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Medan det är tillåtet för kvinnor 
att tävla nationellt och internatio-
nellt i brottning, samtliga övriga 
kampsporter och tyngdlyftning, så 
utgör boxningen den sista machis-
mo-bastionen inom den kubanska 
idrotten.

Det är okej för kvinnor att träna 
boxning. Men inte mer. När den 
olympiska boxningen öppnades för 
damer i London 2012 och antalet 
nationer med damboxning ökade 
markant, valde det kubanska box-
ningsförbundet att ligga lågt. 
— Kvinnor ska inte boxas, de ska 
vara vackra och inte ta emot slag 
mot ansiktet, förklarade den ku-
banske förbundstränaren Pedro Ro-
que för denne artikelförfattare då.

I Svenska Dagbladet fick han svar 
av svenska tjejboxningspionjären 
Bettan Andersson som tyckte att 
den kubanska inställningen var 
både beklaglig och förvånande:
— Den hänger inte ihop med Kubas 
övriga syn på jämställdhet i sam-
hället. Det är också förvånande att 
Kuba inte tog steget att införa dam-
boxning när det blev en OS-gren. 
Andra länder där damboxningen 
inte fanns, gjorde det när sporten 
fick OS-status, sade Bettan Anders-
son.
    Men trots förbudet att gå upp i 
matchringen, finns det det gott om 
boxande kvinnor på Kuba. Idamelys 
Moreno, 27, är en av dem. Moreno 
tränas av Emilio Correa, världsmäs-
tare 2005 och olympisk silvermedal-

jör 2008. Han är övertygad om att 
de kubanska tjejerna skulle kunna 
lyckas internationellt.
— Hon (Moreno) är en boxare med 
massor av entusiasm och stor fysisk 
kapacitet. Hon är långt ifrån så bra 
nu som hon kan bli, sade Correa 
nyligen i en intervju för France24.
    Men när tjejerna får tillstånd att 
boxas så är potentialen enorm - det 
här är ju boxningens egen ö.

Moreno riktar kritiken mot för-
bundet och ledarna inom sporten.
—  Vi har aldrig fått chansen, sade 
Idamelys Moreno till France24. Kil-
larna hjälper oss, de diskriminerar 
oss inte. Det är ledarna i kostym 
som håller på så här.
    För tre år sedan deklarerade 
det kubanska boxningsförbundets 
(FCdB) ordförande Alberto Puig att 
en regeländring var på gång. Men 
det stannade vid ord. Inget hände. 
Något som upprört bland andra le-
gendariske tränaren Alcides Sagarra 
Caron, 82, mannen bakom Teofilo 
Stevenson och hela den mäktiga ku-
banska 70- och 80-talsgenerationen 
av boxare.
— De kubanska kvinnorna kan inte 
förnekas rätten att utöva boxnings-
sporten. Kvinnorna kommer att 
ta sin plats i den här sporten. Det 
är bara en tidsfråga, säger Sagarra 
Caron.
    Nu hoppas de kubanska box-
ningstjejerna på att få delta i kvalet 
till OS i Tokyo nästa år.
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finalen mot dominikanen Rodrigo 
De La Rosa.
— Vi är bäst i världen. Vi är alltid 
redo att göra vårt bästa och vi har 
en enorm press på oss. Boxnings-
traditionen är stark på Kuba, vi 
har massor av mästare och vi har 
en ny generation på gång som 
hoppas kunna bli mästare, sade 
lättviktsmästaren och trefaldige 
världsmästaren Lázaro Álvarez till 
spelens hemsida och dedikerade sin 
guldmedalj till Fidel Castro och det 
kubanska folket.

Landslagets tekniske chef Rolando 
Acebal var mycket belåten över 
motståndet:
— Den här turneringen var starkare 
än den förra (i Toronto 2015). Vi 
visste att det skulle bli svårt: Kuba 
var inte det enda landet som kom 
med sina toppmän, USA, Colombia 
och Brasilien var inte långt efter. Vi 
hade diskuterat möjligheten att ta 
sju guld. Vi överträffade det, sam-
manfattade Acebal turneringen i 
Granma.

Efter några magra år är den kuban-
ska boxningen tillbaka med besked.
    Medan boxarna glänste förbyt-
tes dock den tänkta stora triumfen 
i nationalsporten baseboll till ett svi-
dande fiasko. Av de sammanlagt 14 
guld som delats ut i baseboll sedan 
1963, har Kuba vunnit elva, plus ett 
silver och två brons. Nu gick laget 
inte ens till medaljrunda.
    Efter en medioker insats och 
stryk med 9-10 i placeringsmatchen 
mot Dominikanska Republiken blev 
det bara en förnedrande sjätte plats 
för kubanerna.

Prensa Latina levererade ett stenhårt 
omdöme: »Dominikanerna lämnade 
oss liggande på marken medan gar-
dinen drogs ned, efter ett sorgligt 
spektakel som vi aldrig kommer att 
glömma. Men nu… vem ska ska be-
tala för det krossade porslinet? Vem 
är ansvarig för detta usla resultat?«
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Vill Du veta mera om kubansk boxning? 
Kolla vår hemsida: Kultur /Film: The Peoplé s Fighters – om kubansk boxning.
Dokumentär på 86 minuter. Spanska/engelska: The powerful story of how a 
revolutionary boxing experiment produced Teofilo Stevenson and a legacy of 
Cuban success at the Olympic Games.

Boxningen på Kuba

Var är brudarna?!
Kubanska boxare har vunnit 37 olympiska guldmedaljer 
och 19 olympiska silvermedaljer. Därtill 76 VM-medaljer.
Alla medaljörer är män.


