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Kubanska kvinnoförbundet avslutade sin 9e kongress 
traditionsenligt på kvinnodagen, 8 mars.  Kubas framsteg är 
ju välkända när det gäller social trygghet, sexualupplysning, 
kvinnlig förvärvsverksamhet, egenmakt och delaktighet i 
den politiska makten. 

Kuba var först på plan att som stat underteckna FNs 
Kvinnokonvention,  CEDAW, om avskaffandet av alla 
former av diskriminering av kvinnor, och den andra – efter 
Sverige -  att ratificera konventionen. 

Så när kvinnoförbundet samlas till kongress, kan 
de konstatera att de nått mycket långt, bland de som 
nått längst i världen, men att frågan nu gäller att hävda 
kvinnors ställning och möjligheter också i de förändringar 
som sker i samhället under det som kallas uppdatering av 
den ekonomiska modellen. Den innebär bland annat större 
andel ickestatliga företag, kooperativ och egenföretagare. 

Kvinnorna har fördelar i sin allmänt sett högre 
utbildning, och sin starka ställning som ledare inom 
statlig och kommunal förvaltning och inom statliga 
företag. Däremot har de inte gått i täten när det gäller 
egenföretagande, särskilt inte inom jordbruket där de nu 
spelar stor roll. Där finns traditioner som gör att kvinnor 
kan tveka inför sina möjligheter att delta på jämställd nivå. 

Kongressen underströk behovet av att ta upp detta i 
lokalsamhället, i kommunledningarna, och uppmärksamma 
kvinnors möjligheter, inte minst när det gäller jordbruket 
och möjligheterna att starta eget, leda ickestatliga företag 
och komma ifrån fokuseringen på att arbeta som anställd. 

Det finns risker som inte kan förbises. Det finns 
tendenser i egenföretagande att befästa föreställningar 
att kvinnor hör hemma inom tjänstesektorn, särskilt 
hushållstjänster. Den bedrägliga lockelsen att tjäna bättre 
på att överge högkvalificerade jobb inom andra områden 
med föreställningen att kunna tjäna mer på enklare 

serviceyrken. 
Det finns inga skäl till alarm, men frågan måste 

uppmärksammas. En annan fråga är födelsetalen. De har 
inte med den nya ekonomiska modellen i sig att göra, utan 
med den höga förvärvsfrekvensen och att alltfler kvinnor 
väljer att skjuta upp barnafödandet, och att nöja sig med 
ett barn, vilket skulle leda till befolkningsminskning. Det 
är därför oerhört viktigt att underlätta kombinationen av 
förvärvsarbete med barn, och att underlätta och jämna 
ut arbetet med hem och barn mellan könen.  Det är ett 
samhälleligt problem som måste tacklas av samhället. 
                                           översättning Eva Björklund

Kvinnorna i nya ekonomin 
Yenia Silva Correa

Vice ordföranden i Kubas 
Kvinnoförbund och 
ordförande i kubanska 
parlamentets jämställdhets-
utskott, Arelys Santana kom
till Stockholm för att vara 
med på FN-konferens om 
reproduktiv hälsa och 
befolkningsfrågor. På ett 
möte med Svensk-Kubanska 
Föreningen den 19 april på 
Solidairitetshuset berättande 
hon om framsteg och 
utmaningar i kampen för 
jämställdhet. På fotot med 
Mary som tillsammans med 
Pepe sjöng och spelade för 
att fira Kubas historiska 
seger vid Grisbukten som 
inföll två dagar tidigare, 
1961, USAs första militära 
nederlag i Latinamerika.  
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Regeringen har tillsatt en Nationell Klimatgrupp som 
samlar alla berörda institutioner för att utvärdera möjliga 
åtgärder för att minska påverkan av förväntade extrema 
klimatsituationer och anpassa samhället att stå emot dem.  

Vid pressläggning: 
Gisela Alonso, chef för 
AMA, Miljöinstitutet, ska 
leda Kubas nya Nationella 
Klimatgrupp 


