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Kubanska frikyrkor samlar namn mot grundlagsförsla-
get att göra äktenskap till ett förhållande mellan två perso-
ner oberoende av kön. Det är en för Kuba ovanlig politisk 
kampanj med mottot: ”För originalet. Familjen som Gud 
skapade den. Äktenskap mellan man och kvinna.”

  Stötestenen § 68
Grundlagen diskuterades under hela hösten, över hela 

landet på kvarters- och grannskapsnivå, och på nätet. Och 
§ 68, som omdefinierar äktenskapet från ”kvinna och 
man” till ”två personer”. I Kuba liksom i hela världsdelen 
har homofobin varit självklar, fram till 80-talet då Kvinno-
förbundets ordförande Vilma Espin, som redan på 70-ta-
let hade infört sexualundervisning i skolorna, på 80-talet 
också började arbeta aktivt mot homofobin.  

Cenesex har drivit på för hbtq-rättigheter
Vilma Espin grundade Cenesex där dottern Mariela 

sedan blev ordförande. Cenesex har under decennier ar-
betat ihärdigt och framgångsrikt tillsammans med hbtq-
aktivister och grupper mot fördomarna, och vuxit till en 
samlande rörelse som nått stort erkännande och lagligt 
stöd för hbtq. 

Framstegen, det samhälleliga erkännandet, har bland 
annat manifesterat sig i årliga karnevaler i Havanna och 
annorstädes i Kuba. Men det motstånd mot grundlagsför-
slaget som nu visar sig, kommer ändå inte oväntat, det vi-
sade sig redan i Nationalförsamlingens första diskussion 
Den frigörelse för hptq-personer som ägt rum har ännu 
inte trängt ner i folkdjupet. Så är det ju också i många län-
der där hbtq accepteras, men ändå möter många fördomar 
och avståndstaganden.

  Självständiga kyrkor
Kubas kyrkor är mer självständiga och har större in-

flytande än vad många föreställer sig, både den katolska 
– som kom med de spanska erövrarna och länge var kon-
trarevolutionär, men har anpassat sig – och de många fri-
kyrkor som kom med det stora inflytandet från USA på 

1900-talet. De tog ofta avstånd från den socialistiska re-
volutionen, men levde vidare, de flesta nu väl införlivade 
i samhället. Men pastor Lester Fernandez fick rungande 
applåder från församlingens omkring 500 troende under 
gudstjänsten i Metodistkyrkan. 

  Kyrkan affischerar 
Metodistkyrkan är en av de 21 evangeliska kyrkor som 

samlar namn mot paragrafen.De har också satt upp affi-
scher som hyllar äktenskapet som Gud instiftade det, två-
könat. 

Diskussionen om äktenskapsparagrafen tar större plats 
än någon annan av de 224 paragraferna i grundlagsför-
slaget. Ordföranden i Kubas Evangeliska kyrkoförbund, 
Alida Leon Baez förväntar sig att minst 500 000 kubaner 
kommer att skriva på kravet att inte lagstifta om samkö-
nade äktenskap. Isbel Díaz Torres, hbtq-aktivist, menar att 
debatten om  ”Gay-äktenskap” har tagit stort utrymme och 
trängt undan andra frågor. Men han skulle själv vilja gifta 
sig med sin pojkvän. 

Omkring 60 procent av kubanerna anges vara katolskt 
döpta, men katolska kyrkan har inte tagit strid mot § 68, 
även om den själv inte tillåter samkönade kyrkbröllop. 

Återstår att se resultatet av det massiva folkliga råd-
slaget, om det kommer att leda till några ändringar inför 
folkomröstningen i februari. ”Om äktenskapsfrågan inte 
justeras inför omröstningen kommer vi alla att rösta mot 
det” säger Leon Baez. ”Om det skulle godkännas kommer 
samhället att brytas sönder.”

Hbtq på sociala medier
Kubas hptq-aktivister och grupper kampanjar på so-

ciala medier. De har inte samma personella och materi-
ella resurser som kyrkorna. Cenesex och rörelsen har fått 
de samhälleliga organen med sig i kampen mot homofo-
bin, men som aktivisten Ulises Padron säger: ”Vi får inte 
glömma att Cenesex är en vetenskaplig, folkbildande, or-
ganiserande, stödjande organisation, inte en folkrörelse 
som kyrkorna. ”
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