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2016 års böndagsprogram kommer från 
Kuba, som ligger inom synhåll från Baha-
mas, 2015 års böndagsland. Men Kuba 
är spansktalande och tillhör därmed den 
latinamerikanska regionen inom den in-
ternationella världsböndagsgemenska-
pen, inte den engelsktalande, karibiska 
som Bahamas. 

Årets värdland har aktualiserats i media 
den senaste tiden på ett sätt som kvin-
norna i Kuba knappast kunde ana, när 
de började förbereda gudstjänstmateria-
let. De länge frysta relationerna mellan 
USA och Kuba visar äntligen tecken på 
att tina. Sommaren 2015 återupptogs de 
diplomatiska förbindelserna och USA:s 
ambassad i Havana öppnades på nytt. 
Påven Franciskus medverkade till de 
förbättrade relationerna och gjorde ett 
uppmärksammat och bejublat besök 
i Kuba i september 2015. Efter decen-
nier av förföljelse och marginalisering av 
kristna och andra som opponerade sig 
mot den officiella, ateistiska politiken 
i Kuba, infördes religionsfrihet på nytt 
på 1990-talet. I bakgrundsmaterialet 

står det: ”Många började åter bekänna 
sin tro öppet. Idag finns en betydande 
tillväxt i kristna församlingar. En del av 
dessa överlevde tack vare kvinnor som 
åtog sig ledarskap, när många (manliga) 
pastorer flydde till USA eller rekrytera-
des av armén.” 

Gudstjänsten inleds med ett vittnes-
börd av en äldre kvinna, Juana: ”Precis 
som många kvinnor i min generation 
höll jag fast vid tron, trots att vi diskri-
minerades för att vi trodde på Gud och 
samlades till gudstjänst. Vi gav Guds ord 
vidare till våra barnbarn. Av oss fick de 
lära sig att Gud älskar dem och de börja-
de tro på Gud. Vi höll våra kyrkor öppna 
trots att bara ett fåtal kom på gudstjäns-
terna. Vi var levande stenar som kunde 

kuba ocH barNEN I fokus
försvara vårt hopp.”

Den 4 mars får vi be med och för 
Kuba och då särskilt att det handelsem-
bargo ska upphävas som USA inledde 
1960 och som hämmat Kubas utveck-
ling och medfört stora lidanden och 
problem för befolkningen. I gudstjäns-
ten ber vi Gud ”förvandla de murar som 
skapats av den ekonomiska blockaden 
till vidöppna dörrar”. 

temat för 2016 – ”Ta emot barnen – ta 
emot mig” - är också högaktuellt i en tid 
då vi dagligen påminns om barns utsatt-
het och sårbarhet. Bibeltexterna kom-
mer från Markusevangeliets nionde och 
tionde kapitel och handlar om Jesus och 
barnen.

Markusevangeliet skrevs i Rom om-
kring år 71. Då fanns ingen barnkon-
vention, och inom det romerska väldet 
hade barn vare sig rättigheter eller ens 
människovärde. Att på den tiden säga 
att den som tar emot Jesus tar emot Gud 
var inte något problem, men att påstå att 
den som tar emot ett barn tar emot Jesus 
var otänkbart. Barn var så föraktade att 

“inget är viktigare än ett barn” är ett populärt talesätt i Kuba. Alla har rätt till kostnadsfri skolgång, utbildning och hälsovård. 
©: WDp cuba

världsböndagen 2016



e l s A  n r  4  2015 13

vä r l D s B ö n DAG e n  2016 

fakta om kuba
Officiellt namn: republiken Kuba
läge: ögrupp i Karibiska havet, 4 195 öar. 
ingår i stora Antillerna
Yta: 110 860 km2,
Huvudstad: havanna
Folkmängd:  Drygt 11 miljoner
Officiellt språk: spanska

Detta visste du inte om Kuba
– Kuba var ett av de första länderna som 

ratificerade barnkonventionen

vykort och inbetalningskort. Kontakta 
SEK:s expedition, e-post: sek@ekuc.se , 
om du vill ha materialet på papper och 
inte fått del av utskicket! 

Materialet (utom vykort och inbe-
talningskort) kan också laddas ner från 
vår hemsida: www.sek-vbd.se . OBS att 
viktig information inför gudstjänsten 
finns i bakgrundshäftet, liksom beställ-
ningstalong för ett bildband om Kuba i 
PowerPoint-format. På hemsidan finns 
även musik från Kuba och barnprogram.  

Gudstjänstprogram på andra språk
Världsböndagen är ett utmärkt tillfälle 
att knyta kontakt med kvinnor från an-
dra länder. Kontakta expeditionen eller 
Ragni Lantz, e-post: ragni.lantz@gmail.
com , om ni på er ort behöver tillgång 
till gudstjänstprogram på andra språk 
än svenska. 2015 kunde vi med hjälp av 
böndagskommittéer i andra länder bistå 
med program på finska och arabiska. 

Hon skapade temabilden
Årets temabild har 
skapats av Ruth 
Mariet Trueba Cast-
ro, som avslutade 
sina konststudier i 
Havana 2014. Hon 
är metodist och ar-
betar som samord-
nare för det liturgiska förnyelseprogram-
met inom Kubas kristna råd. Bilden har 
hon kallat ”På tröskeln till barndomen”: 
”Världsböndagstemat handlar om att 
vara välkomnande och öppen. Bilden 
vill visa en välkomnande dörr, en stig, ett 
hopp. Vi är på väg. Personerna på bilden 
– jag tänker mig en mamma och ett barn 
– tar en promenad på Kubas landsbygd, 
där ju så många kubanska barn bor. Om 
man granskar bilden noga korrigeras den 
allmänna uppfattningen att det alltid är 
den vuxne som är ledare. Varför tror vi 
inte att barn kan hjälpa vuxna att upp-
täcka universum? Men faktum är att det 
är Jesus som leder dessa två som går sida 
vid sida.”

Den kubanska kommittén som skrivit böndagsprogrammet. ©: rebeca cascant

det bland romarna var vanligt att man 
adopterade en vuxen hellre än ett barn, 
om man behövde en arvinge. Men Jesus 
presenterade ett barn, som var socialt 
osynligt, som sin representant. På detta 
sätt vände han upp och ner på tidens – 
och lärjungarnas – uppfattning om vem 
som var störst i Guds rike. 

Även om barnen numera har en helt 
annan ställning, åtminstone i vår del av 
världen, så finns det grupper och indi-
vider i vår närhet som är maktlösa och 
marginaliserade. Världsböndagen 2016 
utmanar oss att se dem med Jesu ögon 
och se Jesus i dem.

ragni lantz

Böndagsmaterial
Materialet inför Världsböndagen 2016 
distribueras till ca 800 adresser i slutet 
av november 2015. I utskicket ingår: 
gudstjänstprogram, ett häfte med infor-
mation och bakgrundsmaterial, affisch, 

– All skol och universitetsundervisning är 
kostnadsfri 

– Kuba är det land som har flest läkare per 
invånare

2016 års temabild har skapats av ruth 
mariet trueba castro. ©: ruth mariet 
trueba castro

Konstnären ruth m
ariet trueba castro. 

©
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– Alla har rätt till gratis hälso och sjuk
vård 

– 43,3% av ledamöterna i nationalför
samlingen är kvinnor, vilket placerar 
Kuba som nr 4 bland världens nationer

– Kuba är det land i latinamerika som 
har näst störst ickevit befolkning (35,9 
%), efter Brasilien

– livslängd: 77 år för män, 80 år för kvin
nor

– världsböndagen firades för första 
gången på Kuba 1931


