
Världsböndagen 4 mars 2016 
INFORMATION och BAKGRUNDSMATERIAL
Programland: Kuba
Tema: ”Ta emot barnen – ta emot mig”

Kära vänner!
Årets böndagsprogram kommer från Kuba, som ligger 
inom synhåll från Bahamas, 2015 års böndagsland, 
men Kuba är spansktalande och tillhör därmed den 
latinamerikanska regionen inom den internationella 
världsböndagsgemenskapen. 

Årets värdland har aktualiserats i media den senaste 
tiden på ett sätt som kvinnorna i Kuba knappast kunde 
ana, när de förberedde gudstjänstmaterialet. De länge 
frysta relationerna mellan USA och Kuba visar tecken 
på att tina, och sommaren 2015 återupptogs diplomatiska 
förbindelser och USA:s ambassad i Havana öppnades på 
nytt. Påven Franciskus gjorde ett uppmärksammat och 
bejublat besök i Kuba i september 2015.

Temat för året är hämtat hos evangelisten Markus och 
handlar om Jesus och barnen: ”Ta emot barnen – ta emot 
mig.” Barn hade inga rättigheter eller ens människovärde 
i många delar av det romerska väldet på Jesu tid. Vilka 
är de marginaliserade grupperna och individerna i vår 
samtid, som Jesus manar oss att ha omsorg om?

För Böndagskommittén,
Ragni Lantz, ordf

OBS!!!
Gudstjänstprogrammet för Världsböndagen finns som 
vanligt i ett separat program i A5-format. Observera att 
gudstjänsttips finns i detta häfte på sid 2! Ytterligare ex 
av programmet kostar 5 kr styck. Gudstjänstmusik från 
Kuba finns att ladda ner från hemsidan.

Allt övrigt textmaterial – bibelstudium, bakgrund om 
Kuba, förslag till kollekttal, beställningstalong, m m – 
finns samlat i detta häfte. Barnprogrammet om Kuba 
kan laddas ner från hemsidan.

INFORMATION/PUBLICITET
För att Världsböndagen ska uppmärksammas och locka 
nya deltagare behövs information av olika slag.

Kubamaterialet kommer att presenteras  i nr 4/2015 av 
vår tidning ELSA. Ett förslag till lokalt pressmeddelande 
finns att ladda ner från hemsidan i januari 2016.

Årets affisch i A3-format medföljer detta utskick. 
Ytterligare ex kan beställas från expeditionen för 5 kr 

Till ansvariga för firandet av Världsböndagen 4 
mars 2016
OBS! Om du inte längre är ansvarig, skulle vi upp-
skatta om du vidarebefordrar allt material i detta 
utskick till den person eller församling som har an-
svaret på din ort 2016. Meddela även ändringen 
till vårt kansli, så att adressregistret kan uppdate-
ras. Tack på förhand!

styck. Affischen kan också laddas ner som pdf-fil från vår 
hemsida, www.sek-vbd.se . 

Fler vykort kan beställas från expeditionen (se sid 
8!) och används med fördel för att informera vänner och 
bekanta om böndagsfirandet. 

Meddela gärna vår expedition i förväg via e-post 
om tid och plats för ert böndagsfirande, så ser vi till att 
informationen läggs in på vår hemsida. Meddela oss så 
tidigt som möjligt och senast den 24 februari!

KOLLEKTEN
Som vanligt går kollekten till utbildningsstipendier för 
kvinnor i Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. 
Information om beviljade stipendier för 2015 finns på 
programhäftets baksida och i förslaget till kollekttal.

Det är synnerligen viktigt att kollekten skickas in 
före 1 april 2016 till Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd/
Världsböndagen, pg 40 47 22-1. Se till att den som har 
hand om redovisningen får denna information! 

Om kollekten överförs via internetbank, ska infor-
mation om avsändare (postnummer och ort) bifogas. 
Avsändare ska förstås även anges, om ni använder pg-
inbetalningskortet som finns med i detta utskick.

ANDRA HJÄLPMEDEL
En cd-skiva med en powerpointpresentation av 
bilder från Kuba och bildtexter kan beställas till 
självkostnadspris. OBS att bilderna är belagda med 
copyright ”WDP/World Day of Prayer”. De får endast 
användas i böndagssammanhang och med angivelse av 
copyright. Kvinnorna i Kuba föreslår att bilderna visas 
före gudstjänsten.  

ÅTERRAPPORTERING
Vi välkomnar rapporter om hur det lokala böndagsfirandet 
genomförts, gärna med foton – vad som fungerade bra, vad 
som kunde varit bättre, hur böndagen uppmärksammats 
lokalt, och så vidare. Rapporterna kan komma att användas 
i ELSA och behövs som underlag för vår redovisning till 
den internationella Världsböndagen. 

Vi vädjar till alla att rapportera var och när gudstjänster 
hållits, antalet deltagare och antalet program som kopierats 
upp lokalt. Skicka om möjligt rapporter och bilder via 
e-post. Ange också gärna vart programmet ska skickas 
nästa år, om ni turas om att ansvara!

INNEHÅLL: 
1. Allmän information
2. Inför gudstjänsten.           
    Temabild
3. Bibelstudium

4. Kuba, bakgrund
7. Världsböndagens 
     historia
8. Kollekttal. Beställ-     
    ningstalong

http://www.sek-vbd.se


INFORMATION TILL DIG/ER SOM ANSVARAR 
FÖR GUDSTJÄNSTEN: 
Förbered Världsböndagen i god tid med en samling, där ni 
går igenom programmet och fördelar de olika uppgifterna. 
Dela upp läsningarna utifrån gruppens storlek. Öva in den 
nya sången från Kuba.

FÖRBEREDELSER
Välkomstcafé: 
I ett rum intill gudstjänstlokalen förbereds välkomnande 
med kaffe eller lemonad, som är vanliga välkomstdrycker 
i Kuba. Medan dryckerna intas kan den symboliska 
innebörden av Kubas nationalblomma ”mariposa” 
(doftviska) förklaras. Denna blomma är känd för sin 
skönhet och behagliga 
doft. Samtidigt påminner 
den oss om det kubanska 
folkets kamp för frihet. 
Blomman användes av 
kvinnor för att gömma 
meddelanden till trupperna 
som krigade mot de 
spanska kolonisterna.  Idag påminner mariposan med sin 
doft och skönhet om hängivenheten som inspirerar oss att 
tillsammans arbeta för Guds rike. 

Livet i Kuba kan presenteras genom musik, bilder,  
powerpoint, m m. Efter denna inledning inbjuds deltagarna 
till gudstjänstlokalen. Medan alla går dit spelas ”Con 
alegria te queremos loar” (laddas ner från hemsidan). 

Musikinstrument:
Vissa kyrkor i Kuba har införlivat musik med slagverk 
och stränginstrument med ursprung från den kubanska 
kulturen i sitt gudstjänstfirande. Följande instrument finns 
med i gudstjänstprogrammet:
Bongo: Ett slagverksinstrument som hålls i handen och 
består av två små trummor som spänns ihop med en träbit. 
Maracas: En slags skallra.  

Gudstjänstinformation
sid 2 

KONTAKT
Världsböndagen delar expedition med Sveriges Eku-
meniska Kvinnoråd. Adress: Världsböndagen, Box 
14038, 167 14 BROMMA. SEK:s generalsekreterare 
Annika Damirjian ombesörjer utskick och nås på telefon: 
08-453 6804, e-post: sek@ekuc.se .

Världsböndagskommitténs ledamöter besvarar gärna frå-
gor och undringar via e-post: 
Ragni Lantz, ordförande: ragni.lantz@gmail.com
Solveig Eriksson, steneriksson@hotmail.com
Christina Hallonsten, christinahallonsten@gmail.com
Vianka Khamis Jenan, viakha@hotmail.com  
Birgitta Lundqvist, birgitta.lundqvist@crossmail.se
Gunilla Olausson, gunilla.olausson@fralsningsarmen.
se 
Marita Wahlström, marita.wahlstrom@telia.com
Karin Öhagen, karin.ohagen@gmail.com

Claves: Ett slaginstrument som består av två runda pinnar 
som spelas genom att man slår dem mot varandra.
Tres: Ett typiskt kubanskt stränginstrument, som har tre 
par strängar och spelas med ett plektrum. 

Förberedelse av altaret: 
Altaret eller nattvardsbordet pryds med vita blommor. 
Tyg i den kubanska flaggans färger – blått, vitt och rött 
– kan också hängas upp vid altaret eller på annan plats i 
gudstjänstlokalen. 

Ge plats på altaret för symbolerna som bärs in vid 
processionen: Bibel, rotfrukter och majs, ljus, maracas 
och socker (sockerrör eller sockerpaket). 

Bjud in så många som möjligt att läsa gudstjänsttexterna, 
gärna med så stor mångfald som möjligt, särskilt i fråga 
om ålder. 

Procession
I  processionen deltar de flickor och kvinnor i olika åldrar 
som ska medverka. De bär symboler (se gudstjänst-
agendan). De kan vara iklädda pastellfärgade klänningar, 
gärna med volanger nertill och vid urringningen. 

Reflektion och gestaltning
Efter eller i samband med evangelieläsningen kan 
berättelsen gestaltas utan ord. Deltagarna kan vara samma 
som deltog i processionen. Mimandet görs med inlevelse 
med tyngdpunkt på olikheterna i attityd hos lärjungarna, 
Jesus, de som kommer med barnen och barnen själva.

Ruth skapade 
årets temabild

ÅRETS TEMABILD har skapats av Ruth Mariet Trueba 
Castro, som avslutade sina konststudier i Havana 2014. 
Hon är metodist och arbetar som samordnare för det li-
turgiska förnyelseprogrammet 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 uppfatt-
ningen att det alltid är den vuxne som är ledare. Varför tror 
vi inte att barn kan hjälpa vuxna att upptäcka universum? 
Men faktum är att det är Jesus som leder dessa två som går 
sida vid sida. ”

Doftviskan: ©  WDP Cuba

Ruth: © Ruth Mariet Trueba 
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Bibelstudium
Tema: ”Ta emot barnen – ta emot mig.” 
Texter: Mark 9:33-37, 10:13-16

TÄNK DIG ATT DU är med på en samling med kvinnorna i 
gruppen kring Markus som deltog i skrivandet av urtexten 
till Markusevangeliet. Låt oss lyssna till deras vittnesbörd.

Kvinna 1: Vi är de medlemmar, män och kvinnor, i de 
första kristna gemenskaperna i Rom, som aktivt deltog i 
skrivandet av ”glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son” 
(Mark 1:1) omkring år 71. För att förstå budskapet tror 
vi att det är viktigt att förstå var denna bok uppstod och i 
vilken situation och varför den skrevs.

Ärligt talat uppstod detta verk inte ur intet. Det växte fram, 
steg för steg, ur våra gemenskapers liv och troserfarenhet, 
inspirerat av apostlarna och de kringvandrande missionärer 
som besökte oss. Vi bevarade dessa vittnesbörd genom 
att förmedla dem till församlingarna vid gudstjänster och 
samlingar. Alltsammans organiserades utifrån gruppernas 
liv och omständigheter. Vårt mål var att hålla minnet av 
Jesu liv levande, så att det kunde leda oss genom svåra 
tider.

Kvinna 2: Markusevangeliet skrevs 40 år efter Jesu död 
och uppståndelse. Vid det laget fanns det flera dussin 
kristna gemenskaper inom det romerska imperiet. Genom 
kringvandrande kristna missionärer som besökte eller 
bodde i Rom hörde vi talas om de glädjeämnen, svårigheter 
och förhoppningar som fanns hos många församlingar i 
andra delar av världen (1 Tess 1:7-8). Tack vare vägnätet 
och båtförbindelserna kring Medelhavet var det ganska 
lätt att förmedla nyheter inom hela kejsardömet (Rom 1:8. 
Apg 18:1-3, 1 Pet 1:1). Detta nyhetsutbyte uppmuntrade 
oss och gav oss kraft att härda ut.

Skrivandet påverkades starkt av de svårigheter vi kristna 
mötte – förföljelse, hot, förtal och misstänksamhet var 
vårt ”dagliga bröd”. Det var inte lätt att finna tid och plats 
att skriva samtidigt som vi skulle sköta hem och familj. Så 
evangeliet skrevs långsamt, utifrån vårt gemensamma liv, 
i en atmosfär av öppenhet för Andens närvaro och Guds 
vilja.

Kvinna 3: Ja, det skrevs av oss som är aktiva medlemmar i 
församlingarna. Trots våra svagheter försökte vi vara Jesu 
lärjungar och vittna om Riket. Det är uppenbart att hela 
evangeliet skrevs utifrån vittnesbörd från dem som levt 
nära Jesus. Vi hade turen att ha flera av dem ibland oss,     
t ex Petrus och Markus. (1 Pet 5:13).

Kvinna 4: Vi kunde ha tagit upp många frågor när det 
gällde barnens situation på vår tid, men vi valde den här 
som ett exempel på hur Jesus utmanade vår förståelse av 
relationerna i samhället – att ha omsorg om de mest utsatta 
och de krav det innebär att leva för och bygga Guds rike.

EN AV DE GRYMMASTE sederna i det romerska riket 
när det gällde vuxnas förhållande till barn var att överge 
nyfödda. Ett nyfött barn placerades vid familjefaderns 
fötter, och om han inte lyfte upp barnet från golvet fick 

barnet inte stanna i familjen. 
Inom judendomen var det förbjudet att förkasta eller 

döda ett nyfött barn. Men den judiske fadern kunde sälja 
eller pantsätta sina barn och framför allt måste barnen 
arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning från en 
mycket tidig ålder.

Det fanns flera orsaker till att barn övergavs, men den 
vanligaste var den ekonomiska fattigdom och misär som 
majoriteten av folket levde i.

LÄS MARK 9:33-37!

JESUS KOMMER TILLBAKA till Kafarnaum, och när 
han är hemma igen (kanske i Petrus och Andreas hus) 
frågar han lärjungarna vad de tvistat om. Deras tystnad 
avslöjar att de vet att samtalet var olämpligt. Evangelisten 
skriver att Jesus satte sig ner, för det var vad en lärare 
gjorde – detta var ett undervisningstillfälle. 

Det han sedan säger var mycket överraskande för 
åhörarskaran, som bestod enbart av män. Jesus tog ett 
barn och sade att den som tar emot ett barn tar emot 
Honom, och den som tar emot Honom tar emot Gud. 
Varför detta var så chockerande är svårt att förstå i dag, 
när barns oskuldfullhet betonas. Men i Jesu sammanhang 
betraktades barnet inte ens som en person. Hon eller han 
borde ha hållit till bland kvinnorna, inte bland lärjungarna 
och deras lärare.

Att säga att den som tar emot Jesus tar emot Gud var 
inte problemet, men att påstå att den som tar emot ett 
barn tar emot Jesus var otänkbart. Barn var så föraktade 
att bland romarna var det vanligt att man adopterade en 
vuxen, om man behövde en arvinge, hellre än ett barn. 
Jesus presenterade ett barn, som var socialt osynligt, 
som sin representant. På detta sätt vände han på tidens 
storhetsuppfattningar. 

LÄS MARK 10:13-16!

JESUS TAR EMOT barnen, vilket betyder att han tar 
emot dem som förde dem till honom, antagligen mammor 
och mor- och farmödrar. Det var detsamma som att 
upphöja och ära de mest marginaliserade. Barnen togs 
emot oavsett sina ekonomiska, fysiska eller psykologiska 
omständigheter.

Jesu uppförande handlade inte bara om att korrigera 
attityden mot barn och maktlösa människor i samhället 
utan också om hur vuxna behandlar dessa marginaliserade 
grupper. Det handlar om att lära sig ta emot andra. Guds 
rike kännetecknas av förnyelse och försoning, och barnen 
kan aktivt delta i detta.

Jesu exempel inspirerade gruppen kring Markus att 
omvärdera vad det innebär att vara kyrka. Hurdan är den 
gemenskap texten erbjuder oss? Kyrkan är en gemenskap 
som uppmärksammar tecken på Guds rike. Barnen är 
välkomna och tas emot. När vi deltar i barnets fostran, 
skapar vi en gemenskap som liknar Guds rike, som barnet 
kan vittna om när hon eller han blivit vuxen. 

Båda Markus-texterna påminde gemenskapen om dess 
uppgift att ta emot dem som var utsatta eller ansågs 

forts nästa sida
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värdelösa i samhället. Denna attityd förändrade den tidens 
etiska norm och gjorde det möjligt för gemenskapen att 
fortsätta Jesu uppdrag.

Samtalsfrågor

1. Vilka tankar ger texten dig?

2. Vilka förde barnen till Jesus? Vad förväntade de sig?

3. Vad för slags barn fanns det för Jesus att röra vid? 
(Sjuka barn, handikappade, slavar, föräldralösa…) Vilka 
möten mellan Jesus och barn nämns i andra bibeltexter?

4. Vad betydde välsignelsen från Jesus för dem?

5. Vad betydde det att ta emot barnen ur Jesu perspektiv 
då, och vad betyder det för oss i dag?

6. Nu för tiden finns ”barnens rättigheter” lagfästa och 
barnen har en helt annan plats i vårt samhälle. Vilka är vår 
tids ”värdelösa” människor? Hur möter vi dem?

Bakgrundsinformation om Kuba
Basfakta
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 

OBS! Detta är de kubanska kvinnornas beskrivning 
av sin situation, och den speglar de restriktioner 
som befolkningen fortfarande lever under i denna 
marxistiska enpartistat.

Böndagskommittén

Geografi och klimat
Republiken Kuba är en vacker, grön skärgård som liknar 
en alligator. Huvudön Kuba är den största karibiska ön 
vid infarten till Mexikanska golfen. De äldsta städerna 
grundades av spanjorer på 1500-talet. 

Kuba är indelat i 15 provinser och 168 kommuner. 
Huvudstaden Havanna med ca 2 miljoner invånare är 
en charmig och kosmopolitisk stad. Befolkningen består 
av 64% vita, 9% svarta och 27% mestiser (blandras). 
Medellivslängden är 77 år för män och 80 för kvinnor.

Kuba har ett subtropiskt klimat med en medeltemperatur 
på 25,5 ° C. På grund av sitt läge och avlånga form drabbas 
Kuba ofta av orkaner, t ex Sandy, som 2012 orsakade 
allvarliga skador på hela östra delen av landet.

Kubas växt- och djurliv utarmas alltmer. Rådjur, 
snabelslidmöss, piggsvin och fladdermöss finns dock 
kvar, främst på våtmarksområden i den UNESCO-stödda 
nationalparken Ciénaga de Zapata, där uppfödning 
av kubanska krokodiler och manjuarí-fisk äger rum. 
Bland landets många fåglar märks Kubas nationalfågel 
kubatrogonen, vars fjädrar återger färgerna på landets 
flagga, samt härmtrast (”mockingbird”), som på grund av 
sin säregna sång har blivit en symbol för populära sångare. 

Floran är variationsrik. Kungspalmen, som finns överallt 
i landet, är Kubas nationalträd. Nationalblomman är den 
vita doftviskan, ”mariposa”.
Historia
Ordet Kuba betyder ”odlad mark”. Arawak-indianerna  
från Venezuela och Guyana bosatte sig här på grund av 
markens bördighet. 1492 nådde Christofer Columbus 
denna ö. 

Urbefolkningen tvingades av de spanska kolonisatörerna 
att arbeta hårt som slavar och utplånades så småningom 
nästan helt. De ersattes av slavar som importerades från 
Afrika och såldes till vita plantageägare. Slaveriet varade 
fram till mitten av 1800-talet. Ett nät av relationer skapades 
mellan familjer och samhällsskikt, som gav upphov till 
begreppet ”criollo” (kreoler) – män och kvinnor som var 
födda på Kuba och som skapade ett nytt sätt att leva och 
tänka om identitet, land och nationalitet. Den 10 oktober 
1868 släppte criollo-markägaren Carlos Manuel de 
Céspedes sina slavar fria, och kampen mot den spanska 
kolonialismen inleddes genom det s k ”Tioåriga kriget”, 
som dock inte ledde till frigörelse från Spanien.

1895 startade José Martí, Antonio Maceo och Máximo 
Gómez ett nytt uppror, känt som ”Frihetskriget”. I slutet av 
kriget ingrep USA som medlare för att säkra sina intressen 
vid den spanska kolonialismens sönderfall. Detta innebar 
ett nytt misslyckande för de kubanska patrioterna.

År 1902 konstituerades Kuba och nationen bildades, men 
det s k Plattfördraget gav USA rätten att vid behov ingripa 
i Kubas interna angelägenheter. På grund av påtryckningar 
från arbetar- och studentrörelser upphörde denna lag år 
1934. Ett nytt fördrag mellan de två regeringarna upphävde 
USA:s rätt att ingripa, men dess kontroll över flottbasen 
Guantánamo upprätthölls via arrende. Än idag är denna 
bit av Kuba under USA:s kontroll, trots upprepade krav 
från den kubanska regeringen med stöd från olika länder 
att området, med sitt ökända fängelse, ska återlämnas till 
Kuba. 

Hela första hälften av 1900-talet präglades av många 
regeringar, en del bra, andra sämre. Men längtan efter 
befrielse från all utländsk inblandning växte bland folket.

Under 1950-talet drabbade en diktatur de mest utsatta 
i det kubanska samhället och fattigdomen ökade. En ny 
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ungdomsrörelse under ledning av Fidel Castro startade 
det ”Nationella befrielsekriget”, som efter otaliga försök 
segrade den 1 januari 1959. 

Revolutionen blev startskottet för förändringar för 
de mest utsatta och marginaliserade. Analfabetismen 
eliminerades, stora företag och utländska monopol 
nationaliserades. Genom en ny jordbruksreform delades 
jorden bland bönderna. Folkhälsa erbjöds till alla och 
folkets värdighet återställdes.

Revolutionen stöddes politiskt och ekonomiskt av 
länderna i det socialistiska blocket och ledde landet mot 
en marxistisk-leninistisk ideologi. Efter Berlinmurens fall 
1989 och de stora förändringarna i det forna östblocket 
kom Kuba i en djup kris. Landet förlorade hjälp på viktiga 
områden som mat, transporter och bränsle. Det ledde till 
en allt större brist på basprodukter.  

1998 besöktes landet av påven Johannes Paulus II 
och 2012 av påven Benedictus. Den nuvarande påven, 
Franciskus, anses ha bidragit till den upptining som 
märktes i de kyliga relationerna mellan USA och Kuba 
i slutet av 2014. Den 14 augusti 2015 öppnades den 
amerikanska ambassaden på nytt i Havanna, och Kuba 
fick samtidigt en ambassad i Washington. Franciskus 
gjorde ett bejublat besök i Kuba i september 2015.

De två länderna har dessutom kommit överens om att 
frisläppa fångar. Andra följder är att det blir lättare att resa 
till och från de båda länderna, vilket förväntas påverka 
turismen i Kuba positivt. 
Regeringsform
Staten leds av Centralkommittén för Kubas kommu-
nistiska parti, som är marxistiskt-leninistiskt och det enda 
politiska partiet.  Paúl Castro blev president 2008 efter sin 
bror Fidel.

Kvinnor är rikligt representerade i Nationalförsamlingen 
Folkets Makt och utgör 43,3% av delegaterna. Kuba 
kommer på fjärde plats av världens länder när det gäller 
kvinnliga parlamentariker.

Kuba har ett brett internationellt samarbete, bl a i form 
av läs- och skrivprogram i länder med hög analfabetism, 
samt hälsoprogram som skickar läkare, sjuksköterskor 
och andra kubanska specialister till avlägsna platser i 
Afrika, Latinamerika och Mellanöstern.
Ekonomi
Kubas ekonomi har gått igenom perioder av växlingar i 
levnadsstandard och tillväxt. Liksom resten av världen 
står vi inför en svår ekonomisk kris, där vi kämpar för 
att behålla de fördelar som uppnåtts av folket genom 
en mer socialt rättvis ekonomi. Lönerna har inte hållit 
jämna steg med människors behov, och många gånger 
förekommer brist på läkemedel, livsmedel, hygienartiklar 
och transporter. 

Som en följd av nyligen genomförda förändringar i den 
ekonomiska politiken är de viktigaste inkomstkällorna  
nu turismen, den kooperativa rörelsen och små privata 
företag. Kuba exporterar bl a kaffe, nickel och tobak. 

Landet har två valutor, vilket leder till problem för 
familjerna, eftersom största delen av befolkningen får sin 
inkomst i peso cubano (CUP). Man arbetar för att införa 
en gemensam valuta. 

De sociala framgångarna sedan 1959 har hotats under 
årens lopp av det handelsembargo som USA inledde 1960. 
Detta märks tydligt i bristen på råvaror och andra resurser.  

De humanitära och sociala effekterna av embargot har 
påverkat alla områden i livet för det kubanska folket, 
inklusive kyrkor och familjerelationer. Nästan 70% av den 
kubanska befolkningen är födda under embargotiden.
Samhället
Kubas samhälle har växt fram och präglas av en blandning 
av olika kulturer: ursprungsbefolkning, kineser, vita och 
svarta. Revolutionen 1959 förändrade livet för kubanerna, 
eftersom arbetare och bönder blev huvudpersoner i de 
viktigaste samhällsfunktionerna.

Familj, moderskap och äktenskap är institutioner 
som beskyddas av staten. Båda makar har absolut lika 
rättigheter, och äktenskapet kan upplösas när någon av 
parterna önskar det.

Den traditionella familjemodellen, som bygger på 
europeiska kristna värderingar, har ändrats genom 
nya juridiska begrepp som skilsmässa och separation. 
Familjelivet har påverkats av de många brister som 
präglar det dagliga livet. Söner och döttrar oroar sig för 
fortsatt ekonomiskt beroende av föräldrarna. Kvinnliga 
familjeförsörjare känner oro och osäkerhet. En annan 
utmaning för kubanerna är en åldrande befolkning och 
många yngres önskan att emigrera till mer utvecklade 
länder.

Kvinnogrupper inom en del kyrkor har, likom  kvinno- 
och jämställdhetsprogrammet inom Kubas Kristna Råd, 
tacklat dessa utmaningar och genomför utbildningar som 
bidrar till att stärka de olika kubanska familjetyperna.
Utbildning
Redan 1522 öppnades de första primärskolorna. På 
1700-talet grundades viktiga centra som berikade och 
utvecklade kubansk tanke och nationalitet. 

Under perioden 1902-1959 ökade analfabetismen 
på grund av brist på lärare, misskötsel av tilldelade 
utbildningsresurser samt fattigdom. Det fanns endast tre 
universitet i landet.

Efter revolutionen genomfördes ett läs- och skriv-
program i landet. Sedan dess har en kulturell och 
pedagogisk explosion ägt rum. Skolor öppnades från 
lågstadium till specialskolor, tekniska skolor och ut-
bildningar på universitetsnivå. 

Det finns idag ett universitetsområde i varje kommun, 
som erbjuder gratis studier för alla som vill, och det 
finns olika distansutbildningar. Massmedia, särskilt tv, 
förmedlar kurser och program som når hela befolkningen. 
De medicinska fakulteterna är framstående och är öppna 
för dem som klarar lämplighetsproven. För närvarande är 
kvinnorna i majoritet i utbildningssystemet, inte bara som 
studenter utan även som lärare på alla nivåer.
Kultur
Den  kubanska  kulturen  är  som  dess  typiska  maträtt,  
”ajiaco”, som blandar smaker från olika kött, grönsaker, 
banan, kassava, sötpotatis, taro och majs. Inflytandet är 
tydligt från de stora spanska och afrikanska moderkul-
turerna, liksom arvet från ursprungsbefolkningen,  
kinesiska och franska inslag samt rikedomen från Karibien  
och Nordamerika.  Alla har lämnat sina spår i Kubas konst 
och kultur. 

Musiken spelar en viktig roll i både traditionella och 
internationella klassiska genrer. Den typiska kubanska 
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musiken uttrycks i mycket rytmiska och synkoperade 
danser. Den mycket välkända låten ”Guantanamera” 
tillskrivs José Fernández med strofer som härrör sig från 
diktsamlingen ”Versos Sencillos” av José Martí, Kubas 
nationalhjälte.
Hälsa
Kuba har ett väl utbyggt hälsosystem med program 
för förebyggande, hälsofrämjande och tidig diagnos 
för spädbarn, ungdomar, kvinnor, personer med 
funktionshinder och pensionärer. 

Mödra- och barnavård ger en säker uppföljning under 
graviditeten samt prevention av bröst-, livmoderhals- 
och livmodercancer. Sexuell och reproduktiv hälsa 
inkluderar kvinnans grundläggande rätt att ta kontroll 
och fatta beslut över sin kropp och sexualitet. Alla 
förlossningar sker på sjukhus. Landet har ett av de lägsta 
spädbarnsdödlighetstalen i världen.

Noggrann uppmärksamhet ägnas åt alla smittsamma 
infektioner som ännu inte kan förebyggas med vaccin, 
inklusive hiv/aids. Patienter får personlig tillsyn och 
senaste generationen läkemedel och alla typer av sociala 
förmåner. Banbrytande forskning om diagnos och 
behandling av cancer pågår, även om det är svårt att få 
råvaror och specialläkemedel från utlandet.

Kuba har flest läkare per invånare i hela världen. Genom 
stipendier studerar hundratals ungdomar från hela världen 
i vårt land. En princip inom kubansk medicin är att var 
och en som behöver läkarvård behandlas kostnadsfritt, 
oavsett trosbekännelse, ideologi, ras eller kön.
Religion
På Kuba är trosbekännelsen en del av livet och kulturen, 
trots att landet genomgått en period, då personer som 
praktiserade någon religion marginaliserades av den 
officiella, ateistiska politiken. 

På 1990-talet återinfördes religionsfrihet. 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 rekryterades av armén.

Av de kubanska trostraditionerna är kristendomen den 
djupast rotade religionen. Den romersk-katolska kyrkan, 
som nu har mer än 600 kyrkor i hela landet, kom med 
den spanska kolonisationen på 1400-talet. Under andra 
hälften av 1800-talet grundades olika protestantiska 
och evangeliska kyrkor. Idag finns över sextio samfund, 
förutom de historiska även pingstkyrkor och ortodoxa 
kyrkor.

De flesta kubanska församlingar har kvinnliga pastorer, 
missionärer, nunnor och lekmän. Många ordineras till 
tjänster på hög nivå. Flera pastorsutbildningar har haft 
kvinnliga dekaner. Det finns även en rörelse med kvinnliga 
teologer, som haft stor betydelse för kyrkans liv i Kuba.

Kubas Kristna Råd är en mycket prestigefylld ekumenisk 
institution, där de flesta protestantiska och evangelikala 
samfund ingår. Afro-kubanska religioner, som har sina 
rötter i den religiositet som kom med slavarna från Afrika, 
är mycket populära. För att skydda sin andlighet skapade 
slavarna en religiös synkretism med kolonial katolicism 
som fick religioner med afrikanska kännetecken att 
överleva ända tills nu. 
Situationen för kvinnor
Den kubanska kvinnan spelar en viktig roll i samhället, 

kyrkan och familjen, även om hon upplever ett stort mått 
av lidande och diskriminering. Ursprungsbefolkningens 
kvinnor förtrycktes och utnyttjades av kolonisatörerna. 
Idag finns det fortfarande beteendemönster som speglar 
en patriarkalisk och manschauvinistisk kultur på alla 
sociala nivåer.

Kvinnor har försvarat sin rätt att arbeta och kämpa, 
även på slagfälten. År 1869 utropade en förkämpe för 
kubansk självständighet, Ana Josefa Betancourt, i den 
konstituerande församlingen: ”Det är dags att befria 
kvinnan!” 1923 började kvinnor organisera sig i grupper 
för att diskutera de problem som påverkade dem och för att 
främja förändringar som gynnade deras roll som kvinnor.

Efter revolutionen 1959 deltog kvinnorna aktivt i 
uppbyggandet av det nya samhället. 1961 bildades ”Kubas 
Kvinnofederation” av Vilma Espin, en ung kemiingenjör 
och ledare i revolutionen. Denna kvinnoorganisation består 
av 4 miljoner kubanska kvinnor i alla yrkeskategorier. 

Mer än 46% av de anställda inom den offentliga 
sektorn är kvinnor. Kvinnor utgör 68% av teknisk och 
professionellt kvalificerad arbetskraft och 39% är chefer. 
Andelen kvinnor har ökat på alla arbetsområden i landet. 
Ändå är det fortfarande männen som ses i ledande 
befattningar inom vissa sektorer, och kvinnors begåvning 
är inte erkänd för nyckelpositioner inom ekonomi, politik 
och religion. Man skyller på att kvinnans roll är att sköta 
familjen.
Världsböndagens historia i Kuba 
1930 firades Världsböndagen för första gången i Kuba, 
i den reformerta presbyterianska kyrkan och året efter 
firade även metodisterna. Enligt muntlig utsago från några 
kvinnor firade Frälsningsarmén Världsböndagen 1972. 
Dessa tre samfund var först med att ha direktkontakt med 
Världsböndagen, tack vare att deras motparter i USA sänt 
program direkt till dem. 

År 1975 var FN:s internationella kvinnoår. Samma år 
organiserade Kubas dåvarande Evangeliska kyrkoråd sin 
kvinnoavdelning. Syster Dora Valentine (1925-1992) från 
Presbyterianska kyrkan valdes till dess första ordförande. 
Hon berättar själv: ”1981 firade vi Världsböndagen 
ekumeniskt för första gången. Syster Lois Kroehler 
översatte programmet till spanska, och så delades det ut till 
kyrkorna.” (Lois Kroehler var den enda presbyterianska 
missionären från USA som stannade kvar i Kuba efter 
revolutionen.)

Firandet av Världsböndagen fortsatte som en del av 
Kyrkorådets verksamhet. Nu firas den på mer än 20 
platser, och cirka 30 olika samfund deltar.

2011 bildades en nationell Världsböndagskommitté. 
Sedan dess är det denna som arbetar med programmet i nära 
samarbete med Kvinnoprogrammet inom Kubas Kristna 
Råd. Tillsammans med mer än 20 andra Världsböndags-
kvinnor och resurspersoner från ekumeniska organisationer 
i Kuba har kommittén sammanställt gudstjänstprogram 
och informationsmaterial för firandet av Världsböndagen 
2016.
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Beställningstalong, se sista sidan!

Världsböndagens historia
1887 börjar Mary Ellen James, USA, ordförande i Pres-
byterianska kvinnoförbundet, samla kvinnor till förbön 
för immigranter som kommit från Europa. Initiativet väx-
er så småningom till en nationell, ekumenisk böndag. På 
1920-talet börjar kvinnorna i Nordamerika sprida bön-
dagsprogrammet även till kvinnor i missionsländer utöver 
världen. 

1931 firas Världsböndagen för första gången i Sverige, i 
S:t Peters Metodistkyrka i Stockholm, på initiativ av mis-
sionären Maja Johansson. Svenska Missionsrådets Kvin-
nokommitté får programansvaret.

1959 bildas Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, ge-
nom en sammanslagning av Svenska Missionsrådets 
Kvinnokommitté och den år 1935 bildade Kristna Kvin-
nors Samarbetskommitté. Samtidigt övertar SEK ansvaret 
för Böndagen.

1967 flyttas Världsböndagen från fastan till första freda-
gen i mars varje år.

1968 bildas Internationella Böndagskommittén vid en 
konferens i Stockholm. Den består av representanter för 
nationella böndagskommittéer i hela världen, är ansvarig 
för Böndagens allmänna organisation och kallar till över-
läggningar vart fjärde eller femte år, då beslut fattas om 
teman och vilka länder som ska ansvara för dem. Mellan 
konferenserna sköts löpande ärenden av en exekutivkom-
mitté med representanter från varje region. Kontoret finns 

i USA, i staden New York.

1980 är drygt 150 nationella böndagskommittéer anslutna 
till Internationella Böndagskommittén.

1982 antas den nuvarande världsbön-
dagssymbolen. Den föreställer fyra sti-
liserade gestalter som knäböjer i fyra 
väderstreck och tillsammans bildar 
ett kors och en jordglob. Symbolen är 
framtagen av kvinnor på Irland. 

1984 ansvarar Sverige för programmet som har temat 
”Levande vatten från Kristus, vårt hopp” (Joh 7:37-39). 

1987 firas Världsböndagens 100-årsjubileum. Det upp-
märksammas i mer än 170 länder med gudstjänster på mer 
än 1 000 språk.

2011 uppmärksammas 80-årsjubileet av Världsböndagen 
i Sverige med högtidsgudstjänst och kvinnofrukost i S:t 
Peters Metodistkyrka i Stockholm.

2012 samlas Internationella böndagskommittén i New 
York för att planera böndagarna 2015-20 och för att väl-
komna Rosangela Oliveira som ny direktor efter Eileen 
King.

2014 samlas 90 kvinnor från 33 länder till Världsbönda-
gens Europakonferens i Salzburg, Österrike. Tema: ”Lära 
av varandra – leva tillsammans.” 

För mer information, se vår broschyr!
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Förslag till Kollekttal
STIPENDIATRAPPORTER: 
Rektorn för Evangeliska universitetet i Bukavu, Kongo 
rapporterar att Buloze Kawawa Quen tackar för att 
hon fått stipendium från Sverige och nu avslutat sina 
läkarstudier. Hon jobbar som läkare vid ett sjukhus 
i Kasenga och är även personalchef. Mulangaliro 
Furahisha fick stipendiestöd i tre år och är nu utbildad 
agronom. Hon jobbar som jordbrukshandledare och kan 
stå för sina yngre systrars skolkostnader.  
Daima Bolele i Tanzania fick stipendium i tre år för att 
studera teololgi vid Tazengwa Pentecostal Bible College.
Hon är gift och har fem barn, men hon jobbar nu inom 
kyrkan som lärare och kvinnoledare. Hon har också 
anlitats som resursperson vid seminarier i grannländerna. 
Tais Bueno i Brasilien skriver:
”Hej!
Jag heter Tais och jag har fått studiestöd från er. Det 
har varit mycket viktigt för mig, för att jag skulle kunna 
fullfölja pedagogikkursen. 

Jag ville utbilda mig inom utbildningssektorn. Jag 
upptäckte att jag kan förändra världen för många 
människor, att jag kan vara en positiv kraft och öppna 
upp horisonter genom utbildningen. Jag tackar för att jag 
fått uppleva detta tack vare er och det kärleksfulla stöd 
som ni ger oss.”

DAGENS KOLLEKT går som vanligt till utbildningssti-
pendier till kvinnor i fattiga länder.  Kuba är fattigt, men 
där har vi inga stipendiater, eftersom kvinnorna har möj-
lighet att utbilda sig kostnadsfritt även på universitetsnivå. 
Däremot behövs naturligtvis vårt engagemang i form av 
bön och förbön, inte minst med tanke på den svåra situa-
tion som Kubas kristna utsattes för efter revolutionen. 

Sedan vår stipendieverksamhet startade för ca 50 år se-
dan har mer än 3 000 kvinnor i utvecklingsländerna fått 
hjälp att förverkliga en bättre framtid för sig själva, sina 
familjer och samhället i stort.

I samarbete med samfund, stift och missionsorgani-
sationer kunde Böndagskommittén inom Sveriges 
Ekumeniska Kvinnoråd förra året dela ut cirka 250 000 
kr i stipendier till 52 kvinnor i 16 länder. Dessutom gick 
25 000 kr till ett jordbruksprojekt, som Frälsningsarmén 
ansvarar för i Malawi. 

Behoven är enorma – ansökningarna uppgick till det 
dubbla beloppet i fjol! – och vi vädjar om en generös gåva 
när vi nu tar upp dagens kollekt. Må Gud välsigna både 
givare och mottagare!

Världsböndagskommittén 
inom Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

(Kollekten skickas in före 1 april 2016 till Sveriges 
Ekumeniska Kvinnoråd/Världsböndagen, pg 40 47 22-1. )


