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ALBAs Kvinnoråd
ALBA hade sitt ursprung i de sociala rörelser som växte 
fram i kampen mot USAs annekteringsprojekt, Alca/FTTA. 
Det var ursprungsfolkens rörelse, bonderörelsen, kvin-
norörelsen, miljörörelsen, fackföreningsrörelsen osv. De 
finns med i Alba i de sociala rörelsernas råd, men har också 
särskilda rörelseegna organisationer, som Albas Kvinno-
råd. som arbetar för att  kvinnorna ska få större plats i varje 
lands beslutande församlingar och centralt i ALBA.
Kvinnorörelsen har fått egen representation i Albas poli-
tiska och ekonomiska råd, men också vid Albass toppmö-

ten. Albaländernas kvinno- och jämställdhetsministrar har 
också ett eget ministerråd. Av de enskilda Albaländerna 
tillhör 2 de 10 bästa länderna i världen, med Kuba på tredje 
plats med 48,9 % kvinnor i parlamentet och Nicaragua på 
åttonde plats med 42,4 %.
Kvinnorådet arbetar för att främja latinamerikanska kvin-
nomöten, mobilisera den 8 mars mansvådet, främja och 
uppmuntra en männens diskussion om maskulinitet för 
att komma vidare i kampen för jämställdhet samt driva på 
debatten om att avkriminalisera abort i de länder där det 
fortfarande är förbjudet.  

Yo sí puedo och Misión Milagro
Det ar två kubanska projekt som haft särskilt stor betydelse 
för Albaländernas framsteg och folkliga förankring. Det är 
alfabetiseringsprojektet Yo sí puedo – Jag kan visst, och 
synprojektet Misión Milagro – Mirakeluppdraget. 

Yo sí puedo
Den kubanska alfabetiseringsmetoden Yo sí puedo till-
lämpades först, redan året innan Alba grundades, i Vene-
zuela sommaren 2003, med kubanska volontärlärare. På 
ett år lärde sig lärde sig 1 miljon venezolaner att läsa och 
skriva och Venezuela kunde förklara landet fritt från anal-
fabetism. Sedan utsträcktes programmet till Bolivia (också 
på urfolksspråken), Nicaragua, Ecuador. Totalt blev de 3,8 
miljoner på 10 år. Men också många andra länder i världen 
har fått detta bistånd från Kuba, totalt 30 länder, och över 8 
miljoner alfabetiserade. 
Bilden till vänster visar resultaten i Alba-länderna 2011. 

Misión Milagro
Med alfabetsieringsprojektet upptäcktes också att många 
människor hade dålig syn, särskilt gråstarr. Med kubansk 
teknik och läkare och gemensam finansiering med Vene-
zuela inleddes detta projekt också före Albas grundande, 
sommaren 2004.  Ögonkliniker för kostnadsfria gråstarro-
perationer och andra ingrepp byggdes upp i Venezuela och 
Bolivia till att börja med och projektet utsträcktes till 31 
andra länder i Latinamerika, Asien och Afrika. I Albalän-
derna har nästan 11 miljoner människor återfått eller för-
bättrat sin syn, de flesta i Venezuela. I övriga Latinamerika 
och världen ca 600.000 till.                 Eva Björklund

”De latinamerikanska och karibiska folkens 
kultur och identitet ska värnas med särskild 
respekt och stöd till ursprungsfolkens kultur. 
”2006 instiftades Albas Kulturfond, ALBA 
Cultural, ett s.k. stornationellt projekt för att 
på alla möjliga sätt sprida kunskap om, främja, 
stödja “Vårt Amerikas” dvs hela den latina-
merikanska och karibiska kulturens mångfald 
av traditioner, uttryckssätt, former och värden 
som motkraft mot kulturimperialismen. Det 
sker genom ett 50-tal program med festivaler, 
möten och konferenser, lansering av böcker,
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