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Cayo Hueso, Saliom Pordo, Buena Vista, Miramar, Alamar, 

La Victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal 

Dónde estás tú mí Rampa? El sol que canta, 

La Catedral, El Capitolio se levante en el oido de éstas voces 

23 y 12, Vedado, Paseo del Prado, Tus leones lado a lado 

Forman parte de mis tradiciones, mis emociones 

Eres tú mí Cuba, como tú ninguna 

537 C.U.B.A. - Orishas 

Voorwoord 
 

Achttien jaar, de socialistische bijbel(s) stevig in het hoofd geprent, vol idealisme en 

met de nodige portie naïviteit, vertrok ik in augustus 2005 naar Cuba om er een half 

jaar te werken bij de Pioneros. Een korte periode, maar toch lang genoeg om een 

sterke indruk na te laten. Zoals Lourdes – mijn begeleidster op het werk, maar ook la 

mamá cubana – mijn ouders vertelde bij hun aankomst in Havana: ―Se darán cuenta 

que hay 2 Jaspers. Uno que conocieron antes y el Jasper de ahora‖. Toegegeven, zin 

voor overdrijving had ze wel. Maar toch… De bijbels zijn leidraden geworden. Het 

idealisme is gebleven, maar wel een stuk realistischer geworden. De naïviteit is 

misschien niet helemaal verdwenen, maar het is een prijs die ik graag betaal voor het 

geloof in un mundo mejor. Wat zeker is overgebleven is een fascinatie voor een eiland 

dat moeilijk te doorgronden blijft. Tijdens de vijf jaar die ik spendeerde aan mijn 

studies Sociaal werk en Moraalwetenschappen, zou ik Cuba betrekken bij het schrijven 

van papers telkens het onderwerp dat toeliet.  

 

Zo ook in deze thesis. Maar waarom Cuba en seksualiteit? Het verschil in waarden en 

normen en opvattingen over seksualiteit, is iets wat mij onmiddellijk opviel in Cuba: de 

no-nonsensehouding, de openheid over seksualiteit en gedrag die in de ogen van heel 

wat Belgen promiscue lijkt te zijn. Toen een veertigtal jonge sociaal werkers ruim twee 

maanden in de Villa Pioneril verbleven – waar ik gehuisvest was – heb ik me meer dan 

één keer afgevraagd als ik mij op een set van Temptation Island bevond. Er ontbrak 

echter een regisseur, een script en een commentaarstem. En gelukkig waren de 

trabajadores sociales ook een stuk interessanter dan de gemiddelde kandidaat van 

sensatiebeluste ‗reality‘-programma‘s. Tegelijkertijd kreeg ik vaak de vraag waarom ik 

niet – net zoals deze jongeren – ‗van het leven profiteerde‘ en mij in (seksuele) 

avontuurtjes stortte. Wanneer ik dan voor de zoveelste keer antwoordde dat ik trouw 

wou blijven aan mijn toenmalige vriendin, kreeg ik vaak het spottende antwoord: 

―nosotros también somos fieles… a la patria‖. De openheid over seks stond echter in 

schril contrast met de in mijn ogen reactionaire opvattingen over homoseksualiteit. 

Aanvankelijk leverde dat geanimeerde discussies op, maar gaandeweg ging het mij ook 

irriteren. Gelden de emancipatorische doelstellingen van de revolutie dan niet voor 

maricones? 

Mijn interesse voor de culturele verschillen inzake seksualiteit was in elk geval gewekt. 

Is dit op het conto van het alternatief politiek, sociaal en economisch model te schrijven 

of spelen hier andere zaken? In deze thesis ben ik dan ook op zoek gegaan naar 

verklaringen voor de specifieke Cubaanse invulling van seksualiteit, 

vrouwenemancipatie, prostitutie, gezin en homoseksualiteit. Kortom, een aantal 

domeinen die we onder de brede noemer van ‗seksuele ethiek‘ kunnen plaatsen. 
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Maar deze thesis had er uiteraard niet kunnen komen zonder de hulp en ondersteuning 

van anderen. 

 

Daarom wil ik eerst en vooral mijn promotor, professor dr. Tom Claes, bedanken voor 

de uitstekende begeleiding van deze thesis. Ik herinner mij goed ons eerste 

voorbereidende gesprek, waarin ik zei ‗iets‘ te willen schrijven over seksuele ethiek in 

Cuba. Vager kon moeilijk, vrees ik. Het was dankzij de voorbereidende gesprekken dat 

deze thesis structuur kreeg. Ik wil hem ook bedanken voor het overvloedig ter 

beschikking stellen van bronnenmateriaal. Niet alleen voor de digitale bronnen die met 

een aantal muisklikken op mijn USB stick stonden, maar ook voor de aangekochte 

boeken en zeker voor de artikels en boeken ―die ik ergens nog liggen heb in een doos 

op zolder‖. Ik had het geluk uitstekende feedback te krijgen op de eerste versies van 

mijn hoofdstukken, waardoor het uiteindelijke resultaat, dat nu voor u ligt, kwalitatief 

een stuk beter is. 

Vervolgens wil ik graag Dr. Rudi Bleys bedanken. Niet alleen voor het vele 

bronnenmateriaal die hij mij bezorgde, maar vooral voor de uiterst nauwkeurige lezing 

en verbetering van de eerste versie van deze thesis. Hij wees mij op inhoudelijke en de 

taalkundige tekortkomingen en gaf mij bij elk hoofdstuk food for thought. Het maakte 

de redactie van de hoofdstukken er niet makkelijker, maar wel boeiender op. 

Marc Vandepitte wil ik graag bedanken voor het nalezen van mijn thesis door een 

‗socialistische‘ bril, waardoor een aantal Westerse platitudes en vooroordelen die 

onbewust in de tekst geslopen waren op zijn minst genuanceerd werden. 

Wat positief geëvalueerd zal worden in deze thesis is voor een groot stuk mee te 

danken aan de vermelde personen. De tekortkomingen zijn dan weer voor mijn 

rekening. 

 

Tenslotte, maar niet in het minst, wil ik graag mijn ouders – Mieke Madou en Ronny 

Werbrouck – en mijn echtgenote – Candelaria Ixcoy De León – bedanken. Mijn ouders 

voor de kansen die ze mij gaven om te studeren en om een stuk van de wereld te zien. 

Deze thesis is daar een rechtstreeks gevolg van. Mijn echtgenote, zonder wiens steun 

de twee laatste jaren van mijn studie nooit even vlot hadden kunnen verlopen. Vooral 

de laatste (thesis)maanden heb ik gezondigd tegen de bepalingen inzake gelijke 

verdeling van de huishoudelijke taken, opgenomen in de Cubaanse Código de Familia. 

Ik hoop dat de talrijke gesprekken die we aan deze thesis overhielden – over 

seksualiteit en Latijns-Amerika – dit enigszins hebben kunnen compenseren. 
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Wat wij dus heden ten dage kunnen vermoeden 

over de regeling van de geslachtelijke betrekkingen 

nadat de kapitalistische productie straks zal zijn weggevaagd, 

is voornamelijk van negatieve aard, beperkt zich meestal 

tot datgene wat wegvalt. Wat zal er echter bijkomen? 

Dat zal beslist worden als er een nieuw geslacht zal zijn opgegroeid.[…] 

Als zulke mensen er eenmaal zijn, 

zullen zij er zich in het minst niet om bekommeren 

wat men vandaag meent dat zij moeten doen; 

zij zullen zich hun eigen praktijk en een daarop berustende openbare mening 

 over de praktijk van ieder individu zelf vormen — en daarmee basta. 

Friedrich Engels (Engels 1974, 83-84) 

Inleiding 
 

Welke culturele opvattingen en gedragspatronen inzake seksualiteit in Cuba zijn terug 

te voeren op het alternatief economisch, sociaal, politiek en ideologisch systeem? 

Kortom: op het socialisme? Dit is de centrale onderzoeksvraag in deze thesis. Om dit te 

onderzoeken, zullen in het eerste hoofdstuk de theoretische achtergronden van socialist 

sex worden belicht. Deze zullen als het ware het normatief kader vormen voor Cuba, 

waartegen ik de maatschappelijke realiteit op het eiland zal aftoetsen. Wat kan 

verklaard worden vanuit deze theoretische achtergrond? Maar ook omgekeerd: wat 

leert de Cubaanse praktijk ons over de theorie? Op welke theoretische zwakheden wijst 

de praktijk ons? 

 

Het spreekt voor zich dat het socialistisch systeem of de overheidspolitiek geen 

allesomvattende verklaring kan bieden voor de culturele rijkdom op het eiland. Daarom 

zal ook ingegaan worden op de invloed van de kolonisatie, de religies, de Latijns-

Amerikaanse cultuur, de onafhankelijkheidsstrijd, de Noord-Amerikaanse invloeden, de 

invloed van de Sovjet-Unie en de economische liberaliseringen na de val van de Sovjet-

Unie, de invloed van het toerisme en de globalisering. Deze opsomming is niet eens 

exhaustief. Het is uiteraard onbegonnen werk om voor alle culturele uitdrukkingen van 

seksualiteit één bepaalde verklaringsgrond te geven en het dan te catalogiseren in een 

gelabeld vakje. De maatschappelijke realiteit is complexer dan dat. Bovendien is er een 

voortdurende beïnvloeding en wisselwerking tussen de hierboven opgesomde 

maatschappelijke invloeden. Desalniettemin zal ik een poging tot verklaring 

ondernemen, gebaseerd op de beschikbare literatuur en bronnenmateriaal.  

Ik beschrijf in deze thesis algemene, dominante culturele opvattingen en – indien 

beschikbaar – onderbouw ik deze met statistieken. Het spreekt voor zich dat de 

Cubaanse samenleving complexer, diverser en heterogener is dan de onvermijdelijke 

reducties die gemaakt worden door de statistiek en in sociaal wetenschappelijk 

onderzoek. De Cubaan in deze thesis is Juan met de pet – de gemiddelde Cubaan – die 

uiteraard niet in het echt voortkomt.  

Doorheen de hoofdstukken worden de woorden socialisme en communisme door elkaar 

gebruikt, zonder een conceptuele scheiding te hanteren. In België associëren we 

socialisme eerder met sociaal democratie en communisme met revolutie, extreem links 

of niet zo fraaie dictaturen. Tenzij expliciet anders aangegeven verwijs ik in deze thesis 

met zowel de termen socialisme en communisme naar landen die zich expliciet op het 
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marxisme beriepen of beroepen en hierbij een geplande economie hanteerden in 

tegenstelling tot een vrije markteconomie. Cuba is daar dus één van1. Een bijkomende 

moeilijkheid is dat volgens de klassieke leer het socialisme de overgangsfase is tussen 

kapitalisme en communisme. Bij voorspellingen omtrent seksualiteit die door 

socialistische denkers gemaakt werden, hadden zij steeds de uiteindelijke maatschappij 

voor ogen: het communisme. Aangezien noch Cuba, noch andere landen deze 

uiteindelijke maatschappijvorm kennen of gekend hebben, is de empirische toetsing 

van deze theorie dan ook niet mogelijk. Wel kunnen we nagaan als er in het 

hedendaagse Cuba al dan niet tendensen waar te nemen zijn die deze theorie 

ondersteunen. 

Deze thesis is in de eerste plaats gebaseerd op literatuurstudie. Niet over alle 

aangesneden thema‘s is er even veel lectuur te vinden. Bovendien is Cuba vaak een 

middel geweest om ruimere politieke opvattingen van onderzoekers en auteurs te 

ondersteunen. Of probeerde men door middel van ‗analyses‘ het Cubaanse 

maatschappijmodel aan te vallen of net te verdedigen, waarbij in het eerste geval alle 

negatieve aspecten uitvergroot werden en in het tweede geval onder de mat werden 

geschoven. In het half jaar dat ik kon doorbrengen in Cuba heb ik kunnen vaststellen 

dat de desinformatie bij ons – zowel door links als rechts of door ‗neutrale‘ 

persagentschappen – groot is. Dit alles heeft als gevolg dat de objectiviteit – hoe je dat 

dan ook moge interpreteren – in het gedrang komt. Dit neemt niet weg dat ik op een 

oprechte en gewetensvolle manier mijn bronnenmateriaal heb verzameld en hieruit een 

zo neutraal mogelijke thesis heb gedistilleerd. Desondanks houdt mijn denken, net als 

dat van iedereen, een standplaatsgebondenheid2 in. Ik zal dan ook geen ultiem 

antwoord bieden op de onderzoeksvragen, mocht dat überhaupt al mogelijk zijn. Om 

een beter en vollediger beeld te krijgen van seksualiteit in Cuba en de 

verklaringsgronden ervan, is meer onderzoek en verdere datacollectie nodig. Hopelijk 

kan deze thesis hier een bescheiden bijdrage aan leveren. 

 

Om de socialistische theorie inzake seksualiteit in kaart te brengen, bespreek ik in 

hoofdstuk één enkele socialistische denkers die over seksualiteit schreven, alsook 

enkele seksuologen die door het socialisme beïnvloed zijn. De bedoeling is om hieruit 

een kern te distilleren inzake ‗socialistische opvattingen over seksualiteit‘. Vervolgens 

ga ik kort in op de seksuele politiek in de voormalige Sovjet-Unie en in China, om de 

theorie aan de praktijk af te toetsen. 

De volgende hoofdstukken focussen op Cuba. In hoofdstuk twee wordt de 

vrouwenemancipatie behandeld, in hoofdstuk drie prostitutie, in hoofdstuk vier gezin, 

gezinsplanning en seksualiteit en in het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op 

homoseksualiteit in Cuba. Telkens wordt een historisch overzicht van de thematiek 

gegeven, om zo de wortels van de dominante culturele opvattingen bloot te leggen. 

                                           
1 Ondanks de economische liberaliseringen die er kwamen na de val van de Sovjet-

Unie, blijft de Cubaanse overheid één van de weinige landen die zich vandaag op het 

marxisme, het socialisme of het communisme beroept. Dit zit verankerd in de 

grondwet, de wetgeving in het algemeen en in het discours van de regering en de 

Cubaanse politieke leiders.  Ook economisch houdt het vast aan de planeconomie. De 

consensus is dat Cuba vandaag een socialistisch of communistisch land is. Ik ga verder 

niet in op deze discussie, of op het debat als Cuba wel een ‗goed‘ voorbeeld is van 

socialisme. 
2 Waarmee ik wil aangeven dat ook mijn denken bepaald wordt door de tijdruimtelijke 

en sociale positie waarin ik sta – alsook mijn positie in relatie tot anderen – en 

persoonlijke ervaringen en omstandigheden. 
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Daarna ga ik in op de overheidspolitiek en -discours na ‘59 en de impact die ze had op 

de samenleving. Waarin komt deze overeen met of verschilt ze van de theoretische 

achtergronden beschreven in hoofdstuk één? Vertaalt deze overheidspolitiek zich ook in 

maatschappelijke resultaten? En zijn deze congruent met de socialistische theorie? Zo 

neen, wat is de mogelijke verklaring hiervoor? 

In de conclusie ga ik na als het Cubaanse socialisme de verwachtingen inlost die de 

socialistische theorie inzake seksualiteit schept. Welke implicaties heeft de Cubaanse 

realiteit voor de theorie? En welke kritieken kunnen we formuleren op het gevoerde 

overheidsbeleid inzake seksualiteit? 
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As a communist I have not the least sympathy 

for the glass of water theory, although it bears 

the fine title ‗satisfaction of love‘ 

V.I. Lenin (in: Zetkin sd) 

1. Socialist Sex 
 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ideologische en theoretische achtergronden inzake 

socialist sex. Aangezien Marx en Engels gezien worden als de grondleggers van het 

‗wetenschappelijk socialisme‘, gaan we eerst na wat zij hierover schreven. Vervolgens 

gaan we in op andere socialistisch georiënteerde intellectuelen die invloedrijke 

geschriften nalieten over seksualiteit. Dit zou ons een normatief kader moeten 

verschaffen rond seksualiteit en relaties in een postkapitalistische samenleving. 

Het denken over de menselijke seksualiteit binnen de socialistische familie kan vanaf de 

jaren ‘20 niet los gezien worden van de ontwikkelingen in Rusland. We zullen dan ook 

kijken naar de seksuele politiek in de Sovjet-Unie en de reacties erop. Tenslotte maken 

we een korte uitstap naar maoïstisch China, met de vraag als daar een kern van 

socialist sex kunnen aantreffen. 

 

Friedrich Engels 
 

Marx en Engels, zowat de peetvaders van het socialistisch gedachtegoed, schreven zelf 

al over het thema‘s zoals het gezin, het huwelijk, man-vrouw verhoudingen en 

monogamie in de ‗kapitalistische samenleving‘. Reeds in het Communistisch Manifest, 

geschreven in 1847 door Karl Marx en Friedrich Engels, maakt men verwijzingen naar 

de positie van de vrouw in de kapitalistische samenleving en het ‗bourgeois ideaal‘ van 

het gezin. Dat laatste zou gebaseerd zijn op ―het kapitaal, op het particuliere bedrijf‖ en 

zou samen met het kapitalisme verdwijnen. Marx en Engels verwijten ―de bourgeois‖ 

dat hij zijn vrouw ziet als een bezit. Meer nog, als een productiemiddel. Het 

communisme zou de vrouw bevrijden uit deze positie en zou ook prostitutie doen 

verdwijnen. (Marx en Engels 1988, 61-62) 

 

Een eerste uitgebreide socialistische of marxistische analyse van de ontwikkeling van 

maatschappelijke normen inzake seksualiteit dateert echter van 1884. Friedrich Engels 

geeft in zijn boek De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de 

staat een overzicht van de regulatie van seksuele relaties in de geschiedenis, naar 

eigen zeggen op een wetenschappelijke manier. Als we dit boek ruim 125 jaar later ter 

hand nemen, zien we dat een aantal van Engels‘ fundamentele bevindingen tot op 

vandaag overeind blijven3. Hij schetst een historische evolutie van familieverbanden, 

waarbij men evolueert van ongereglementeerde seksuele omgangsvormen in de oertijd 

over ―de oude communistische huishouding, die vele echtparen en hun kinderen 

omvatte‖ tot het ideaal van het monogame paar nu, zelfs juridisch verankerd. (Engels 

1974) 

                                           
3 Evolutiebiologen schetsen vandaag een zeer gelijklopend verhaal (Mertens 2006, 

205). 
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De eerste seksuele reglementeringen betreffen het vermijden van inteelt, dus een 

incesttaboe tussen ouders en kinderen, broers en zussen en later neven en nichten. 

Binnen de stammen was er een mix van samenlevingsvormen. Monogame – al dan niet 

tijdelijke – en polygame relaties kwamen door elkaar voor: 

 

Dat betekent echter niet noodzakelijk een bonte chaos in de dagelijkse praktijk. 

Het voor enige tijd samenleven van enkele paren is geenszins uitgesloten en 

heeft thans zelfs in het groepshuwelijk de overhand. (Engels 1974, 36) 

 

Engels sluit liefde in de prehistorie uit en verklaart het bestaan van deze 

‗paringshuwelijken‘ volledig aan de ontwikkeling van een mechanisme dat inteelt moest 

vermijden en die samenlevingen zo ‗succesvoller‘ maakte. Sociale monogamie – dit wil 

zeggen opgelegd door de cultuur – zoals we dat vandaag kennen en juridisch verankerd 

is, was in vroegere tijden echter helemaal niet de norm.  

De overgang naar sociale monogamie moet dus een specifieke reden gehad hebben. 

Engels verklaart het tot stand komen van de huidige seksuele en huwelijksmoraal aan 

de opkomst van landbouw en het daarmee gepaarde privébezit. Samen met de 

agrarische revolutie komt voor het eerst in de geschiedenis het concept ‗bezit‘ in het 

leven van de mens. Het is de man die zich dit bezit zal toe-eigenen. Aangezien de man 

zijn bezit enkel wil laten overerven aan zijn eigen kinderen, moet hij een broedmachine 

zoeken die hij monogamie oplegt. De vrouw wordt nu gedegradeerd tot een 

productiemiddel met ruilwaarde. Waar vroeger enkel de ―vleselijke moeder‖ van belang 

was voor de kinderen, komt nu ook de ―vleselijke vader‖ op de voorgrond. Het 

monogame gezin is geboren. 

 

Zijn algehele overwinning (van het monogame gezin, nvdr) is een van de 

kentekenen van het begin der beschaving. Het berust op de heerschappij van de 

man, met het uitdrukkelijke doel kinderen voort te brengen, van wie de vader 

onbetwistbaar vaststaat, en zulk een vaderschap is een vereiste, omdat deze 

kinderen mettertijd als de natuurlijke erfgenamen van het vaderlijke vermogen 

moeten optreden. Het onderscheidt zich van het paringshuwelijk door een veel 

grotere hechtheid van de huwelijksband, die nu niet meer naar wederzijds 

goeddunken kan worden verbroken. In de regel kan nog slechts de man de band 

verbreken en zijn vrouw verstoten. (Engels 1974, 61) 

 

Deze vorm van monogamie – die Engels onderscheidt van de eerdere 

paringshuwelijken – had zelfs nog minder met liefde te maken. Deze nieuwe vorm van 

huwelijken berustten puur op economische berekening: op het verwekken van kinderen 

en het overerven van eigendom. Bij de Grieken wordt daarop een religieus discours 

geprojecteerd, als zou het gaan om een ―plicht tegenover de goden, de staat en de 

eigen voorouders, die nu eenmaal moest worden vervuld‖. Daarmee komen voor het 

eerst ook enkele echtelijke plichten voor de man op het toneel. Voordien was het 

immers alleen van belang dat de monogamie van de vrouw gewaarborgd werd door de 

wet. (Engels 1974, 64-65) 

 

Maar waarom was het precies de man die de dominante positie verwierf in de 

samenleving en niet andersom? Engels zoekt de oorzaak in de taakverdeling die er 

bestond voor het ontstaan van de landbouw, zonder dat deze taakverdeling voorheen 

een verschil in waarde betekende. Het was de man die instond voor het voedsel voor 
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de agrarische revolutie, dus de arbeidsmiddelen daarvoor waren zijn bezit. Wanneer 

man en vrouw besloten uit elkaar te gaan, nam de man dan ook deze arbeidsmiddelen 

mee, terwijl de vrouw de huisraad behield. Ook na de agrarische revolutie bleef dit zo, 

maar doordat de rijkdommen die men nu uit voedsel haalde alsmaar toenamen, werd 

de positie van de man in het gezin belangrijker. Met de toename van zijn macht kon hij 

eisen dat de afstammingslijn van de kinderen voortaan gebeurde volgens vaderszijde 

zodat zijn bezit kon overgeërfd worden op zijn kinderen. (Engels 1974, 53-55) 

 

De omverwerping van het moederrecht was de wereldhistorische nederlaag van 

het vrouwelijke geslacht. De man nam ook in huis het heft in handen, de vrouw 

werd van haar waardigheid beroofd, geknecht, tot slavin van zijn lusten en 

louter een werktuig om kinderen voort te brengen. (Engels 1974, 56) 

 

De onderdrukking of achtergestelde positie van de vrouw is volgens Engels dus geen 

‗natuurlijk‘ of ‗biologisch‘ gegeven, maar kwam pas tot stand samen met het privébezit. 

Waar het huishouden voordien een ―openbaar en maatschappelijk noodzakelijk bedrijf 

was‖ – net zoals het verschaffen van voedsel door de mannen – werd dit in het 

monogame gezin een privé aangelegenheid. (Engels 1974, 73-75) 

Vrouwen werden zo van het openbare leven en de maatschappelijke productie 

uitgesloten, het werden ‗verkapte huisslaven‘. Engels is van mening dat de positie van 

de vrouw slechts kan verbeteren wanneer zij ook deelneemt aan de maatschappelijke 

productie. Daarin schuilt de mogelijkheid tot bevrijding. (Engels 1974, 73-75)  

Hier wordt voor het eerst een duidelijk normatief standpunt ingenomen. Het is 

belangrijk deze stelling in het achterhoofd te houden, wanneer we later de 

genderproblematiek in Cuba zullen bespreken. 

 

Engels gaat dus een stap verder dan een descriptief geschiedenisonderzoek. Als 

marxistisch ideoloog – ook zou hij zelf gegruwd hebben van deze benaming – waagt hij 

zich aan voorspellingen over de veranderingen die er zullen komen voor de vrouw en 

haar maatschappelijke positie en voor de menselijke relaties na de, voor Engels 

onvermijdbare, val van het kapitalisme. De ‗kapitalistische‘ vorm van monogamie leidt 

volgens hem onvermijdelijk tot prostitutie, omdat het gearrangeerde huwelijken betreft 

met het oog op voortplanting en overdracht van bezit, waarbij van liefde geen sprake 

is. De mannen moeten zeker zijn van hun nageslacht, dus de geslachtelijke vrijheid valt 

voor de vrouw volledig weg. Voor diezelfde mannen blijft ze echter bestaan onder de 

vorm van prostitutie, temeer omdat seksuele relaties ondertussen ook aan de 

kapitalistische warenproductie werden aangepast. Het einde van het kapitalisme zal 

dan ook het definitieve einde in zich houden van dit soort monogamie en van 

prostitutie. Wat komt er dan in de plaats? 

 

Volgens Engels zullen monogame relaties niet verdwijnen, maar na de val van het 

kapitalisme pas echt ten bloei komen. Daar waar monogamie voordien gebaseerd was 

op economische gronden, zal ze nu gebaseerd zijn op oprechte ―individuele 

geslachtsliefde‖. Immers, enkel ―wederzijdse genegenheid‖ zal nog een motief zijn om 

een relatie of een huwelijk aan te gaan. (Engels 1974, 76, 82) 

 

Daar nu de geslachtsliefde naar haar aard exclusief is — hoewel deze 

exclusiviteit vandaag aan de dag alleen in de vrouw ten volle tot haar recht komt 

—, is het op de geslachtsliefde berustende huwelijk naar zijn aard een 
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monogaam huwelijk. […] De duur van een vlaag van individuele geslachtsliefde 

is echter al naar de persoon zeer verschillend, vooral bij de mannen, en een 

werkelijk ophouden van de genegenheid of het verdringen daarvan door een 

nieuwe hartstochtelijke liefde maakt de scheiding zowel voor beide partijen als 

voor de maatschappij tot een weldaad. Alleen zal men het de mensen besparen, 

door het nutteloze vuil van een echtscheidingsproces te moeten waden. (Engels 

1974, 82-83) 

 

Als Engels‘ these klopt, zal het communisme dus leiden tot het opnieuw gelijkwaardig 

maken van de man en de vrouw, het verdwijnen van prostitutie – zoals dat ook vóór 

het bestaan van privébezit niet voorkwam4 – en de ontwikkeling van een ‗echte‘ 

monogamie, gebaseerd op iets nieuws: individuele geslachtsliefde. Deze these 

empirisch toetsen is vandaag niet mogelijk, omdat de uiteindelijke maatschappijvorm 

die Engels en Marx voor ogen hadden – een samenleving zonder staat, zonder 

loonarbeid, waar iedereen bijdraagt naar zijn mogelijkheden en ontvangt naar zijn 

behoeften – nooit op het toneel verschenen is. Na  het mislukken van enkele 

experimenten aan de andere kant van het IJzeren Gordijn, is het geloof dat ze 

überhaupt ooit zal verschijnen sterk gedaald. 

De praktijk zal ons dan misschien geen definitief antwoord geven, maar toch zullen we 

Engels‘ theorie pogen te toetsen aan ‗het reëel bestaande socialisme‘ van de vroegere 

Sovjet-Unie en China in dit hoofdstuk en uiteraard aan Cuba in de volgende 

hoofdstukken. Deze ‗reëel bestaande socialistische samenlevingen‘ beriepen/beroepen 

zich immers op Marx en Engels. Ze zijn als het ware het ideologische kompas.  

 

Nog een laatste bemerking over dit werk van Engels. Eén van de meest omstreden 

citaten eruit is het volgende: 

 

Terwijl dezen (de Griekse mannen, nvdr) zich zouden hebben geschaamd om 

ook maar enige liefde voor hun vrouw te verraden, vermaakten zij zich met 

allerlei liefdesgeschiedenissen met hetaeren; maar de vernedering van de vrouw 

wreekte zich op de mannen en vernederde ook hen, tot zij vervielen in de 

afzichtelijke knapenliefde en zowel gun goden als zichzelf verlaagden 

door de mythe van Ganymedes. (Engels 1884, 64, mijn klemtoon) 

 

Bestond er van meet af aan een spanningsveld tussen homoseksuelen en socialisten? 

Vandaag stellen onderzoekers dat het zou gaan om een vertaalfout – of een 

opzettelijke vervalsing door de stalinistische geschiedschrijving – die pas sinds de jaren 

‘30 in het werk zou zijn geslopen. In de oorspronkelijke Duitstalige tekst zou Engels 

                                           
4 Volgens evolutiebiologen lijkt dit echter onwaarschijnlijk en is er bij de mens steeds 

sprake geweest van ‗seks voor voedsel transacties‘ en dus vrijwillige prostitutie, omdat 

het een evolutionair adaptieve strategie is voor zowel mannen als vrouwen. (Mertens 

2006, 161-166) Evolutiebiologen ontkennen uiteraard de invloed van cultuur op het 

menselijk gedrag niet, wel integendeel. Toch lijkt het al onwaarschijnlijker dat een diep 

verankerde evolutionaire adaptieve strategie zou verdwijnen na de ―maatschappelijke 

omwenteling die we tegemoet gaan‖, om het met Engels‘ woorden te zeggen. Evolutie 

is immers een tergend traag proces van adaptatie, waardoor veel van het huidige 

menselijke gedrag terug te voeren is tot de prehistorie en dus niet altijd adaptief is 

voor de huidige levensomstandigheden. Daar zijn talloze voorbeelden van, zoals onze 

‗natuurlijke‘ voorkeur voor vet- en suikerrijke voeding.  
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geschreven hebben over pederasten en dus seksueel misbruik van kinderen bij de 

Grieken hebben veroordeeld, niet homoseksualiteit. (Angus en Ridell 2010) 

Toch bestaat er ook briefwisseling tussen Marx en Engels, waarin zij zich laatdunkend 

uitlaten over homoseksualiteit, onder andere over het gedachtegoed van één van de 

pioniers van holebi-emancipatie – Karl-Heinrich-Ulrichs – met wie zij in contact stonden 

(Wolf 2009, 77). De tijdsgeest werkte duidelijk ook in op de ideologen van de 

‗bevrijding van de mensheid‘. Toch is het op zijn zachtst gezegd vreemd te noemen dat 

net deze ideologen homoseksualiteit lijken te veroordelen. Het idee dat 

homoseksualiteit een burgerlijke afwijking is, is echter een idee, die later ook door een 

aantal socialistische ideologen en stromingen werd geuit of onderschreven (Bleys 2011 

en Healy 2001, 113). De moeilijke relatie tussen socialisme en homoseksualiteit komt 

verder in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk over Cuba & holebi‘s nog aan bod. 

 

Socialistisch geïnspireerde seksuologen en seksueel geïnspireerde 

socialisten 
 

Marx en Engels mogen dan de belangrijkste socialistische denkers geweest zijn, er zijn 

er uiteraard nog andere. Daarnaast waren heel wat activisten voor en denkers over 

seksuele emancipatie beïnvloed door het radicaal linkse gedachtegoed (Martin 1996, 

105-106). In dit stuk bespreken we de invloed hiervan op de seksuologie en op het 

denken over seksualiteit in het algemeen. Dit betekent niet dat de relatie tussen 

socialisme en het veld van de seksuologie dominant is, integendeel. De (eenzijdige) 

nadruk die ik leg op deze link is echter belangrijk voor het in kaart brengen van het 

normatieve, socialistische kader inzake seksualiteit. 

 

Nog voor Marx en Engels schreef de socialistisch utopist Charles Fourier over gender en 

seksualiteit. De bevrijding van seksualiteit en de gelijkheid van man en vrouw waren 

een thema in zijn werk. Latere socialisten zoals Kautsky en Bernstein – de grondlegger 

van het reformisme of het sociaal democratisch gedachtegoed – zetten zich zelfs in 

tegen de wettelijke discriminatie van homoseksualiteit. Bernstein nam de verdediging 

op van Oscar Wilde – overigens ook socialist – en ‗zijn‘ Duitse SPD zette zich in tegen 

de ‗anti-sodomie‘ wetgeving in Duitsland. Ironisch genoeg was het de Duitse socialist 

Bebel die als eerste politicus ter wereld in een parlement ijverde voor rechten voor 

homoseksuelen en het uit het strafrecht nemen ervan. Bebel, die in zijn boek Woman 

Under Socialism homoseksualiteit afdoet als een ‗misdaad tegen de natuur‘ (Bebel 

1904, 160)5. Ook Edward Carpenter, William Morris en Eleanor Marx – dochter van – 

zullen in Engeland ageren tegen seksuele repressie en voor de emancipatie van 

homoseksualiteit, vanuit een socialistisch perspectief. (Wolf 2009, 86) 

Carpenter was één van de belangrijkste socialistische denkers over seksualiteit voor de 

periode van de eerste seksuele revolutie van de jaren ‘20. Hij leefde zelf samen met 

zijn vriend, pleitte voor de bevrijding van het lichaam door nudisme, schreef over de 

onmogelijkheid van vrouwenemancipatie zonder een ontmanteling van de 

klassenmaatschappij en zette zich als socialist in voor de werklozen. Enerzijds gaat 

Carpenter verder op de ideeën van Marx en Engels, anderzijds staat hij lijnrecht 

tegenover hen wanneer het gaat over homoseksualiteit. Volgens Carpenter zou de 

                                           
5 Bebel zou in latere edities van zijn boek die opvatting herroepen. Zijn veranderde 

houding kwam er onder invloed van Hirschfeld met wie Bebel ook persoonlijke 

discussies had. (Healy 2001, 110) 
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‗socialistische voorhoede‘ evengoed een homobeweging kunnen zijn. Een ander 

belangrijk verschilpunt is dat het thema seksualiteit voor het eerst een belangrijke 

plaats kreeg in het werk en de activiteiten van een socialistisch denker en activist. 

(Wolf 2009, 86) Dit in tegenstelling tot Marx en Engels, waarbij het – buiten het 

hierboven besproken werk over het gezin – een thema in de marge is en het vrij 

beperkt blijft tot een analyse van genderverhoudingen, het huwelijk en monogamie. De 

bevrijding van het seksuele op zich is zeker geen expliciet thema. Een bekende 

medestander van Carpenter – en sociaal democraat – was de beter bekende Havelock 

Ellis. Beiden werden later door Kinsey bestempeld als pioniers van de studie van de 

menselijke seksualiteit. (Wolf 2009, 86) 

 

Tijdens de jaren ‘20 van de vorige eeuw deed zich de eerste zogenaamde seksuele 

revolutie voor. In het artikel Structuring the sexual revolution gaat John Levi Martin na 

waar de term vandaan komt en wat er de intellectuele bronnen van zijn: 

 

Specifically, a loose group of intellectuals influenced by both Freud and Marx 

synthesized vitalist and political-revolutionary ideas (which already had a great 

deal of mutual affinity) into an explanatory framework for what they saw as the 

(first) ―sexual revolution‖ (approximately 1920-1929), combining Marxian ideas 

about the association of superstructure and economic change, Nietzschean 

critiques of morality, Freudian notions of sex-economy, and a modernist faith in 

science and progress. (Martin 1996, 106) 

 

Er broeide tegelijkertijd iets in Rusland, Duitsland en de Verenigde Staten, kort na de 

eerste wereldoorlog. De term seksuele revolutie komt overigens uit Duitsland, voor het 

eerst geformuleerd door Dreuw, die een oproep doet voor een ‗wereldrevolutie inzake 

het seksuele‘. (Martin 1996, 107) 

 

In de Weimarrepubliek was Wilhelm Reich een invloedrijke Oostenrijks auteur over 

seksualiteit. Als marxistisch psychoanalist verbond hij Freuds theorie enerzijds en 

sociaaleconomische structuren anderzijds. De combinatie van seksuele repressie door 

de bourgeoisie en de gevolgen daarvan op het onderbewuste zouden de oorzaak van 

neuroses zijn. Deze seksuele repressie zou enkel omvergeworpen kunnen worden als 

ook de economische repressie verdwijnt. Pas daarna zou zich een niet-autoritaire 

(seksuele) moraal kunnen ontwikkelen. (D'Aloia 2004) 

In de geest van Engels schreef Reich over de vervorming van de menselijke seksualiteit 

door het bestaan van privébezit. Door dit laatste is de menselijke seksualiteit niet meer 

louter iets van individuele keuzes en smaken, maar wordt ze gereguleerd in een 

monogaam kader. Gevolgen daarvan zijn de onderdrukking van de vrouw en 

prostitutie, wat we ook bij Engels al zagen. Reich verschilde van mening met Freud en 

diens leerlingen: volgens hem moest niet het individu in de eerste plaats genezen 

worden, zoals bij Freud, maar moesten de maatschappelijke oorzaken die deze 

individuen (geestelijk) ziek maakten worden aangepakt. (Socialist Standard 1973, 1) 

Enkel een eind maken aan de burgerlijke moraal zou de gevolgen ervan – zoals 

neuroses, seksuele kwalen en zelfs abortus – oplossen. Burgerlijke waarden, zoals 

seksuele onthouding voor het huwelijk en huwelijkse trouw, zouden er samen mee 

verdwijnen. Het huwelijk zou de vrouw niet langer verdrukken. Onder het kapitalisme 

waren contraceptie en abortus verboden – om zowel het leven als het lichaam van de 
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vrouw onder controle van de man te brengen – typisch voor deze burgerlijke moraal. 

(D'Aloia 2004) 

Reichs stelde dat de onderdrukking van de arbeidersklasse zich in de eerste plaats 

afspeelde op het seksuele niveau. Het was hét middel bij uitstek om de onderdrukten 

onder de knoet te houden en een ‗vals bewustzijn‘ in stand te houden. Door de 

patriarchale familiestructuur op te leggen, samen met heel wat restricties in de 

seksuele sfeer, kweekt men mensen die afhankelijk zijn van gezag en autoriteit en niet 

voor zichzelf denken of actie ondernemen. Zo bleef men de steun behouden voor het 

kapitalisme, terwijl de arbeidersklasse objectief gezien belang heeft aan een 

socialistische samenleving. (Socialist Standard 1973, 1) 

Later zou hij zelfs de opkomst van het fascisme wijten aan een ‗massaneurose‘ (D'Aloia 

2004). Door hun verkeerde opvattingen over seksualiteit, zou de Duitse KP ze de weg 

geplaveid hebben voor Hitler om munt te slaan uit de ‗seksuele miserie van de massa‘s‘ 

(Socialist Standard 1973, 2).  

Uiteraard keek Reich hoopvol uit naar de gebeurtenissen in Rusland eind 1917. 

Aanvankelijk was hij een aanhanger van de Russische Revolutie, de bolsjewisten en 

Lenin, waarover later meer. Voor het eerst zou de menselijke seksualiteit tot volledige 

ontplooiing kunnen komen. Aanvankelijk zag hij hier ook tekenen van, ondanks de 

grote materiële moeilijkheden die een rem vormden op de ontwikkeling ervan: 

 

...the beginning of a sexual revolution with the current dissolution of the family; 

the substitution of patriarchal family structure with the socialist collective; the 

growing involvement of either husband or wife into public functions; the access 

of sons and daughters to collectives and the subsequent competition of social 

relationships to family ones; the transferral of children‘s responsibility from the 

parents to society and the collectivisation of children cultivation. (D'Aloia 2004) 

 

Toch begon Reich meer en meer kritiek uit te oefenen op de Sovjets, toen Stalin aan de 

macht kwam. Hij zag een breuk met het seksueel progressieve beleid van kort na de 

oktoberrevolutie. Het hoogtepunt daarvan was het opnieuw invoeren van wetten tegen 

homoseksuelen in ‘34. (D'Aloia 2004) Ook de reden voor het falen van de Russische 

Revolutie situeerde Reich in de seksuele sfeer. De bolsjewieken konden de seksuele 

bevrijding niet voltooien, waardoor de mensen – net als in het kapitalisme – afhankelijk 

bleven van autoriteit en gezag. Dit heeft geleid tot de latere dictatuur. (Socialist 

Standard 1973, 2) 

Waar hij aanvankelijk de fout legt bij de leiding van de bolsjewieken – die de taak van 

bevrijding van de Russen niet op zich hadden genomen – zal hij later stellen dat 

vrijheid pas echt mogelijk is wanneer de massa zichzelf psychologisch bevrijd heeft en 

niet meer afhankelijk zijn van leiders, zoals in het leninistische voorhoedemodel. Nog 

later, wanneer hij het marxisme al verlaten had, geloofde hij dat een vrije maatschappij 

er zou komen nadat voldoende individuen zichzelf seksueel bevrijd hadden. (Socialist 

Standard 1973, 3) 

Opvallend is dat ook Reich homoseksualiteit afdoet als ―onnatuurlijk, doch ongevaarlijk‖ 

(Socialist Standard 1973, 3). Toch is dit op zich niet verbazingwekkend, aangezien zijn 

ideologische vaders – Freud, Marx en Engels – er dezelfde opvattingen op nahielden. 

Opnieuw zien we een negatieve attitude tegenover homoseksualiteit van een 
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socialistisch denker omtrent seksualiteit, ondanks – of mede door?6 – de grotere 

aanvaarding ervan bij de Duitse sociaaldemocraten. 

Reich beperkte zich niet tot schrijven, hij was ook medeoprichter van de Socialist 

Association for Sexual Counselling and Research. Hij legde zich toe op seksuele 

opvoeding en bestreed wettelijke regulering van de seksualiteit. Zijn marxistisch 

gedachtegoed en activisme – hij was lid geworden van de Oostenrijkse communistische 

partij in ‘28 – werd hem door de internationale vereniging van psychoanalisten niet in 

dank afgenomen. Hij werd net omwille van dat politiek activisme uit de bond gezet. Dit 

gebeurde ironisch genoeg een jaar nadat hij ook al uit de communistische partij gezet 

was – de Duitse, na zijn verhuis naar Berlijn – wegens kritiek op Stalin en diens politiek 

in de Sovjet-Unie. (D'Aloia 2004 en Socialist Standard 1973, 2) Eind jaren ‘30 moest hij 

vluchten voor de nazi‘s en kwam hij uiteindelijk terecht in de Verenigde Staten, waar 

hij het marxisme de rug zou toekeren en psychisch ziek zou worden. Hij paste een 

aantal van zijn vroegere werken grondig aan en ontwikkelde de pseudowetenschap 

rond ‗orgone energie‘. Reich stierf uiteindelijk een nogal tragische dood, in een 

gevangeniscel in de Verenigde Staten. Toch zouden enkele van zijn werken, daterend 

van vóór de tweede wereldoorlog een invloed blijven hebben binnen diverse 

socialistische stromingen, omwille van zijn rationele benadering van seksualiteit en de 

door hem beschreven link tussen seksuele repressie en kapitalisme. Dat alles terug te 

brengen valt tot seksuele onderdrukking en opgelost wordt met seksuele bevrijding, 

vond daarentegen niet dezelfde weerklank. (D'Aloia 2004 en Socialist Standard 1973, 

4) 

 

Nog tijdens de Weimarperiode is de figuur van Magnus Hirschfeld – een van de 

voorvaders van de seksuologie en de strijd voor holebirechten – van belang. Hij had al 

eind 19e eeuw, samen met de SPD, geprobeerd de wettelijke discriminatie tegen 

homoseksuelen teniet te doen, zoals hierboven al besproken. Ook voor de sociaal-

democraat Hirschfeld was de relatie tussen maatschappelijke structuren en seksualiteit 

cruciaal7. Seksuologen dienden volgens hem ook politiek en maatschappelijk actief te 

zijn in de strijd voor seksuele vrijheid, emancipatie en tolerantie. De mee door hem 

opgerichte Wereld Liga voor Seksuele Hervorming besteedde veel aandacht aan 

maatschappelijke hervorming als noodzaak voor seksuele hervorming. (Gijs en Slob 

2009, 25) 

Zijn medestander Leunbach zou later pleiten om aansluiting te zoeken bij de 

‗revolutionaire arbeidersbewegingen‘ met de Wereld Liga voor Seksuele Hervormingen 

(Gijs en Slob 2009, 25). Ook invloedrijke homoseksuele activisten rond hem, zoals Kurt 

Hiller en Bruno Vogel, waren actief in de socialistische beweging (Jones 2004 en 

Kennedy 2005). 

 

                                           
6 Ondanks de gemeenschappelijke ideologische wortels was het water tussen de KPD – 

Reichs partij – en de SPD toen heel erg diep. Zo schilderde die eerste de tweede af als 

‗sociaal fascisten‘. De twee partijen profileerden zich dan ook vaak tegenover elkaar. 
7 Hirschfeld zou tot de eerste wereldoorlog nauw verbonden zijn met de SPD. In de 

jaren ‘20 zouden hun wegen scheiden. Na een korte periode van samenwerking met 

enkele prominente communisten, zou Hirschfeld zich afkeren van partijpolitiek. Toch 

zou hij blijven vasthouden aan de link tussen maatschappelijke en seksuele 

hervorming. Voor een uitgebreide bespreking, zie Magnus Hirschfeld. Leben und Werk 

eines jüdischen, schwulen  und sozialistischen Sexologen van Manfred Herzer (in het 

bijzonder de hoofdstukken ‗Sozialdemokratie‘ en ‗Das Institut für Sexualwissenschaft‘). 
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De term seksuele revolutie mag dan wel voor het eerst geformuleerd zijn in Duitsland, 

ze werd vooral gepopulariseerd door intellectuelen in de Verenigde Staten. Opnieuw 

gaat het om personen die in Freud en Marx hun intellectuele vaders zien. Er zijn heel 

wat parallellen met de al genoemde Duitse denkers, maar ook met Kollontai in Rusland 

en Craig in Engeland. Net zoals bij de ‗Weimarintellectuelen‘, hadden de gebeurtenissen 

in Rusland een invloed op de Noord-Amerikaanse gelijkgezinden. (Martin 1996, 106-

110) 

In de Verenigde Staten zijn twee tijdschriften van belang, waarrond een cirkel van 

linkse radicale intellectuelen zich verzamelde. Het eerste was New Masses, sterk gericht 

op de ‗proletarische revolutie‘ en de lofzang van de USSR. Modern Quarterly was dan 

weer minder strak in de leer. Er ontstond wel een dynamiek tussen de twee publicaties, 

maar vooral het tweede tijdschrift bleef over veranderingen in het seksuele publiceren. 

(Martin 1996, 108-109) 

Vooral Calverton en Schmalhausen – later door The New York Times gezamenlijk de 

Karl Marx van de seksuele revolutie genoemd – zijn hier van belang. Een citaat die het 

denken van Schmalhausen samenvat: 

 

It takes two revolutions to make a new world: one in the sphere of economics 

and one in the sphere of erotics. A revolution in property-values and a revolution 

in sex-values. And the economic prepares the sexual revolution. (Schmalhausen 

in: Martin 1996, 109) 

 

De sex radicals zochten de oorzaak van de ‗puriteinse‘ seksuele moraal in het 

economisch systeem. Net als Reich waren ze van mening dat seksuele onderdrukking 

en kapitalisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat de strijd voor een 

seksuele revolutie er een was tegen de burgerijke moraal. Ook het idee dat ―sexual 

suppression an essential instrument in the production of economic enslavement‖ is, 

hoorden we bij al bij Reich. (Martin 1996, 116) 

Ook in de Verenigde Staten combineerde men het Freudiaanse idee van ‗subliminatie‘ 

met kapitalistische repressie: enerzijds leidde kapitalisme automatisch tot zelfrepressie 

van de seksualiteit van de bourgeois, anderzijds leidde het noodzakelijk naar de 

repressie van de seksualiteit van de arbeiders. Na WOII is dit ten volle uitgewerkt door 

de – voor de nazi‘s naar de V.S.A. gevluchte – Duitser Herbert Marcuse in zijn boek 

Eros and Civilization. Opnieuw een invloedrijk marxistisch denker op gebied van 

seksualiteit. (Martin 1996, 116, 141-142)  

 

Ook het idee dat het seksuele op zich een middel tot bevrijding kan zijn, vond 

weerklank, net als het onderstreepte belang van wetenschap en seksuele opvoeding. 

Het ligt niet in het bestek van deze thesis om alle gelijkenissen aan te duiden tussen 

sex radicals in Engeland, Duitsland, Rusland en de V.S. Wat wel van belang is, is in te 

zien dat er zich de eerste helft van de 20ste eeuw belangrijke ontwikkelingen voordoen 

in het denken rond en over seksualiteit. Een aantal van de eerste invloedrijke 

seksuologen vertrekt vanuit een marxistische analyse en/of zijn actief in de 

socialistische beweging8. Dit heeft gevolgen voor de ideologie rond socialist sex, die de 

embryonale status die ze had ten tijde van Fourier, Marx en Engels ontgroeit. Daar de 

                                           
8 Zoals eerder vermeld was deze strekking niet dominant, maar is de focus erop 

belangrijk voor deze thesis. Albert Moll bijvoorbeeld was het helemaal niet eens met 

deze richting, wat dan ook discussies opleverde met Hirschfeld. (Gijs en Slob 2009, 25) 
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meesten tevens adepten van Freud zijn, vinden we ook sporen van zijn ideeën – al dan 

niet in aangepaste vorm – terug in de socialistische theorie over seksualiteit. 

De kernideeën van deze denkers vonden we ook al terug bij Engels, maar is nu veel 

sterker uitgewerkt en toegepast om het domein van het seksuele an sich, dat voor het 

eerst op de voorgrond komt. Als we alle nuances weglaten kunnen we stellen dat 

volgens deze denkers de economische onderbouw voor een groot stuk de bovenbouw, 

waartoe seksualiteit behoort, determineert. Seksuele repressie was inherent aan de 

kapitalistische samenleving en seksualiteit zou zich pas echt kunnen ontplooien en 

bevrijden in het socialisme. Alle veranderingen op gebied van seksuele waarden, 

normen en gedragingen die zich nu al voordeden hadden ook een economische basis. 

Zo zagen sommige de eerste seksuele revolutie als een rechtstreeks gevolg van de 

overgang van een ‗productie- naar een consumptie-economie‘.  Ook de geboorte van 

het feminisme zag men als een rechtstreeks gevolg van de ‗economische emancipatie 

van vrouwen‘ doordat de industriële revolutie ook vrouwen nodig had op de 

arbeidsmarkt. Dit leidde dan weer tot een grotere gelijkheid en onafhankelijkheid voor 

de vrouw. De eerste seksuele revolutie was tevens een gevolg van de groeiende 

economische onafhankelijkheid van de jeugd, die daardoor kon revolteren tegen de 

puriteinse bourgeoiswaarden van de oudere generatie. Hoe (economisch) ontwikkelder 

de arbeidersklasse, hoe meer deze ‗bourgeois-seksualiteit‘ in de verdrukking kwam. Zo 

sterk dat men in de jaren ‘20 volgens deze denkers kon spreken van een echte 

‗revolutie‘. Ook het enigszins contradictorische idee dat de seksualiteit van de 

arbeidersklasse enerzijds sterk onderdrukt werd – en op deze manier ‗geperverteerd‘ 

was, wat zich uitte in een vals bewustzijn van de arbeiders over seksualiteit, namelijk 

de geïnterioriseerde bourgeois-normen – maar tegelijkertijd ‗vrijer‘ was dan de 

puriteinse bourgeoisie  is een thema dat al aangeduid kon worden bij Engels. (Martin 

1996, 125-130) 

Opvallend waren ook de meningsverschillen omtrent homoseksualiteit binnen de 

socialistische strekking. Ondanks dat de bewegingen voor homorechten vaak 

aansluiting vonden bij socialistische bewegingen – zeker in Duitsland – bleven 

sommigen homoseksualiteit als ‗onnatuurlijk‘ bestempelen, net zoals Engels dat deed. 

Toch moeten we hier opmerken dat ook de invloed van Freud hier van belang is. 

Uiteraard waren er ook andere (belangrijke) stemmen te horen, zoals hierboven 

beschreven, maar een unanieme aanvaarding van homoseksualiteit was er niet. 

 

Het idee van socialist sex kon voor het eerst in de praktijk waargemaakt en afgetoetst 

worden, na de Oktoberrevolutie van 1917 in Rusland. Bovengenoemde denkers keken 

dan ook vol hoop en verwachting naar het eerste socialistische experiment uit de 

geschiedenis. 

 

Sovjet-Unie 
 

Het begin van dit experiment was in elk geval hoopgevend voor de sex radicals. Al in 

december van 1917 keurde men twee decreten betreffende het huwelijk goed, duidelijk 

met bedoeling om de seksualiteit vrij te maken van wettelijke banden en om de 

rechtspositie van de vrouw te verbeteren. Het huwelijk diende niet meer geregistreerd 

te worden en buitenechtelijke seksuele relaties waren enkel onderwerp van rechtspraak 

indien deze zonder medeweten van de partner plaatsvonden, omdat het dan over een 

vorm van fraude ging. Verder werd de vrouw ―over de gehele linie juridisch, cultureel, 
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maatschappelijk gelijkgesteld aan de man. Kinderen uit niet-geregistreerde huwelijken 

kregen dezelfde rechten als die uit wel geregistreerde. De wens van beide, maar ook de 

wens van een der echtgenoten was voldoende voor scheiding‖. Ook abortus werd 

gelegaliseerd. De wet die homoseksualiteit strafbaar maakte, werd afgeschaft. (Knecht 

1969b, 123-124) Dit laatste is opvallend, gezien het traditioneel rurale karakter van 

Rusland in die tijd enerzijds en de niet altijd even positieve waardering van same sex 

relations door socialistische denkers – zoals hierboven aangetoond – anderzijds. Niet 

alleen werd homoseksualiteit uit het strafwetboek gehaald, sommige 

Sovjetrechtbanken sloten zelfs huwelijken af tussen personen van hetzelfde geslacht en 

Sherry Wolf maakt zelfs gewag van geslachtsveranderingoperaties in de jonge Sovjet-

Unie (Wolf 2009, 89). Dr. Batkis – over wiens werk Reich ook schreef – stond aan het 

hoofd van het Moskouwse instituut voor Sociale Hygiëne en schreef in het pamflet The 

Sexual Revolution in Russia dat de staat zich absoluut niet mengde inzake seksualiteit, 

zolang er niemands belangen geschaad werden of niemand gekwetst werd. Seksualiteit 

was een privézaak en dus geen kwestie van openbare orde. (Wolf 2009, 91) In 1922 

ging men nog een stap verder. Zelfs incest en leeftijdsgrenzen om seksuele 

toestemming te kunnen geven, werden uit het wetboek geschrapt. Voortaan zou men 

geval per geval kijken of men rijp genoeg was om toestemming te kunnen geven. (Wolf 

2009, 95) 

 

De oktoberrevolutie was in dat opzicht zeker ook een revolutie voor de ‗seksuele 

politiek‘ in Rusland. Zo kan deze U-turn op vlak van homoseksualiteit zeker niet 

verklaard worden als een aanpassing aan een bestaande maatschappelijke 

aanvaarding, integendeel. Het geeft blijk van de progressieve intenties van de 

bolsjewieken op dat ogenblik. Zo kwam Chicherin, een belangrijke Sovjetpoliticus begin 

jaren ‗20, openlijk uit voor zijn seksuele geaardheid (Wolf 2009, 93). Dit was niet 

alleen in Rusland ongezien. Toen een delegatie van Sovjetwetenschappers Hirschfelds 

instituut in Berlijn bezochten in ‘23 verbaasden ze zich over de conservatieve wetten 

inzake homoseksualiteit in Duitsland. In de Sovjet-Unie dienden psychologen en 

psychiaters hun patiënten te helpen bij het aanvaarden van hun seksuele geaardheid9. 

(Wolf 2009, 96-97) 

 

Ook de emancipatie van de vrouw stond hoog op de agenda. Wettelijk streefde men 

naar een volledige gelijkberechtiging, de voorgenoemde decreten betreffende het 

huwelijk zijn daar slechts een voorbeeld van. Lenin beloofde collectieve voorzieningen 

uit te bouwen, zoals eetzalen en crèches, ―die de vrouw zullen bevrijden van het 

huishouden‖ (Lenin 1919). Voor de Sovjets was de enige weg naar emancipatie die van 

het inschakelen van de vrouw in de arbeidsmarkt. Slechts dan zouden man en vrouw 

evenwaardig worden. Over het huishouden zei Lenin: ―Het is uitermate nietszeggend 

werk, dat niets in zich heeft dat ook maar enigszins zou kunnen bijdragen tot de 

ontwikkeling van de vrouw.‖ (Lenin 1919) Wetten en decreten waren volgens hem dan 

ook onvoldoende. De bevrijding van het huishoudelijk werk, het toetreden tot de 

arbeidsmarkt en het toegankelijk maken van politiek moesten nu prioriteit krijgen, 

want er was nog heel wat werk aan de winkel. In de praktijk kreeg de Russische vrouw 

vaak twee dagtaken te verwerken (Lenin 1919). In 1924 bestond slechts 2,4% van het 

Centraal Comité uit vrouwen (Knecht 1969a, 142). 

                                           
9 Wat echt wel revolutionair was voor die tijd. Ter vergelijking: de American 

Psychological Association schrapte homoseksualiteit pas in 1973 van hun lijst met 

mentale stoornissen. (Wolf 2009, 96-97) 
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Een belangrijk figuur voor zowel de vrouwenbeweging in Rusland als voor de 

ontwikkeling van een socialistische theorie over seksualiteit, is Aleksandra Kollontai10. 

Van jongs af aan actief in de Russische Revolutionaire beweging, schreef ze al begin 

twintigste eeuw teksten over de emancipatie van de vrouw. Na de revolutie werd ze 

verkozen tot Commissaris voor Sociaal Welzijn, waar ze wegens politieke al weer snel 

uitstapte. Daarmee verdween ze niet van het politieke toneel. Ze was medeorganisator 

van het eerste nationale vrouwencongres en richtte samen met onder andere de 

echtgenote van Lenin de vrouwenbeweging binnen de partij op. (Condit sd) 

Ook Kollontai stelde dat het communisme de vrouw zou bevrijden van de 

‗huishoudelijke slavenarbeid‘. Het huwelijk zal een unie zijn van twee mensen die van 

elkaar houden en daar vrijwillig voor gekozen hebben en kan uiteraard ontbonden 

worden wanneer men dat wil. Kinderen opvoeden zou de taak worden van de staat, het 

gezin was immers niet capabel om de ‗nieuwe mens‘ op te voeden. Ouders die echter – 

voor hun plezier – wensen te participeren in de opvoeding van hun kinderen, zullen 

geen strobreed in de weg gelegd worden. Toch moeten vrouwen leren dat er niet zoiets 

bestaat als ‗mijn‘ kinderen, maar dat men in Rusland zal spreken over ‗onze‘ kinderen, 

namelijk alle kinderen van de arbeidersklasse. (Kollontai 1920) 

 

Prostitutie is een vloek waarvan we onder het communisme zouden genezen, maar drie 

jaar na de revolutie was dit nog verre van verwezenlijkt. Na de revolutie had men de 

wetgeving inzake prostitutie vernietigd, maar wel een commissie voor de strijd tegen 

prostitutie opgericht. Die constateerde dat de wettelijke onduidelijkheid resulteerde in 

chaos: in sommige streken konden bordelen openlijk bestaan, op andere plaatsen 

werden prostituees opgepakt door de politie of in werkkampen gestopt als criminelen. 

Kollontai was van mening dat dit een erfenis was uit de vorige periode. Vrouwen waren 

economisch gezien nog steeds kwetsbaar wat in combinatie met de oude moraal ‗geld 

voor seks‘ nog steeds resulteerde in prostitutie11. De strijd tegen prostitutie moet dus 

een strijd zijn tegen de oorzaken ervan. Voor Kollontai betekende dit steun geven aan 

de Sovjetpolitiek, die deze oorzaken zal vernietigen en het communisme bestendigen. 

Professionele prostituees zelf moeten behandeld worden als ‗arbeidsdeserteurs‘, die 

zich weigeren in te schakelen in de productieve arbeid en dus hun bijdrage te leveren 

tot de maatschappij. Dit betekent dat zij net als andere ‗deserteurs‘ gedwongen moeten 

worden om te werken. Pooierschap moest illegaal worden, omdat men zo geld verdient 

dat niet uit eigen arbeid voortkomt. De strijd tegen prostitutie is niet alleen belangrijk 

voor de opbouw van het communisme, ze is tevens belangrijk voor de volksgezondheid. 

Bovendien zou prostitutie de solidariteit binnen de arbeidersklasse schaden. Men zag 

het als praktisch onmogelijk om klanten van prostituees te veroordelen – wegens de 

moeilijkheid van bewijslast – maar deze dienden wel moreel veroordeeld te worden. 

(Kollontai 1921a) Met andere woorden: prostitutie zou onder het communisme 

automatisch verdwijnen, maar in deze overgangsperiode moest het ook actief 

bestreden worden. Het uitbouwen van het communisme, vergde namelijk ook het 

scheppen van een communistische moraal: 

 

We must remember that only a code of sexual morality that is in harmony with 

the problems of the working class can serve as an important weapon in 

                                           
10 Alternatieve schrijfwijze: Kollontaj 
11 Algemeen stelde Kollontai dat seksuele problemen in Rusland terug te brengen waren 

tot de ‗moderne psyche‘ die men erfde van het oude tijdsperk: egoïsme, het idee van 

het elkaar ‗bezitten‘ in een relatie en de ongelijkheid der seksen. (Kollontai 1921b) 
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strengthening the working class‘s fighting position. The experience of history 

teaches us that much. What can stop us using this weapon in the interests of the 

working class, who are fighting for a communist system and for new 

relationships between the sexes that are deeper and more joyful? (Kollontai 

1921b) 

 

Kollontai ijverde echter ook voor meer opleidingen voor arbeidersvrouwen, waardoor ze 

aangenamer en beter betaald werk zouden kunnen vinden en zo economisch 

onafhankelijker worden. De vrouwenbeweging zou haar politiek werk moeten 

intensifiëren, om het sociaal en politiek bewustzijn van vrouwen te verhogen. Dit alles 

zou ook moeten bijdragen tot het verdwijnen van prostitutie. (Kollontai 1921a) 

Kollontai wees prostitutie af op basis van de marxistische theorie, niet op basis van een 

seksueel conservatisme. Ze werd vaak omschreven als de communistische theoretica 

van de vrije liefde. In hetzelfde pamflet over prostitutie in de Sovjet-Unie schrijft ze dat 

mensen in de toekomst vrije seksuele relaties zullen aangaan op basis van instinct, 

liefde, passie of fysieke, emotionele of intellectuele aantrekkingskracht. (Kollontai 

1921a) Van haar komt ook de bekende vergelijking tussen seksuele behoefte en honger 

of dorst: 

 

The sexual act must be seen not as something shameful and sinful but as 

something which is as natural as the other needs of healthy organism, such as 

hunger and thirst. Such phenomena cannot be judged as moral or immoral. 

(Kollontai 1921c) 

 

Seksuele onthouding is iets wat evenzeer dient bestreden te worden, omdat het 

onderdrukken van menselijke noden schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook zou de 

communistische moraal seksuele relaties bekritiseren waarbij liefde of passie afwezig 

is: 

 

It is accepted that the psychological state of parents at the moment of 

conception influences the health and life capacity of the child. Thus in the 

interests of human health, communist morality criticises sexual relations which 

are based on physical attraction alone and are not attended by love or fleeting 

passion. In the interests of the collective, communist morality also criticises 

persons whose sexual relationships are built not on physical attraction but on 

calculation, habit or even intellectual affinity. (Kollontai 1921c) 

 

Seksuele relaties zouden enkel wettelijk gereguleerd mogen worden omwille van de 

volksgezondheid of van bevolkingsgroei. Belangrijker hierbij is echter opvoeding, 

opleiding en het ‗uitbouwen van de communistische moraal‘. (Kollontai 1921c)  

 

Er was inderdaad veel aandacht voor seksuele opvoeding in de begindagen van de 

revolutie. Vera Schmidt experimenteerde in haar kindertehuis – ook bezocht door 

Wilhelm Reich – met nieuwe opvoedingsmethodes, gebaseerd op de psychoanalyse, en 

vond hiervoor steun bij de staat. De opvoeding was niet alleen antiautoritair en 

collectief gericht, ook het seksuele stond centraal. Men poogde genderrolverwachtingen 

in de opvoeding uit te schakelen. Seksualiteit was geen taboe, vragen werden openlijk 

en eerlijk beantwoord. Kinderen werden vrij gelaten om hun seksuele nieuwsgierigheid 

onderling te bevredigen, masturbatie vond plaats zonder schuld- of schaamtegevoel. 
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(Knecht 1969b, 124) Ook Kollontai wees op het belang van seksuele opvoeding, 

geïntegreerd binnen een harmonische levensvisie. Niet seks op zich diende onderwezen 

te worden, maar seks als onderdeel van een vreugdevol leven. (Kollontai 1921c) 

 

De Sovjet-Unie had in deze periode dus niet alleen de meest progressieve wetgeving 

ter wereld inzake seksualiteit en alle gerelateerde thema‘s, men werkte ook actief aan 

een ‗nieuwe seksuele orde‘. Deze veranderingen lieten op de Amerikaanse radicals een 

grote indruk na. Velen dachten dan ook dat seksuele vrijheid enkel kan bereikt worden 

indien er zich een ―proletarische revolutie à la Rusland voordoet‖ (Martin 1996, 121).  

 

Toch was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn in Sovjet-Rusland. In een 

interview met Clara Zetkin kunnen we lezen dat Lenin zich zorgen maakt over de 

seksuele gedragingen van adolescenten in de Sovjet-Unie. Hij stelt dat deze 

veranderingen niets te maken hebben met de vrijheid van liefde die het communisme 

te bieden heeft en dat in het communisme het bevredigen van seksuele behoeften nooit 

zo simpel en onbelangrijk zal zijn als het drinken van een glas water. Volgens 

sommigen bekritiseert hij rechtstreeks de vergelijking die Kollontai – met wie hij 

ondertussen opnieuw politieke conflicten had – maakt tussen seksuele noden en honger 

en dorst. Lenin wil de ‗individualistische‘ libertaire houding inzake seksualiteit van de 

Sovjetjongeren niet vervangen door ascetisme, maar door een ‗sociaal‘ gerichte 

seksualiteit waaruit levensvreugde en kracht geput kan worden. (Lenin, V.I. in: Zetkin 

sd)  

 

Het is ook nog maar de vraag of al de vernieuwingen wel degelijk een maatschappelijk 

draagvlak hadden in het cultureel achtergestelde en zeer patriarchale Rusland van 

toen. Vrouwen voor wie het gezin en de familie al jarenlang het centrum van hun 

wereld vormde, hadden het gevoel houvast te verliezen door de collectivisering van het 

familieleven en de negatieve conceptie van ‗het huishouden‘. (Wolf 2009, 98) Ook 

Reich schreef dat de ―oude psychische structuur de nieuwe sociale structuur in de weg 

stond‖. In ‘22 komt er al kritiek op de opvoedingsexperimenten van Vera Schmidt en in 

‗23 spreekt Reich over ontwikkelingen in de Sovjet-Unie op seksueel vlak die hij 

―regressief‖ noemt. (Knecht 1969b, 125) 

 

We weten ondertussen dat de Sovjet-Unie na de dood van Lenin in ‗24, onder leiding 

van Stalin, evolueerde naar een totalitaire dictatuur. Deze ontwikkeling in de Russische 

revolutie had ook zijn weerslag op de seksuele revolutie. In ‘25 wordt Schimdts 

kindertehuis gesloten door de overheid. In ‘29 constateert Reich bij een bezoek aan de 

Sovjet-Unie ―dat de seksuele voorlichting die er gegeven wordt ―anti-seksueel‖ is. Ze 

omvatte niet anders dan voorlichting over venerische ziekten en conceptie, ten einde 

de jongeren van seksueel verkeer af te houden‖. Hij krijgt er te horen dat 

anticonceptiva voor jongeren strijdig zijn met de communistische discipline. Abortus 

werd eind jaren ‘20 bemoeilijkt en opnieuw verboden en strafbaar gesteld in ‘36. 

(Knecht 1969b, 125) 

Homoseksualiteit wordt opnieuw strafbaar in ‗34, tegelijk vinden een reeks arrestaties 

van homoseksuelen plaats. (Knecht 1969b, 125) Maxim Gorky schreef als legitimatie 

hiervoor in de Pravda dat homoseksualiteit ―een vorm van bourgeois degeneratie was‖. 

Nog iets minder fijnzinnig was de uitspraak: ―Vernietig homoseksuelen en het fascisme 

zal verdwijnen‖. (Wolf 2009, 99) In de jaren ‘30 werd echtscheiding ‗onfatsoenlijk‘ 

genoemd en bemoeilijkt. De vrouw werd in de stalinistische propaganda in de eerste 
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plaats voorgesteld als ‗moeder-de-vrouw‘, voor het eerst sinds de revolutie. (Knecht 

1969b, 125-126) In 1930 was ook al de vrouwenbeweging binnen de KP, ooit mede 

opgericht door Kollontai, afgeschaft. (Orr 2009) Ook in de mode kon men de 

antiseksuele en anti-erotische evolutie waarnemen. In ‘43 wordt zelfs de coëducatie 

van jongens en meisjes weer afgeschaft. Seksualiteit zou vrijwel geheel taboe blijven 

tot 1956. In de officiële leerboeken van de jaren ‘50 over opvoeding komen de woorden 

seksualiteit en seksuele opvoeding zelfs niet voor, wel levert men kritiek op de 

opvoedingsexperimenten van vlak na de revolutie. (Knecht 1969b, 130) 

Dit alles wijst erop dat het seksuele niet louter op de achtergrond verdween omwille 

van andere prioriteiten, zoals de snelle industrialisatie van het land12. Als we mogen 

spreken van een seksuele revolutie na 1917, dan kunnen we gerust spreken van een 

seksuele contrarevolutie sinds midden jaren ‘20. Heeft Reich gelijk wanneer hij stelt dat 

een vrije collectieve opvoeding met de bijhorende veelheid van menselijke vrijheden en 

seksuele contacten niet paste in de autoritaire staatsstructuur die Stalin uitbouwde? En 

dat de onderdrukking van de seksualiteit, opnieuw binnen patriarchale structuren, 

gezagsrespecterende jongeren voortbracht, wat de Sovjetstaat voortaan beter 

uitkwam? (Knecht 1969b, 130) Tekenend is in elk geval dat de ideeën van Kollontai 

over seksualiteit vanaf dan werden gemarginaliseerd. (Condit sd) In ‘26 verscheen haar 

autobiografie in verschillende landen, maar niet in de Sovjet-Unie. Zijzelf ontkwam aan 

de stalinistische zuiveringen, maar verbleef als diplomate en ambassadrice in het 

buitenland van ‘22 tot ‘45. (Ritter sd) 

 

Pas begin jaren ‘60 komt er, in de pers, een grotere opening omtrent het thema 

seksualiteit. Men schrijft er dat de reactie op de experimenten na de revolutie – met als 

resultaat een algeheel seksueel taboe – te ver doorgeslagen is. Men klaagt over de 

verwaarlozing van het persoonlijke. Een echte analyse over hoe dit taboe tot stand 

kwam krijgen we echter niet te lezen. De journalisten en redacties houden het op 

―resten van de burgerlijke moraal‖. Opvallend, gezien bij de ideologische vaders de 

relatie tussen economie, politiek en sociale structuur net essentieel was. (Knecht, 

1969b, 127) Volgens Knecht is dit te wijten aan de opvatting dat de Sovjet-Unie reeds 

―aan het voorportaal van het communisme stond‖. De moraal in de Sovjet-Unie, dus 

ook de seksuele, was vanaf nu dan ook de ‗waarlijk communistische moraal‘. Zoals de 

auteur opmerkt is ―het allermerkwaardigste bij deze hele ontwikkeling dat deze 

dusgenoemde communistische moraal bijzonder sterk overeenkomt met wat in het 

Westen als de traditionele burgerlijke moraal geldt.‖ Met de nadruk op productiviteit, 

het spel als zonde, het traditionele gezin, het afschermen van het privéleven en een 

taboe op seksualiteit blijkt deze ‗waarlijk communistische moraal‘ ver af te liggen van 

wat de peetvaders van het marxisme en de Russische revolutie voor ogen hadden. 

Toch komen er in de jaren ‘60 enkele progressievere veranderingen: scheiden kon weer 

op vraag van één van de partners of met wederzijdse toestemming (wat ervoor 

bemoeilijkt was, ook al werd er nooit een lijstje met echtscheidingsgronden ingevoerd 

was). Abortus werd weer legaal in 1955 en voorbehoedsmiddelen waren beschikbaar, 

zij het schaars. Eind jaren ‘60 beloofde men de productie ervan en de voorlichting op te 

voeren, mogelijks ook wegens het hoge abortusratio bij ongewenste zwangerschappen. 

(Knecht 1969b, 128) 

                                           
12 Wat wel degelijk een oorzaak is, zoals Reich aanhaalt. Ook Jos Van Ussel verwijst 

naar de nadruk op prestatiemoraal en op consolidering van huwelijk en gezin tijdens de 

fase van intense industrialisering in de jaren ‘30. (Van Ussel 1969, 146) 
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Seksuele voorlichting komt hier en daar opnieuw aan bod in scholen, maar deze is nog 

steeds antiseksueel en anti-erotisch ingesteld. De nadruk ligt bovendien op het 

biologische en het discours is sterk gemedicaliseerd. Ook voor de publieke opinie – voor 

zover we die kunnen inschatten in de Sovjet-Unie aan de hand van lezersbrieven in 

kranten – blijft seksualiteit taboe, ze reageert dan ook kritisch en preuts op de opening 

in de pers13. Ironisch genoeg zal het in het Westen zijn dat men eind jaren ‘60 het 

vraagstuk van de seksualiteit terug centraal plaatst en zullen enkele Westerse 

intellectuelen – zoals Marcuse – wel opnieuw een grondige structurele analyse maken in 

de marxistische traditie. (Knecht 1969b, 127-129, 139)  

 

Wat wel uitgebreid bediscussieerd werd in de Sovjet-Unie, was de positie van de vrouw 

in de samenleving. Het is één van de weinige punten waarop openlijk een discussie 

gevoerd wordt in de pers, zelfs met aanzienlijke meningsverschillen. Op onderwijsvlak 

is deze positie na vijftig jaar revolutie sterk verbeterd, maar in topposities ondervindt 

zij net als haar seksegenote in het Westen last van het glazen plafond. In de praktijk is 

zij ook helemaal niet ‗bevrijd‘ van huishoudelijk werk, zoals men plande te doen in 

1917. De redenen hiervoor zijn het tekort aan collectieve voorzieningen en de 

gebrekkige medewerking van de man in het Sovjethuishouden. De emancipatie was dus 

verre van voltooid. Toch waren er in vergelijking met het Westen enkele belangrijke 

positieve verschilpunten, die ook door academici uit het Westen erkend worden. Zo is 

de Sovjet-Unie eind jaren ‘60 het enige land dat echt gelijk loon voor gelijk werk gaf en 

waren er een aantal sectoren waarin vrouwen zijn doorgedrongen, terwijl dit in het 

Westen nog onmogelijk is. (Knecht 1969a, 144) De Sovjet-Unie pakte in haar 

propaganda graag uit met de stelling dat prostitutie er nagenoeg uitgestorven was. 

Indien dit al waar zou geweest zijn, had het misschien meer te maken met het 

staatsoptreden hiertegen dan met de ‗harmonieuze integratie van seksualiteit in het 

leven onder het communisme‘. (Knecht 1969b, 122-123) 

In de jaren ‘80 zien we op vlak van familiewaarden wel verandering in de heersende 

normen. De echtscheidingscijfers gaan omhoog en trouwen was geen evidentie meer 

voor jongeren uit de Sovjet Unie, vooral in Rusland, maar ook in de zusterlanden 

Hongarije en het toenmalig Tsjecho-Slowakije. Contraceptie bleef moeilijk verkrijgbaar, 

waardoor de hoge abortuscijfers aanhielden. (Stulhofer en Sandfort 2005, 10,14) 

 

Na de val van de Sovjet-Unie kregen we samen met de politieke en economische 

verschuivingen – van een zeer autoritair politiek systeem met een geplande economie 

naar een casinokapitalisme – verschuivingen op het gebied van seksualiteit. De 

verworvenheden van vrouwen brokkelen af. Zij worden het hardst geraakt door het 

wegvallen van een politiek van volledige tewerkstelling, in de werkloosheidsstatistieken 

waren ze oververtegenwoordigd. De afbraak van de oude sociale orde, de stijgende 

economische onzekerheid, armoede en frustratie was een explosieve cocktail die leidde 

tot het stijgen van huiselijk geweld en seksueel misbruik. 

De maatschappelijke regulering werd dan wel bevrijd van partijcontrole, de kerk nam 

deze met plezier over. Zij werd de nieuwe morele autoriteit in Rusland en de sociale 

institutie bij uitstek die de publieke waarden en normen reguleert. Het gevolg was een 

                                           
13 Van Ussel merkt hierbij wel op dat men in het Westen een hyperseksuele visie 

ontwikkelt heeft op seksualiteit, waardoor het lijkt alsof men in de SU een achterstand 

heeft, terwijl het gaat over een moeilijk vergelijkbare, totaal andere situatie. Zomaar 

stellen dat er ook een anti-seksuele cultuur heerst in de SU is volgens hem dan ook niet 

correct. Hij verwijst ook naar de Russische vrouw, die mogelijks vrijer is dan de 

westerse intellectualistisch geëmancipeerde vrouw. (Van Ussel 1969, 150) 



17 

 

stijgend conservatisme inzake seksualiteit, vooral als het gaat over thema‘s zoals 

abortus, seksuele opvoeding/voorlichting, homoseksualiteit en gender. Enigszins 

contradictorisch hiermee, zagen we een verdere ineenstuiking van de ‗familie‘ met nog 

meer echtscheidingen en nog minder nieuwe huwelijken. Een – niet bewezen – these is 

dat dit zou te wijten zijn aan de fragiele economische positie van gezinnen, wat leidt tot 

meer inter-persoonlijke conflicten. 

Prostitutie kent, vooral na ‘95, een explosieve groei. Tegen dan zit de nieuwe economie 

immers volledig aan de grond. Armoede – waar vrouwen extra hard door werden 

getroffen – leidde tot sterke stijging van prostitutie. De combinatie van prostitutie met 

druggebruik en onveilige seks, leidde dan weer tot een explosie van HIV. De weerstand 

tegen contraceptie – en dus ook condoomgebruik – is hier niet vreemd aan. Dat is 

echter iets wat al dateert van voor de val van de muur, ook al omdat anticonceptiva 

toen moeilijk te verkrijgen was. 

Enkel voor homoseksuelen komt er een wettelijke verbetering. In ‘93 wordt in Rusland 

homoseksualiteit uit de strafwet gehaald, onder druk van Europese landen en 

internationale instellingen. De maatschappelijke aanvaarding van homoseksualiteit blijft 

echter zeer klein. (Stulhofer en Sandfort 2005, 12,15) Zo zien we dat de veranderde 

‗onderbouw‘ opnieuw zijn weerslag heeft op de ‗seksuele bovenbouw‘, om het in 

marxistische termen uit te drukken. 

 

Het is uiteraard onmogelijk om een volledig overzicht te geven van de ontwikkeling van 

seksualiteit – zowel op politiek, maatschappelijk als individueel niveau – in de Sovjet-

Unie tussen de oktoberrevolutie en de val van de muur. Dit is ook de bedoeling niet van 

deze thesis. De vraag is of we in de eerste ‗arbeidersstaat‘ – die later een enorme 

economische en politieke invloed zou hebben op Cuba – sporen kunnen terugvinden 

van een seksuele revolutie, zoals enkele socialistische theoretici en seksuologen 

geïnspireerd door het marxisme die voor ogen hadden. Aanvankelijk leek dit inderdaad 

zo te zijn, met een zeer progressieve wetgeving, nieuwe opvoedingsexperimenten en 

invloedrijke figuren die ijveren voor seksuele bevrijding – zoals Aleksandra Kollontai – 

die in de Sovjet-Unie en binnen de partij organisaties konden oprichten voor de 

emancipatie van de vrouw en pamfletten of boeken schreven over de bevrijding van de 

liefde. Of dit alles een groot maatschappelijk draagvlak had, kan betwijfeld worden. 

Met het autoritairder worden van de staatsstructuur en de snelle industrialisatie krijgen 

we ook geleidelijk aan een terugkeer naar de ‗oude vormen en gedachten‘ binnen de 

staat en de partij op gebied van seksualiteit. De opvoedingsexperimenten werden 

opgedoekt, net als de vrouwenorganisaties. Onder Stalin werden alle seksuele 

hervormingen teruggeschroefd tot het niveau van vóór de revolutie. Enkel voor 

vrouwen was er een verbetering merkbaar op gebied van opleidingsniveau en 

tewerkstelling. Na het tijdperk van Stalin kwam er een lichte dooi, maar van een 

seksuele bevrijding en een fundamentele verandering in relaties zoals men die voor 

ogen had, kunnen we niet spreken. 

De emancipatie van de vrouw is nooit volledig doorgevoerd, ook al is zij er onder het 

communisme sterk op vooruitgegaan en kon men op dit vlak – zelfs volgens Westerse 

publicaties – soms betere resultaten voorleggen dan in de Westerse ‗geëmancipeerde‘ 

landen. Het was iets waar men in elk geval graag mee uitpakte in de propaganda, net 

als met de verdwijning van de prostitutie. De juistheid van dit laatste en als het te 

danken is aan het ‗communisme‘ of eerder aan controle en repressie, laten we hier in 

het midden.  
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Zelfs met deze feiten over gender en prostitutie in gedachten, kunnen we concluderen 

dat het ‗reëel bestaande socialisme‘ aan de oostelijke kant van het Gordijn niet de 

seksuele revolutie gebracht heeft die men voorspeld had. Zo bleef bijvoorbeeld de 

traditionele familievorm – het mikpunt van Engels – tot in de jaren ‘80 de traditionele 

hoeksteen van de samenleving. Van een echte seksuele bevrijding kunnen we ook 

moeilijk spreken, zelfs de kritieken van Van Ussel in het achterhoofd houdende inzake 

de moeilijkheid van vergelijkingen, of van het kijken naar een andere seksuele cultuur 

door een hyperseksuele Westerse bril. 

Een mogelijke verklaring is dat het Sovjetmodel sinds Stalin een gedegenereerde vorm, 

een karikatuur van socialisme was en dat we de Sovjet-Unie dus niet als referentie 

mogen nemen. De progressieve hervormingen van vlak na de revolutie wijzen dan op 

wat het ‗echte‘ socialisme zou kunnen betekenen voor het domein van de seksualiteit. 

Een andere verklaring is dat het Oostblok nog steeds in de transitiefase naar het 

communisme zat. Aangezien de seksuele revolutie pas echt voltooid zou zijn in dat 

communisme, kan bewijs voor de correctheid van de socialistische theorie over 

seksualiteit niet gevonden worden in de Sovjet-Unie. Enerzijds klopt dit uiteraard. Men 

zei er zelf wel aan het voorportaal te staan van het communisme, maar echt 

gerealiseerd was het nog niet. Alleen maakt deze uitleg van ‗transitiefase‘ niet duidelijk 

waarom er in plaats van een ‗progressieve‘ evolutie inzake seksualiteit eerder een 

regressieve was sinds midden jaren ‘20 en daar zestig jaar lang nauwelijks verandering 

in kwam. 

Of moeten we de theorie kritisch herbekijken en toont de praktijk duidelijk de lacunes 

ervan aan? Misschien dat een korte blik op communistisch China ons wijzer maakt. 

 

China 
 

Op China zal ik slechts zeer summier ingaan. Ten eerste omdat China voor seksuologen 

nooit de rol gespeeld heeft die de Sovjet-Unie dat deed in de jaren ‘20. In China kreeg 

het seksuele ook niet de aandacht die het kreeg in de Sovjet-Unie vlak na de revolutie, 

alhoewel gender er wel een belangrijk thema was. De belangrijkste reden is echter dat 

de invloed van China op Cuba nooit van die aard geweest is als die van de Sovjet-Unie 

op Cuba. Voor deze thesis is China dus minder belangrijk. Toch kan het interessant zijn 

– ook al is het maar om te kijken of er iets van de theorie overeind blijft – naar de 

ontwikkelingen op seksueel vlak na de maoïstische revolutie. 

 

Bij de oprichting van de Chinese Communistische Partij (CCP), in 1921, was er een 

korte periode waarin we – vooral bij intellectuelen en in bohémien kringen binnen de 

partij – radicale ideeën omtrent seksuele bevrijding in het discours terugvinden. Men 

zag seksuele bevrijding als een onderdeel van de menselijke bevrijding en ijverde voor 

een hervorming van het huwelijk, dat in China op feodale leest was geschoeid. (Sigley 

2006, 46) 

Dit seksueel radicalisme was echter van zeer korte duur. In de strijd samen met de 

Kwomintang (KMT) tegen de Chinese krijgsheren, was er ook al concurrentie tussen de 

CCP en de KMT om de grootste achterban, de grootste steun van de bevolking te 

krijgen. Enerzijds zou de CCP zich daardoor gaan conformeren aan het seksueel 

conservatisme dat heerste onder de boerenbevolking, hun traditionele basis. In de 

propaganda werd tevens allusie gemaakt op de ‗seksuele decadentie‘ van de 

grootgrondbezitters, waartegen een grote vijandigheid bestond. Anderzijds hadden 
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zowel de KMT en de CCP een discours dat ‗morele superioriteit‘ claimde. Seksualiteit 

behoorde daar ook toe, zo noemde de CCP de KMT moreel corrupt, terwijl die laatste de 

communisten ervan betichtte immorele seksueel gedrag voor te staan, zoals de 

collectivisering van de vrouwen. Deze factoren samen resulteerden in een sterk 

seksueel ascetisme en conservatisme in het discours van de CCP en het verdwijnen van 

seksueel radicalisme binnen de partij tegen 1927. (Sigley 2006, 45-46) Het is ook van 

belang om de Confuciaanse invloed op het Chinese denken te vermelden, dat op 

seksueel vlak ook niet in progressiviteit uitblonk. (Zheng 2009, 42,43) 

Inzake gender zien we twee discours door elkaar lopen. Enerzijds krijgen we vanuit de 

partijleiding een wat we nu ‗feministisch verschildenken‘ zouden noemen. In 

tegenstelling tot de partijleiding van de bolsjewieken in de periode voor en kort na de 

Oktoberrevolutie, wilde de CCP vrouwen niet van het huishouden ‗bevrijden‘, maar 

integendeel het huishoudelijk werk gelijkwaardig waarderen, wat de gelijkheid van de 

vrouw ten goede zou komen. Het ‗moederinstinct‘ en moederschap was een soort 

sacrale plicht voor de vrouw en zij moest zorgen voor de stabiliteit van de familie. Deze 

werd gezien als de basiscel van de samenleving. De vrouw werd gezien als de 

bewaakster ervan, verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen en de familie. Dat 

zou altijd zo blijven, hoe groot de sociale ontwikkeling ook zou worden. (Manning 2006, 

356-358) 

Anderzijds zullen vrouwen die tijdens de jaren ‘30 en ‘40 actief worden in de 

burgeroorlog – en later vaak kaderposities gaan innemen – dit verschilfeminisme 

radicaal afwijzen. Zij die de wapens opnamen willen vaak bewijzen dat vrouwen niet 

alleen gelijkwaardig, maar ook effectief gelijk zijn aan mannen en minstens even goed 

– misschien zelfs beter – kunnen vechten. Velen van hen zouden later de neus ophalen 

voor politieke activiteit in vrouwenorganisaties, die daardoor zelfs onder druk kwam te 

staan. Onder invloed van deze basis won ook het idee aan populariteit dat enkel het 

bevrijden van de onderdrukte klasse van belang was en deze van de vrouw erbinnen 

onnodig. Terwijl men in de officiële propaganda wel vasthield aan het idee van de 

‗dubbele onderdrukking‘ als vrouw en als boerin/arbeidster. (Manning 2006, 356-358) 

Wanneer in 1949 de Volksrepubliek gesticht wordt onder leiding van Mao, beloofde men 

een Nieuw China dat op alle vlakken superieur zou zijn aan het Oude China, dus ook op 

moreel vlak. Aan de ‗decadentie‘ van vroegere tijden zou een einde komen. Twee 

standaardvoorbeelden zijn de uitroeiing van de prostitutie en nieuwe 

huwelijkswetgeving. Prostituees werden omgeschoold tot fabrieksarbeidsters14 en de 

huwelijkswetgeving verbood gearrangeerde huwelijken en polygamie. (Sigley 2006, 46) 

 

Ondanks enkele verbeteringen voor vrouwen – zoals deze nieuwe huwelijkswet en het 

afschaffen van het voetbinden – behielden vele ‗kaders‘ die in de jaren ‘50 de leiding 

hadden in vele plattelandsdorpen een conservatieve kijk op seksualiteit, zeker inzake 

familie en vrouwen. Dit zorgde ervoor dat de nieuwe huwelijkswetgeving vaak dode 

letter bleef. Campagnes voor vrouwenrechten en discussies over de gelijkwaardigheid 

der seksen werden binnen de CCP sterk teruggeschroefd, om de plattelandsbasis niet 

tegen het hoofd te stoten. De collectivisering op het platteland bestendigde eerder het 

patriarchaal conservatisme dan dat ze er mee brak. (Manning 2006, 355, 375)  

Cynisch genoeg is de enige periode waarin we een breuk kunnen waarnemen, één van 

de rampzaligste uit de geschiedenis van communistisch China: de Grote Sprong 

Voorwaarts. Om de onrealistische doelstellingen in de oogst en in de productie van ijzer 

                                           
14 Weliswaar gedwongen. Ze werden gemiddeld drie jaar opgesloten in een re-

educatiecentrum, enkel op zondag mochten ze familie bezoeken. (Zheng 2009, 48) 
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te behalen, werden alle (plattelands)vrouwen ingeschakeld in het arbeidsproces. Men 

probeerde toen het huishoudelijk werk te vervangen door gecollectiviseerde 

nutsvoorzieningen. Het verschilfeminisme verdween nu helemaal uit het discours, 

vrouwen werden geacht hetzelfde werk te (kunnen) doen als mannen. Alhoewel men 

vanuit de vrouwenfederatie opriep tot het bescherming van de gezondheid van (vooral 

de zwangere) werkende plattelandsvrouwen, was de schrik om de doelstellingen niet te 

halen zo groot – omwille van de gevolgen – dat alle vrouwen, ongeacht hun 

gezondheidstoestand, vaak twaalf uur per dag werkten. Kaders op het platteland 

voelden de druk om de productie te verhogen en verplichtten mannen én vrouwen om 

vele uren per dag te werken. Aangezien de collectieve voorzieningen in de communes 

vaak inadequaat waren en de man zich niet bezighield met huishoudelijk werk, kwam 

dat laatste daar vaak nog eens bij. Daar waar vrouwelijke kaders de leiding hadden was 

de situatie voor vrouwen niet beter, integendeel. Het ging immers om vrouwen die 

ofwel in het gewapend conflict hadden gevochten of die door deze vrouwen opgeleid en 

gevormd waren. Herinneren we ons hun radicale afwijzing van het verschildenken. Het 

gevolg was dat er geen medelijden was met vrouwen, zij konden immers even goed of 

misschien zelfs beter werken dan mannen. Fysieke opoffering was nodig voor de 

uitbouw van de revolutie. Toch voelden mannen zich in deze periode van hun 

patriarchale positie verstoten. (Manning 2006, 355, 358-363) 

In maoïstisch China was seksualiteit op zich taboe in het publieke discours. Mannen en 

vrouwen werden in de cultuur bijna voorgesteld als ‗androgyne‘ wezens die zij aan zij 

het land opbouwden. (Zhang 2005, 19-20) Anderzijds leidde het uitsturen van jongeren 

naar het platteland tot heel wat seksuele experimenten (in de individuele sfeer), iets 

wat pas in de post-Mao periode duidelijk is geworden. (Sigley 2006, 58) Deze politiek 

om jongeren na hun studies een job toe te wijzen in een (ander) dorp, was overigens 

een van de redenen om relatievorming op middelbare scholen te reguleren. Dit systeem 

was helemaal niet flexibel en men wilde vermijden dat jongeren een stabiele relatie 

zouden uitbouwen voor ze werden uitgestuurd. (Zhang 2005, 8-9)  

 

Pas in de jaren ‘70 krijgen we met de ‗opening‘ op economisch vlak, ook een 

voorzichtige opening op cultureel vlak. Ook het concept ‗individuele liefde‘ duikt terug 

op in romans en op radioprogramma‘s, voor het eerst sinds de culturele revolutie. 

Weliswaar nog steeds gedeseksualiseerd, maar toch een radicale breuk met de 

voorgaande periode. Seksualiteit werd later in een discours gebracht van een 

combinatie van ‗oprechte liefde‘ en ‗normale psychologische noden‘, maar nog steeds 

niet als een ‗verlangen‘ of als ‗plezier‘. Dat zou pas twintig jaar later zijn intrede doen, 

met de overgang naar de huidige consumptiemaatschappij. (Zhang 2005, 14) 

Met de economische hervormingen kwam echter voor het eerst prostitutie terug, vooral 

in de jaren ‘80. Het gaat vooral om plattelandsvrouwen die (illegaal) uitwijken naar de 

nieuwe economische zones en terechtkomen in de prostitutie. Wettelijk gezien is 

prostitutie illegaal, maar kunnen enkel pooiers of bordeelhouders bestraft worden. In 

de praktijk zijn prostituees echter ook het mikpunt van politieacties. Ook pornografie, 

die de laatste twintig jaar een grote opgang kent, is illegaal. Al even lang zijn er 

politieacties en morele campagnes tegen dit fenomeen, die geen zoden aan de dijk 

zetten. Campagnes van lokale politici en politie tegen deze yellow industries lijken dan 

ook meer gericht op zelfverrijking (uit boetes of smeergeld) dan uit oprechte interesse. 

(Sigley 2006, 47) Bovendien zijn het net deze plaatsen waar vaak netwerken 

uitgebouwd worden tussen zakenlui en mannelijke lokale politici, iets waar de Chinese 

overheid en communistische partij zich ter dege van bewust zijn. Enerzijds proberen ze 
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door strenge straffen voorbeelden te stellen, anderzijds waarschuwt men in kranten 

voor de verlokkingen die deze ‗immorele‘ vrouwen bieden. Opvallend is dat de 

sekswerkers zelf het mikpunt zijn van kritiek en afgeschilderd worden als daders, als de 

oorzaak van het moreel verval. (Zheng 2009, 22)  

 

Het afstappen van het maoïsme betekende ook het afstappen van het ‗androgyne 

ideaal‘. Het biologisch verschildenken kwam nu opnieuw op de voorgrond: 

 

During the post-Mao era, women were once again required to make sacrifices for 

the state. This usually took the form of laying off or encouraging women workers 

to return home, because after all, a woman‘s duty to the state was First defined 

as her commitment to her husband and children. […] In 1988, the state-run 

journal Chinese Women opened a debate on whether women should return 

home or not. […] A large number of women either volunteered or were forced to 

retire. Since the late 1980s, women have been the first laid off when state-

owned factories have reduced operations. (Zheng 2009, 21) 

 

Ironisch genoeg is er in academische publicaties sprake van een huidige seksuele 

revolutie in China. Terwijl het heteroseksueel huwelijk nog steeds voorgesteld wordt als 

de ‗normale‘ plaats voor seksuele betrekkingen15 en de familie nog steeds aangeduid 

wordt als de ‗kleinste cel in de maatschappij‘, is er vooral in de Chinese grootsteden en 

onder de jeugd een verandering in de zeden merkbaar. Chinese jongeren hebben veel 

vroeger seksuele relaties dan hun ouders en de traditie van vroeg in het huwelijk 

stappen en kinderen krijgen brokkelt af. Er ontwikkelt zich zelfs een semipublieke 

holebi-subcultuur. Homoseksualiteit is dan wel nooit verboden geweest, tot 2001 was 

homoseksualiteit volgens de CCP een ‗mentale stoornis‘. De afwezigheid van wetgeving 

was ook geen garantie tegen discriminatie van holebi‘s, vooral tijdens de culturele 

revolutie liepen zij risico‘s. (Wolf 2009, 103) Op het platteland is er echter weinig van 

deze revolutie merkbaar. De economische en politieke verschillen tussen stad en 

platteland zijn dan ook groot. (Sigley 2006, 44) 

Niet het communisme, maar wel de terugkeer naar een geleide markteconomie zorgt 

dus voor de bevrijding van het seksuele. Dit zou grotendeels te wijten zijn aan de 

invloed van het Westen na de opening van de economie, met onder andere de grote 

invloed van het internet. De liberalisering van de economie heeft ook geleid tot een 

depolitisering van het dagelijkse leven. In China is de mogelijkheid tot interventie in het 

privéleven uiteraard nog steeds groter dan in het Westen, maar is in vergelijking met 

de maoïstische periode zeer sterk afgenomen. De mogelijkheid tot regulering van het 

lichaam of het seksleven dus ook. (Sigley 2006, 48) Jos Van Ussel indachtig kunnen we 

ons wel de vraag stellen als het hier gaat om een echte vorm van seksuele bevrijding, 

of een kopie van het Westerse model dat hij omschrijft als een foutseksueel of 

hyperseksueel model16. 

                                           
15 Opmerkelijk: zelfs groepseks (juzhong yinluan) is illegaal en kan bestraft worden met 

administratieve sancties. (Sigley 2006, 50) 
16 ―De engseksuele visie waardeert het seksuele […]. Maar de lustgerichtheid, de 

prestatiegerichtheid, het hedonistisch karakter ervan en de englichamelijke visie op 

seks waarbij het seksuele ontdaan wordt van haar interpersoonlijke betekenissen en 

diepgang doen haar verschillen van de meer gematigde progressieve reformisten. […] 

Jos van Ussel keerde zich af van deze engseksuele revolutie. Hoewel hij meende dat ze 

haar waarde had gehad in het doorbreken van de antiseksuele en conservatieve 

houding ten overstaan van seks kon deze engseksuele revolutie niet bijdragen tot de 
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Ook de Chinese staat waarschuwt tegen deze ‗bourgeois decadentie en Westerse 

ideeën‘. Zelfs ‗traditie‘ – die in maoïstisch China sinds de Grote Sprong Voorwaarts 

aangevallen werd als corrupt en anachronistisch – wordt weer zichtbaar in het discours. 

Dit zou te wijten zijn aan de schrik die de communistische partij heeft voor sociale 

chaos. Ordnung muss sein en het seksuele domein valt daar ook onder. Teveel vrijheid 

op seksueel vlak zou immers de deur kunnen openzetten naar eisen rond politieke 

vrijheid. (Sigley 2006, 47-48) 

 

Het seksueel progressivisme heeft in de Chinese CP en de revolutie nooit een rol 

gespeeld, zoals het dat ooit in Rusland had gedaan. Men beloofde wel gelijkheid voor 

vrouwen, maar nooit werden verwachtingen geschapen inzake de bevrijding van het 

seksuele. Buiten de korte periode van de Grote Sprong Voorwaarts tot de culturele 

revolutie, werden vooral traditionele familiewaarden gepromoot en was het 

(heteroseksueel) huwelijk hét kader bij uitstek waarbinnen seksuele relaties dienden 

plaats te vinden. Homoseksualiteit is er nooit verboden geweest, maar een 

emancipatiediscours daar rond vinden we evenmin terug. De positie van de vrouw is in 

vergelijking met feodaal China wel verbeterd, maar de emancipatie is allesbehalve 

voltooid. Toch staat China 36ste op de genderindex van het United Nations Development 

Programme (UNDP) en doet het in vergelijking met andere Aziatische landen vrij goed. 

(UNDP 2010) Dit zou te wijten zijn aan de betere levensomstandigheden van Chinese 

vrouwen in vergelijking met hun zusters op het continent, waar bijvoorbeeld velen uren 

moeten wandelen om water te halen. (Vandepitte 2011) 

Enkel het de prostitutie is onder het communisme heel sterk teruggedrongen, maar dan 

wel in de eerste plaats door repressief optreden tegen deze sector. Met de terugkeer 

van de markteconomie is ook prostitutie opnieuw een fenomeen. De huidige ‗seksuele 

revolutie‘ onder de grootstedelijke jeugd is in de eerste plaats een gevolg van de 

economische omwenteling en Westerse invloeden. Dit heeft weinig te maken met de 

‗ware bevrijding van seksualiteit onder het socialisme‘, zoals gedacht door de 

socialistische theoretici over seksualiteit. 

 

Conclusie 
 

In de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk zagen we dat socialistische denkers en 

een aantal seksuologen ervan overtuigd waren dat een socialistische revolutie een 

voorwaarde was voor de bevrijding van het seksuele. 

Ten eerste zou de discriminatie van de vrouw tot het verleden gaan behoren. Marx, 

Engels en de Sovjetpropaganda legden een zeer sterke nadruk op de emancipatie van 

de vrouw in het communisme. In China hoorden we ook een emancipatiediscours, maar 

het kreeg er wel een andere invulling. 

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de situatie van de vrouw in Cuba. Is de vrouw 

verlost van het patriarchaat? Wordt zij door de wet nog gediscrimineerd? Hoe is het 

gesteld met haar reproductieve rechten? Wat is het officiële discours van staat, partij 

en vrouwenorganisaties in Cuba? En sluit de praktijk hierbij aan? 

 

                                                                                                                                 

emancipatie van de mens en de ontwikkeling van een ‗totaalmenselijke‘ seksualiteit. 

Het project van de seksuele revolutie was volgens van Ussel mislukt. We waren volgens 

hem van een ‗antiseksualiteit‘ geëvolueerd naar wat ik een ‗foutseksualiteit‘ zou willen 

noemen. Van Ussel stond zeker niet alleen met deze afwijzing.‖ (Claes 2010, 216) 
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Met de gelijke positie van man en vrouw en het afschaffen van de 

uitbuitingsmechanismes, zou ook prostitutie verdwijnen. Zowel in de Sovjet-Unie als in 

maoïstisch China heeft men dat proces vanaf de start een flinke duw in de rug gegeven. 

In hoofdstuk drie bekijken we het prostitutievraagstuk in Cuba. Hoe heeft men dit 

aangepakt na de revolutie? En wat waren de gevolgen van de opening naar het 

toerisme in de jaren ‘90? Van arbeidersparadijs naar sekstoerismeparadijs? 

 

Een derde kernpunt in de theorie is die van het traditionele gezin. In het socialisme 

zullen er geen economische redenen zijn om een familie te stichten en tot het einde der 

tijden in een gedwongen monogaam huwelijk te zitten. Men zal nu nog enkel uit liefde 

voor elkaar kiezen en dat tot zolang de liefde duurt, seriële monogamie dus. Kollontai 

liet zelfs ruimte voor andere relatievormen, die niet noodzakelijk monogaam zouden 

zijn. Aangezien de staat opvoeding van de kinderen in de veilige handen van de staat 

ligt, zal het ook niet nodig zijn om voor hen samen te blijven. 

In zowel de Sovjet-Unie – buiten de eerste jaren dan – als in China zagen we net het 

omgekeerde gebeuren: de familie werd gepromoot als de hoeksteen van de 

samenleving en het heteroseksuele huwelijk als dé context voor seksuele betrekkingen 

Hoe zit dat in Cuba, een eiland dat toch bekend staat als sensueel en erotisch? Voer 

voor hoofdstuk vier. 

 

Voor ik de conclusies van mijn thesis presenteer, zal ik nog ingaan op één van de 

meest omstreden thema‘s in de Cubaanse Revolutie: homoseksualiteit. Marx en Engels 

hadden het niet voor de ―afzichtelijke knapenliefde‖ en stalinistisch Rusland en 

maoïstisch China waren al zeker geen homoparadijzen. Anderzijds zijn er heel wat 

emancipatiebewegingen van holebi‘s die in het verleden aansluiting zochten bij 

socialistische bewegingen en stonden enkele socialisten in het verleden voorop in deze 

strijd. De prille Sovjetstaat leek hier een mooi voorbeeld van te zijn. Hoe staan de 

Cubaanse maricones ervoor? Een verkenning in hoofdstuk vijf. 

 

 

 

www.palante.co.cu  
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En los Andes puede estar el pedestal de nuestra libertad, 

pero el corazón de nuestra libertad está en nuestras mujeres 

José Martí 

2. Vrouwenonderdrukking en –emancipatie 
 

Cuba is een land waar machismo17 historisch zeer diep geworteld zit in de 

maatschappij. Het is kenmerkend voor het ganse continent. Eerst zullen we kort ingaan 

op de historische wortels van het machismo en de onderdrukte positie van de vrouw in 

Cuba. 

Vervolgens focussen we op de periode na de Revolutie. Krijgen we een breuk met het 

verleden? Wat was het discours inzake vrouwenemancipatie? Welke veranderingen in 

wetgeving krijgen we? Loopt dit parallel met de theorieën uit hoofdstuk één of krijgen 

we een situatie vergelijkbaar met China of de Sovjet-Unie? We zullen aan de hand van 

onderzoek kijken of de beoogde veranderingen ook gerealiseerd werden, of de 

vrouwenemancipatie ook effectief verwezenlijkt is, bijvoorbeeld inzake reproductieve 

rechten. We bespreken de verworvenheden, maar ook de gemiste kansen, tekorten en 

uitdagingen voor de toekomst. 

Tenslotte kijken we hoe de vrouw in Cuba er nu voor staat, twintig jaar na het begin 

van de periodo especial18. 

 

Vrouwenonderdrukking en –strijd voor 1959 
 

De komst van Colombus naar Cuba en de Spaanse kolonisator in zijn kielzog betekende 

het einde voor de volledige Tainobevolking op het eiland. Tegen midden 16de eeuw 

waren er van de Taino‘s praktisch geen sporen meer te vinden op Cuba, hun cultuur 

heeft dan ook nauwelijks invloed gehad op de Cubaanse samenleving. Het Spaanse 

kolonialisme in combinatie met de invoer van slaven uit Afrika zal dan ook het 

fundament vormen voor de genderverhoudingen in de Cubaanse maatschappij. 

 

De conquista bestond louter uit mannen.19  En wie conquista zegt, zegt katholieke kerk. 

Een instituut dat zich nooit heeft laten voorstaan op een emancipatiediscours voor de 

vrouw, zeker al niet tussen de 1500 en 1900, ruwweg de periode van Spaans koloniaal 

                                           
17 Machismo verwijst naar het centraal stellen van de man in de samenleving en de 

mannelijke hegemonie als machtscentrum. Jongens worden vanaf de geboorte 

‗opgeleid‘ tot macho. (González Pagés 2005, 356-357) Machismo is gelinkt aan de 

mythe van de viriliteit (Don Juan), heteroseksueel (anti-homoseksualiteit) en 

promiscue gedrag van de man. (Rivero Pino 2010) 
18 ―Voluit: Speciale Periode in Vredestijd. De ineenstorting van de Sovjet-Unie, begin 

jaren negentig, zorgde ervoor dat Cuba in enkele maanden tijd zijn belangrijkste 

handelspartners verloor en dat het hele productiesysteem ontregeld raakte. Door de 

Speciale Periode kwam het land in een soort oorlogseconomie terecht. Grondige 

economische hervormingen werden doorgevoerd: het toerisme werd in vesneld tempo 

uitgebouwd, buitenlandse investeringen werden aangetrokken, het dollarbezit werd 

gelegaliseerd, de landbouw grondig hervormd. Vanaf eind 1994 herstelde de Cubaanse 

economie zich geleidelijk.‖ (Demuynck en Vandepitte 2009, 269-270) 
19 Tot eind 16de eeuw was het zelfs verboden voor alleenstaande vrouwen om naar de 

Nieuwe Wereld te trekken. Het aantal mannen die met vrouw/familie vertrok was klein. 

(Smith en Padula 1996, 9).   
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bestuur in Cuba. Daarbij komt dat de Spaanse katholieke kerk beïnvloed was door de 

Moorse cultuur, waardoor zij nog meer de nadruk legde op de scheiding tussen het 

openbare leven – weggelegd voor de man – en de plaats van de vrouw: het huis (Smith 

en Padula 1996, 170 en Krause-Fuchs 2005).  

De negerslaven die massaal geïmporteerd werden uit Afrika, brachten ook hun ideeën 

over man-vrouw verhoudingen mee naar Cuba. Ook bij de Cubaanse slavenpopulatie 

werd de man belangrijker geacht dan de vrouw. Het belang van de vrouw nam toe 

naarmate ze meer mannelijke nakomelingen ter wereld bracht. (Krause-Fuchs 2005) 

Wegens het zware werk op de suikerrietplantages werden ook veel meer mannelijke 

dan vrouwelijke slaven geïmporteerd. (Murray 1979a, 60) 

Er waren wel belangrijke verschillen tussen de twee wereldbeelden, bijvoorbeeld inzake 

de visie op seks. Waar seks voor de kerk enkel kon plaatsvinden binnen het huwelijk, 

met het oog op procreatie, stond in de Afrikaanse cultuur de notie plezier centraal, 

zowel voor mannen als voor vrouwen. (Krause-Fuchs 2005) Murray gaat zelfs zo ver 

om te stellen dat er in Cuba sprake was van ‗matriarchale‘ zwarte families en 

‗patriarchale‘ blanke. (Murray 1979a, 60) In elk geval was de katholieke opvatting 

onder de koloniale heerschappij uiteraard de ‗officiële‘ en de wetgeving weerspiegelde 

dit. 

De invloed van het katholieke model was tot aan de onafhankelijkheid vooral groot in 

de steden en in de midden- en hoge klasse. Het rolmodel voor deze vrouwen was de 

maagd Maria: ―moeder, machteloos, zonder seksuele instincten en de dienster van de 

man‖20. Mannen waren dan weer impulsief en seksueel, iets wat de vrouwen dienden te 

vergeven. De plaats van de vrouw was het huis(houden), dat van de man het openbare 

leven. (Smith en Padula 1996, 8) 

 

De functie van het huwelijk kwam perfect overeen met de beschrijving van Engels uit 

het vorige hoofdstuk: ze diende om het familiebezit van de patriarch over te hevelen 

naar zijn eigen kinderen. Het huwelijk was dan ook belangrijk voor de rijkere families, 

de armere konden het zich financieel niet eens veroorloven. (Smith en Padula 1996, 9) 

Net zoals Engels het beschreef, was het dan ook van het grootste belang dat de 

maagdelijkheid van de vrouw vóór en de echtelijke trouw tijdens het huwelijk ten alle 

koste bewaakt werden. Meisjes en vrouwen werden dan ook strikt in de gaten 

gehouden, zeg maar bewaakt. Als ze al naar school gingen, was dat naar een 

katholieke nonnenschool, waar men in de eerste plaats het huishouden aanleerde en de 

zorg voor kinderen en ouderen. (Krause-Fuchs 2005) Tot in de 19de eeuw was het 

ondenkbaar dat een vrouw uit de hogere klasse zou gaan werken. Vrouwen uit lagere 

sociale klassen deden dit uit economische noodzaak wel, iets waarvoor hun mannen 

zich vaak schaamden. (Smith en Padula 1996, 10) De vrouw aan de haard was dus 

duidelijk het maatschappelijke ideaal. 

Deze ondergeschikte positie van de vrouw stond in schril contrast met de mannelijke 

patriarch, die niet alleen eigenaar was van zijn vrouw, maar daarnaast ook 

buitenechtelijke relaties had. Een teken van viriliteit, erg belangrijk in een 

machismocultuur. (Krause-Fuchs 2005) Deze maatschappelijke ongelijkheid tussen 

                                           
20 Toch was de (subversieve) culturele invloed van de slaven overal aanwezig. Om vast 

te kunnen houden aan hun eigen religie, identificeerden de slaven hun goden met 

katholieke heiligen. Dit leidde tot de ontwikkeling van de santería religie. Op die manier 

was bijvoorbeeld de Virgen de la Caridad – de Cubaanse versie van Maria en de 

patroonheilige van Cuba – voor velen niet de Europese Maria, maar de Afrikaanse 

Oshun, een hedonistische godin die genoot van dansen en seks. (Smith en Padula 

1996, 8) 
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mannen en vrouwen werd gelegitimeerd als een manier om het moreel verval tegen te 

gaan en om de stabiliteit van de sociale orde te garanderen. (García 2009) 

De echtelijke trouw van de vrouw was niet enkel belangrijk omwille van de zekerheid 

van vaderschap, maar werd al gauw een teken van ‗eer‘ voor de familie. Indien een 

dochter of echtgenote een misstap zou begaan, was dit een smet voor de familie eer  

en dus ook voor de man. Als een meisje wou huwen was dan ook de toestemming van 

de vader nodig, iets wat formeel in de wetgeving was opgenomen.  (García 2009) 

Het gevolg was dat vrouwen van de hoge klasse opgesloten zat in het huis. Vrouwen 

van de lagere klasse werkten dus wel, maar dit werd als een smet aanzien. Zij waren 

bijna altijd zwart of mulat. Mulatten waren doorgaans onwettige kinderen uit 

buitenechtelijke avontuurtjes van blanke mannen met zwarte vrouwen. Het feit dat 

deze vrouwen gingen werken was een bedreiging voor de patriarchale autoriteit, ze 

werden dan ook gestigmatiseerd als losbandig, immoreel en eerloos. Hun zwarte 

echtgenoten waren duidelijk inferieur, want ze slaagden er niet eens in hun vrouwen 

―op hun plaats te houden‖. Ras en sekse vormden op deze manier een kruispunt. 

(García 2009) 

 

De start van de vrouwenstrijd in Cuba situeert men in de 19de eeuw.  Vrouwelijke 

schrijfsters proberen in de jaren ‘50 en ‘60 het stereotiep beeld van de vrouw te 

veranderen in hun verhalen en zijn als het ware de voorbode van de strijd die komen 

zal. Gertrudis Gómez de Avellaneda is het bekendste voorbeeld. (González Pagés 1998) 

 

Tijdens de eerste onafhankelijkheidsoorlog (1868-1878) worden enkele vrouwen actief 

in de strijd. Vrouwen vervoegen de onafhankelijkheidsstrijders – mambises genoemd – 

maar vooral als spionnes, boodschappers, verpleegsters en naaisters. Dé vrouwenrol bij 

uitstek was echter die van heroïsche moeder, zoals Mariana Grajales, de moeder van 

generaal Antonio Maceo. Er waren echter ook vrouwen zoals Ana Betancourt de Mora 

die als politieke agitatoren actief waren en niet alleen tegen koloniale overheersing 

streden, maar ook voor de afschaffing van de slavernij en de emancipatie van de 

vrouw. Voor Ana Betancourt zou de revolutie ook een revolutie voor de vrouw 

betekenen. Met de nederlaag voor de mambises mocht ze deze droom opbergen. 

(Smith en Padula 1996, 11) 

Tijdens de eerste onafhankelijkheidsoorlog werden ook al secundaire scholen geopend 

voor vrouwen, zodat zij zich met een diploma secundair onderwijs aan de universiteit 

zouden kunnen inschrijven. Aan het hoofd daarvan stonden vrouwelijke pedagogen die 

de emancipatie van de vrouw op de agenda zetten. Anderzijds emigreerden in die 

periode duizenden vrouwen naar de VS of andere Zuid-Amerikaanse landen en stichtten 

er vrouwenverenigingen in solidariteit met de onafhankelijkheidsstrijd. Men zocht 

maatschappelijke, politieke en economische steun voor de mambises. Het feit dat 

vrouwen zich voor het eerst gingen organiseren in combinatie met de economische 

dwang om te gaan werken en de daarmee gepaarde problemen van de dubbele 

dagtaak, creëerde een bewustzijn omtrent gender onder de emigrantengemeenshap, 

zelfs bij de mannen. (González Pagés 1998)  

Parallel hiermee zullen ook in Cuba de eerste feministische ideeën wortel schieten. José 

Martí, veruit de belangrijkste figuur van de tweede onafhankelijkheidsoorlog, zal in de 

jaren ‘80 het belang van de rol van de vrouwen in de strijd erkennen en ijvert voor het 

toelaten van vrouwen op de universiteit, alsook voor politieke rechten voor vrouwen 

(Smith en Padula 1996, 12). In de jaren ‘90 spreekt men in de Cubaanse pers voor het 

eerst over de ‗feministische beweging in Cuba‘. (González Pagés 1998) 
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Bij de tweede onafhankelijkheidsoorlog (1895-1898) werden vrouwen opnieuw 

ingeschakeld in de strijd. Om de voedseltoevoer naar de mambises af te snijden, sloot 

de kolonisator boeren op in militair bewaakte dorpen, zeg maar gevangenissen. 

Vrouwen leverden strijd om te ontsnappen naar de heuvels, iets wat later bekend werd 

als de vrouwenoorlog. (Smith en Padula 1996, 12-13) Tijdens de tweede 

onafhankelijkheidsoorlog waren er ook meer vrouwen in het rebellenleger die effectief 

de wapens opnamen. Enkelen van hen schopten het tot kapitein en één vrouw werd 

commandant. (EcuRed 2011) 

Deze keer slaagden de Cubanen er wel in hun onafhankelijkheid te verwerven, zij het 

dan enkel van de Spanjaarden. Onmiddellijk na het sluiten van de akkoorden bezetten 

de VS Cuba gedurende drie jaar en tot aan de revolutie zou Cuba een semikolonie van 

de VS blijven. Dit zorgde ervoor dat de invloed van de katholieke kerk – sterk gelinkt 

aan Spanje – sterk verminderde. De blanke hogere klasse keek niet meer naar Europa 

(Spanje of Frankrijk), maar naar de VS als cultureel model. In het algemeen werd het 

rolmodel voor vrouwen geïmporteerd uit de Verenigde Staten. (Smith en Padula 1996, 

10,13) 

 

In 1901 zag de eerste – sterk door de VS beïnvloede – Cubaanse grondwet het licht. De 

Spaanse kolonisator mocht dan wel buitengewerkt zijn en de vrouwenstrijd al een tijdje 

aan de gang, politieke rechten voor vrouwen (zoals stemrecht) kwamen er niet. 

(González Pagés 1998) Veel oorlogsweduwen zagen zich gedwongen te gaan werken, 

veelal als dienstbode of naaister maar ook in de tabaksindustrie. (Smith en Padula 

1996, 14) Anderzijds had de Noord-Amerikaanse invloed enkele positieve resultaten, in 

vergelijking met de kolonisatie. Feministische organisaties naar model van het noorden 

zagen het licht, met als voorbeeld bij uitstek de suffragettebeweging. De instroom van 

vrouwen aan de universiteit vergrootte sterk. (González Pagés 1998) Zelfs op het 

platteland kregen scholen voet aan grond waar ook enkele plattelandsmeisjes gebruik 

van konden maken, zij het op zeer bescheiden schaal. (Smith en Padula 1996, 14-15) 

Ondertussen groeide het ‗liberale feminisme‘ – met als hoogtepunt de oprichting van de 

Club Feminino in 1917 – dat streed voor gelijke politieke en burgerrechten. Met succes: 

in datzelfde jaar werd de Ley de la Patria Potestad aangepast, waardoor niet alleen 

vaders maar ook moeders ouderlijke rechten over hun minderjarige kinderen kregen 

toegewezen. (Caner Román 2004) Een jaar later wordt het wettelijk mogelijk om te 

scheiden, een wet die grotendeels dode letter bleef wegens het sociaal onaanvaardbaar 

zijn van echtscheiding. (Smith en Padula 1996, 15) Cuba was echter wel het eerste 

Latijns-Amerikaanse land dat het recht op echtscheiding wettelijk erkende. De 

feministische beweging in Cuba kende echter heel wat tegenstand, net omdat de 

machtspositie van mannen in vraag werd gesteld. (González Pagés 2005, 366) 

Tijdens de jaren ‘20 kwam de vrouwenbeweging in Cuba stilaan in links vaarwater 

terecht. Enerzijds waren enkele wettelijke discriminaties weggewerkt, maar stelde men 

vast dat deze in de praktijk nooit afgedwongen werden. Anderzijds hadden de 

revolutionaire gebeurtenissen in Mexico, maar ook de Russische revolutie, een invloed 

op enkele intellectuele leidsters van de Cubaanse feministes. De Cubaanse 

communistische partij werd een aantrekkingskracht voor een aantal 

universiteitsstudentes die politiek actief werden. (Smith en Padula 1996, 16-17) 
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In ‘34 kregen vrouwen dan eindelijk stemrecht, maar de politieke representatie van 

vrouwen bleef zeer laag. Ook binnen de vakbond kwam de vrouwenkwestie voor het 

eerst aan bod. Dit alles leidde ertoe dat de nieuwe grondwet in 1940 zeer progressief 

was op gebied van vrouwenrechten. (González Pagés 1998) 

Tegelijkertijd had de boom van het Noord-Amerikaanse toerisme naar het Caribische 

eiland een invloed op de vrouwen uit de hogere klasse. Men ging dansen, roken en naar 

de cinema. (Smith en Padula 1996, 17) Met de grote verspreiding van Noord-

Amerikaanse films, verspreidde men ook het typische Hollywoodbeeld van de vrouw: de 

huisvrouw voor wie het doel van haar leven de zorg voor de man en de kinderen was. 

In Cuba kwam daar nog een sensueel aspect bij, door de representatie van ‗tropische‘ 

vrouwen in de films. (Fábregas 2010, 63-64) 

In de jaren ‘40 stagneerde de vrouwenstrijd. Men had ondertussen ook gelijke rechten 

op de arbeidsvloer afgedwongen, rechten voor onechtelijke kinderen, recht op 

zwangerschapsverlof en er waren enkele vrouwen verkozen in het congres. Nieuwe 

overwinningen bleven uit en opnieuw bleven vele wetten dode letter. (Smith en Padula 

1996, 19) Na WO II begon met de terugkeer van de soldaten naar huis ook de 

‗terugkeer naar het huishouden‘ voor veel vrouwen. De huisvrouw werd opnieuw het 

Noord-Amerikaanse rolmodel, dus ook het Cubaanse. (González Pagés 1998) In de 

praktijk hadden Cubaanse vrouwen een hogere participatiegraad op de arbeidsmarkt 

(13%) dan andere latina‘s, zij het vaak in beroepen op de onderste trede van de 

ladder. Een kwart van hen werkte als dienstbode. ‗Goede‘ jobs die wel weggelegd 

waren voor vrouwen – dan meestal middenklassenvrouwen – waren lerares, sociaal 

werkster of secretaresse. (Smith en Padula 1996, 19-20) 

 

Met het instellen van de dictatuur van Batista in ‘52 kwam een eind aan de strijd voor 

vrouwenemancipatie. Alle energie van politiek actieve vrouwen ging naar de strijd 

tegen de dictatuur. Enerzijds werden vrouwen opnieuw ingeschakeld als helpers, zoals 

tijdens de onafhankelijkheidsoorlogen. Zij zamelden geld in, verpleegden slachtoffers 

en speelden opnieuw koerier, gebruik makend van het nog steeds diepgewortelde 

stereotiepe machismobeeld van de vrouw waarin zij te onbekwaam en onschuldig 

gedacht werd om aan politiek subversieve activiteiten deel te nemen. Anderzijds namen 

vrouwen deze keer een centrale rol in het ondergronds verzet in. Advocates 

verdedigden opgesloten revolutionairen en vrouwen plaatsten bommen of gooiden 

molotovcocktails naar doelwitten van de dictatuur. (Smith en Padula 1996, 21-23) Toch 

diende de politieke participatie van vrouwen in Cuba vaak gelegitimeerd te worden 

vanuit de ‗moederlijke bekommernis voor de toekomst van de kinderen‘. Ook linkse 

tijdschriften schreven over het huwelijk en moederschap als de belangrijkste 

verantwoordelijkheden van de vrouw. (Fábregas 2010, 64,68) 

Bij de 26 juli beweging, de rebellengroep onder leiding van Fidel Castro die in ‘53 een 

mislukte aanval op een legerkazerne van Batista – de Moncada – zou uitvoeren, lag het 

deelnemen aan de gewapende strijd gevoelig. Er waren heel wat vrouwen betrokken bij 

de voorbereiding en de organisatie. Zo smokkelden twee vrouwen – Haydée 

Santamaría en Melba Hernández – de wapens naar Santiago de Cuba en verspreidden 

en tikten de vrouwen de politieke manifesten uit. De leider van de beweging – Fidel 

Castro – wilde aanvankelijk niet dat vrouwen aan het gevecht deelnamen. Dit tot grote 

woede van Melba Hérnandez, die argumenteerde dat dit discriminatie tegenover de 

vrouw was. Castro had hier oren naar en uiteindelijk bereikte men het compromis dat 

de vrouwen zouden meegaan naar de Moncada, maar enkel om de gewonden te 

verzorgen. (Smith en Padula 1996, 23-24) 
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De aanval op de Moncada kazerne was een mislukking en Fidel Castro belandde in de 

gevangenis. Op dat moment zou de organisatie van de 26 juli beweging grotendeels in 

handen van vrouwen komen. De bekendste zijn – naast de bovengenoemde vrouwen – 

Celia Sánchez en Vilma Espín. Ook Fidel had oog voor de vrouwen, toch zeker op 

politiek vlak. Na zijn verbanning naar Mexico ijvert hij in zijn eerste manifest voor de 

Cubaanse bevolking (dat het land zal binnengesmokkeld worden door een vrouw) voor 

―medidas adecuadas en la educación y la legislación para poner fin a todo vestigio 

discriminativo por razones de raza o sexo‖21 (Castro 1955). Hij overtuigde het Frente 

Cívico de Mujeres Martianas, kortweg het Vrouwenfront, om aan te sluiten bij de 26 juli 

beweging, met het argument dat er nood was aan een georganiseerde vrouwelijke tak, 

wat beslissend zou zijn voor het al dan niet slagen van de revolutie. (Smith en Padula 

1996, 25-26) 

 

Toen de rebellen – met onder andere Fidel, Raúl, Che en Camilo – vanuit Mexico naar 

Cuba vaarden in de gammele Granma, waren er geen vrouwen aan boord. Wel troffen 

vrouwen in Cuba de logistieke voorbereidingen voor de aankomst van de guerrillero‘s. 

Ze zouden een vitale rol spelen als boodschappers en wapensmokkelaars. De leiding 

van de 26 juli beweging bestond begin ‘57 bijna uit de helft van vrouwen. Ook in de 

ondergrondse strijd in de steden – die volgens Vilma Espín op bepaalde momenten 

gevaarlijker was dan die in de Sierra – maakten heel wat vrouwen de dienst uit. Zij 

zorgden er voor dat geld, medicijnen en gevechtsmateriaal de bergen bereikte. Het zou 

tot mei ‘57 duren tot de eerste vrouw – Celia Sánchez – ook echt de wapens opneemt, 

zij het voorlopig slechts eenmalig. (Smith en Padula 1996, 26-27) 

De repressie van Batista nam evenredig toe met de successen van de guerrilla. In ‘58 

werden vrouwen even hard aangepakt als mannen, wat ervoor zorgde dat meer en 

meer vrouwen de bergen introkken, naar gebieden die de guerrilla onder controle had. 

Daar werden ze ingeschakeld als leraressen in de schooltjes, als verpleegster, als 

radiopresentatrice. (Smith en Padula 1996, 29-31) 

Maar het traditionele rollenpatroon was ook in de Sierra niet ver weg: het waren 

hoofdzakelijk de vrouwen die er kookten en de was deden. Op een uitzondering na – 

zoals Celia Sánchez of Oniria Gutiérrez die Che Guevara kon overtuigen om haar te 

laten meevechten met de woorden ―Als Celia kan vechten, dan ik ook‖ – waren er geen 

guerrillera‘s. Pas in de zomer van ‘58 – een half jaar voor de overwinning – werd het 

eerste 14-koppige vrouwenbataljon gevormd: Mariana Grajales, genoemd naar de 

heroïsche moeder van Antonio Maceo. Volgens Fidel Castro heeft het hem heel wat 

moeite gekost om de kameraden hiervan te overtuigen. Maar na de eerste gevechten 

hadden deze vrouwen al gauw het respect gewonnen van hun mannelijke 

medestrijders, getuige een brief van een guerrillabevelhebber aan Castro die zich als 

voormalig tegenstander van vrouwelijke soldaten lovend uitliet over hun capaciteiten. 

Toch zouden ook deze guerrillera‘s in het campamento traditionele vrouwelijke taken 

blijven uitvoeren, zoals koken en naaien. Dat het rollenpatroon in ruraal Cuba niet 

eenvoudig te doorbreken was, bleek al toen een andere rebellengroep in Escambray 

gepoogd had een studiegroep op te richten voor man-vrouw verhoudingen, iets wat de 

boeren boycotten. (Smith en Padula 1996, 29-31) Che Guevara schrijft in zijn dagboek 

dat Cubaanse mannen niet gewoon waren om orders te ontvangen van vrouwen, zo 

ook de guerrillero‘s. (Murray 1979a, 63) 

 

                                           
21 Adequate maatregelen in het onderwijs en de wetgeving die een eind maken aan elk 

spoor van discriminatie op basis van ras of sekse. (eigen vertaling) 
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Aan de vooravond van de Cubaanse Revolutie zitten we met een complex beeld inzake 

de vrouw. Er was een zeer progressieve wetgeving op gebied van vrouwen in 

vergelijking met de andere Zuid-Amerikaanse landen. Cuba had een feministische 

beweging gehad en ook in de strijd tegen de Batistadictatuur speelden vrouwen een 

centrale rol. Analfabetisme bij vrouwen was zelfs iets lager dan bij mannen (McGee 

Deutsch 1991, 282). Vergeleken met andere landen uit de regio hadden vrouwen een 

vrij hoge tewerkstellingsgraad, maar absolute cijfers tonen ons dat het bij een luttele 

14,2% bleef in 1958 (Murray 1979a, 61). Bovendien ging het meestal om  

huishoudelijk werk bij rijkere gezinnen. Het percentage vrouwen aan de universiteit 

was bijzonder laag. (McGee Deutsch 1991, 282)  Een groot stuk van de wetgeving 

omtrent vrouwen bleef dode letter. En bovenal: het machismo, cultureel erfgoed van de 

kolonisatie, zat nog steeds diepgeworteld in Cuba. Voor veel Cubanen was dé plaats en 

dé taak van de vrouw het huishouden en werd ze gezien als ‗bezit‘. Vrouwen die (uit 

economische noodzaak) toch gingen werken werden vaak vervangen door de oudste 

dochter, die zo van school gehouden werd. Cubaanse vrouwen hadden geen controle 

over hun vruchtbaarheid, want contraceptie werd gezien als een kwaad dat de 

autoriteit van de man zou ondermijnen en de ontrouw van de vrouw vergroten. 

Bovendien waren veel kinderen een teken van viriliteit van de man. (Murray 1979a, 62) 

De revolutie onder leiding van Fidel bracht een omwenteling in de Cubaanse 

maatschappij teweeg. Ook voor vrouwen? 

 

Vrouwenemancipatie na de revolutie (1959-1991)? 
 

Al bij zijn overwinningsspeech op 1 januari ‘59 verwijst Fidel Castro, leider van de 

revolutie, naar de noodzaak van het wegwerken van vrouwendiscriminatie in Cuba. 

Hiermee was de toon gezet. Net zoals zijn grote voorbeeld, de nationale held José 

Martí, sprak Fidel Castro later lovende woorden over de rol van de vrouwen in de 

Revolutie: 

 

Las mujeres constituyen un verdadero ejército al servicio de la Revolución... La 

mujer es una Revolución dentro de la Revolución ... Cuando en un pueblo pelean 

los hombres y pueden pelear las mujeres, estos pueblos son invencibles, y la 

mujer de este pueblo es invencible.22 (Castro 1960) 

 

Castro zou later meerdere malen herhalen dat de revolutie zonder de bijdrage van de 

Cubaanse vrouwen onmogelijk geweest zou zijn. Hij zou ook meermaals verwijzen naar 

de geschiedenis van de mambisas – de vrouwelijke helden uit de 

onafhankelijkheidsstrijd – en zo de Cubaanse vrouwen proberen warm te maken om in 

hun voetsporen te treden. (Fábregas 2010, 62) 

 

Anderhalf jaar na de revolutie versmelten alle vrouwenorganisaties tot het FMC: 

Federación de Mujeres Cubanas23. Die zou later uitgroeien tot de grootste 

vrouwenorganisatie uit de geschiedenis van Latijns-Amerika. De grootste groep die 

                                           
22 De vrouwen vormen een echt leger ten dienste van de revolutie… De vrouw is een 

Revolutie binnen de Revolutie… Wanneer de mannen van het volk vechten en de 

vrouwen van het volk kunnen vechten, dan is dat volk onoverwinnelijk en zijn de 

vrouwen van dat volk ook onoverwinnelijk. (eigen vertaling)  
23 Federatie van Cubaanse Vrouwen 
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opging in de FMC was de Unión Feminina Revolucionaria (UFR). Deze was 

oorspronkelijk meer gelinkt aan de communistische partij van voor ‘59 dan aan de 26 

juli beweging. De Cubaanse revolutie werd echter volledig gesteund door de UFR, ze 

bestond dan ook vooral uit vrouwen uit de lagere sociale klassen. De klassenstrijd 

verscherpte ook binnen de vrouwenbeweging. Wanneer de UFR betoogde werden ze 

door middenklassenvrouwen uitgejouwd voor ‗hoeren‘. Vrouwen uit de hogere klassen 

zouden ofwel naar Miami vertrekken, of zich organiseren tegen het regime. Dit was 

echter buiten het UFR gerekend, die elke betoging beantwoordde met een 

tegenbetoging, elke poging tot mobilisatie beantwoordde met tegenmobilisatie. Zo 

cruciaal als de steun van de vrouwen voor de strijd tegen Batista was, zo cruciaal zou 

de steun van de vrouwen worden voor het overleven van het nieuwe regime. (Smith en 

Padula 1996, 33-36)  

 

Vilma Espín – ondertussen getrouwd met Raúl Castro en dus schoonzus van Fidel – 

werd voorzitster van het FMC. Fidel Castro  zelf speelde een grote rol in het tot stand 

komen van het FMC. Aangezien de vrouwenstrijd in de jaren ‘50 door de vrouwen zelf 

op de achtergrond werd geplaatst ten voordele van de strijd tegen de dictator en na de 

revolutie in de eerste plaats een klassenstrijd gaande was, was er zelfs binnen de 

vrouwenbewegingen nog nauwelijks aandacht voor het thema van discriminatie op 

basis van gender. Vilma Espín zou later zeggen dat haar eerste reactie op het idee van 

de oprichting van het FMC was: ―Waarom hebben wij een organisatie voor vrouwen 

nodig?‖. Het FMC zal echter een dubbele rol gaan spelen. Enerzijds zal ze het 

genderthema ten harte nemen en binnen de revolutie strijden tegen discriminatie van 

de vrouw en voor haar emancipatie. Anderzijds zal ze zich ook – net zoals de UFR 

eerder – inschakelen in de strijd voor de revolutie en zich dan ook in heel wat andere 

activiteiten inschakelen (of zelf organiseren), waardoor de Cubaanse vrouwenbeweging 

een gans ander karakter krijgt dan in het Westen. (Smith en Padula 1996, 36) 

Dit is overigens typerend voor alle massaorganisaties die geboren (of gehergroepeerd) 

werden na de Cubaanse revolutie. Waar het middenveld in Europa zich in het algemeen 

opstelt in oppositie, tegen een regering of overheid, is het Cubaanse middenveld na de 

revolutie heel nauw gaan samenwerken met de overheid, omdat ze er een bondgenoot 

in zagen om hun eisen te realiseren. Dit is later zelfs geïnstitutionaliseerd geweest, zo 

kan de minister van arbeid geen besluitvorming voeren zonder de instemming van de 

vakbond. Dit zorgt ervoor dat de werking en de dynamiek fundamenteel verschillend is 

van ‗ons‘ model, waardoor het er voor buitenstaanders op kan lijken dat het 

middenveld een verlengstuk is van de overheid. (Demuynck en Vandepitte 2008, 116-

117 en Vandepitte 2011). Het is wel zo dat de FMC nooit financiële middelen ontving 

van de overheid, maar al haar werkingsmiddelen haalde uit ledenbijdragen. (Smith en 

Padula 1996, 50) 

 

Het FMC stond voor de onmetelijk grote taak om de vrouwenemancipatie in Cuba in de 

praktijk te brengen, tegen een machismomaatschappij in. Ondanks de steun die het 

FMC kreeg uit de hoogste regionen, was ook de leiding van de revolutie niet geheel vrij 

van oude vormen en gedachten inzake rolpatronen, zoals we al konden lezen in het 

vorige stuk. Zoals Marta Castillo, eerste secretaris van de Cubaanse ambassade in 

België, het zei op een infonamiddag over de vrouw in Cuba: ―Voor mijn grootouders en 

mijn ouders, die zeer actief waren binnen de revolutie, was vrouwenstrijd iets wat zij 

moeilijk begrepen. Zo diep geworteld zat het machismo geworteld in onze mentaliteit, 

in onze maatschappij‖. (Castillo 2011) 
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Het FMC ging van start met de publicatie van twee magazines: Mujeres en Romances 

(wat later Muchacha zou worden). Dit moest de bekendheid van het FMC en haar 

ideeën verspreiden over de ganse Cubaanse maatschappij. Het FMC ging ook van deur 

tot deur om vrouwen te overtuigen lid te worden. Met succes: bij het eerste congres in 

september ‘62 had het FMC al bijna 400 000 leden. Om vrouwen te overtuigen 

organiseerde men educatieve programma‘s en wijkprogramma‘s, in de eerste plaats 

bedoeld voor huisvrouwen wiens leefwereld voordien niet verder reikte dan het 

huishouden. Dat dit niet eenvoudig was in Cuba, bewijzen de militaire escortes waarop 

het FMC vrouwen soms beroep deden. Deze dienden niet alleen om de vrouwen te 

beschermen tegen ―contrarevolutionairen‖, maar vaak ook tegen echtgenoten die de 

revolutie liever niet zagen binnenkomen in het huishouden. (Smith en Padula 1996, 36-

37) 

De drie prioriteiten van het FMC in de beginjaren waren de alfabetiseringscampagne, de 

campagne voor kinderopvang en het opzetten van vorming of onderwijs voor vrouwen, 

met als uitblinker de Ana Betancourt scholen voor plattelandsvrouwen. 

 

Tijdens de alfabetiseringscampagne werden vooral jongeren uit de middenklasse 

uitgestuurd naar het platteland om mensen te leren lezen en schrijven, 700 000 in 

totaal waarvan de helft vrouwen. Niet alleen een analfabetismevrij Cuba was het doel, 

maar ook de middenklassenjongeren te confronteren met de armoede van het 

platteland. De campagne had af te rekenen met tegenstand van ouders van meisjes die 

werden uitgestuurd en zo de controle over hun dochter verloren, als met gechoqueerde 

plattelandsbewoners die nog nooit een vrouw met broek hadden gezien, laat staan 

vrouwen die rookten. Desondanks was de campagne een succes en werd Cuba het 

eerste Zuid-Amerikaanse land dat analfabetismevrij verklaard werd, in december ‘61. 

De ‗alfabetiseringsvrijwilligers‘ konden bij terugkeer gebruik maken van studiebeurzen 

om te studeren voor leerkracht. (Smith en Padula 1996, 83-84) 

 

Het uitbouwen van kinderdagverblijven op nationale schaal werd geleid door het FMC. 

Ze kregen hiervoor steun van de overheid – vooral met het ter beschikking stellen van 

gebouwen – maar het was het FMC die garant stond voor de oprichting, de inrichting en 

de uitrusting van de kinderdagverblijven. (Smith en Padula 1996, 37) 

 

De belangrijkste opleidingscentra van het FMC waren de Ana Betancourt scholen. 

Genoemd naar de heldin van de tweede onafhankelijkheidsoorlog, zouden deze scholen 

tienduizenden meisjes en vrouwen uit het platteland naar Havana brengen om hen van 

een opleiding te voorzien. De huisvaders op het platteland waren hier niet altijd even 

blij mee, men had schrik voor de slechte invloed van de hoofdstad op hun vrouwen of 

dochters. Het FMC probeerde hen te overtuigen met de argumenten dat zij zouden 

instaan voor de veiligheid van de vrouwen en dat de lessen in naaien en maken van 

kleding zeer nuttig zouden zijn. Voor de Anitas zelf betekende het jaar in Havana een 

ommekeer in hun leven. Vaak voor het eerst in hun leven kregen ze een medisch 

onderzoek en behandeling tegen ziektes zoals dysenterie of tandheelkundige ingrepen. 

Films, dansavonden en uitstapjes naar het strand waren nieuwe ontdekkingen. 

Lessen in hygiëne waren zeer belangrijk. Niet alleen lichaams- of mondhygiëne, maar 

ook hoe omgaan met voedsel, het zuiveren van water,… De bedoeling was dat ze deze 

kennis terug naar huis zouden meenemen en verspreiden in het gezin en de buurt. 

Daarnaast werd vooral de nadruk gelegd op naaien en het maken van kleren en naaien. 

Meisjes die afgestudeerd waren kregen een diploma als lerares confectie en een gratis 
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naaimachine. Ook deze kennis zouden zij doorgeven in hun dorp. Eind jaren ‘60 zouden 

deze vrouwen academies opzetten op het platteland in Cuba, waar bijna een half 

miljoen Cubaanse plattelandsvrouwen een diploma zouden halen. Belangrijk was dat zo 

de patriarchale controle op het platteland voor een stuk ondermijnd werd. De Anitas 

zouden later in de praktijk de eerste vrouwelijke politieke leiders op het platteland 

worden. (Smith en Padula 1996, 37-39) 

De Ana Betancourt scholen zouden een typevoorbeeld worden voor de verandering van 

vrouwen in de eerste decennia van de revolutie: enerzijds werden erg grote stappen 

vooruit gezet, anderzijds werd het traditionele rollenpatroon op zich niet in vraag 

gesteld, door vrouwentypische arbeid aan te leren. Het is moeilijk uit te maken als de 

reden hiervoor tactisch was – de huidige veranderingen waren al een ware revolutie en 

nu al een brug te ver voor veel Cubanen – of als deze traditionele rolverdeling een 

blinde vlek was en als iets normaals, natuurlijks gezien werd. Hoogstwaarschijnlijk ging 

het om een combinatie van de twee. (Fábregas 2010, 70) Het kan ook een 

pragmatische keuze geweest zijn: op het arme platteland was kennis inzake hygiëne, 

gezondheid, koken en het maken en herstellen van kleren onontbeerlijk om de 

levensomstandigheden te verbeteren. Aangezien het traditioneel vrouwen waren die 

deze taken verrichtten, lag het voor de hand dat de productiefste manier zou zijn om 

ook vrouwen op te leiden. (Murray 1979a, 67) 

Ook voor dienstbodes werden scholen opgericht. Ten eerste omdat huishoudelijk werk 

in rijke families door de revolutie gezien werd als denigrerend voor (arme) vrouwen. 

Een tweede doelstelling was ―to get those maids away from the bourgeoisie‖, zoals het 

FMC het omschreef. Deze dienstbodes, die in steden woonden bij een rijke familie, 

kregen eerder lessen wiskunde of Spaans en de opleidingen waren ook diverser. Zo kon 

men studeren voor secretaresse of om te kunnen werken in een kinderdagverblijf. 

(Smith en Padula 1996, 39-40) 

 

In de jaren ‘70 kwam de nadruk meer te liggen op enerzijds interne vorming en 

anderzijds vrijwilligerswerk. De interne vorming kon niet altijd op evenveel 

enthousiasme rekenen van de leden, één derde ging nooit naar een vormingssessie, 

iets wat Vilma Espín zorgen baarde. Het vrijwilligerswerk liep vlotter. Men leidde sociaal 

werkers op om het probleem van jeugddelinquentie aan te pakken, iets wat volgens het 

FMC in de eerste plaats op het niveau van de familie diende aangepakt te worden. 

Vrouwelijke landbouwbrigades namen deel aan de oogsten, andere brigades zetten zich 

in in de gezondheid- of onderwijssector.  Ook daar richtte men zich in de eerste plaats 

op huisvrouwen, met als resultaat dat het vrijwilligerswerk voor een aantal van deze 

vrouwen een introductie tot de arbeidsmarkt bleek te zijn en men niet terugkeerde naar 

het huishouden. (Smith en Padula 1996, 42-43) 

 

Hoe was het overigens gesteld met de vrouwen op de arbeidsmarkt? Volgens de 

marxistische theoretici kan echte emancipatie van de vrouw er enkel komen wanneer 

ze ingeschakeld wordt in de productiesfeer, er zal dus meer nodig zijn dan campagnes. 

Dit was ook het leidende idee binnen het Cubaanse socialisme. Daarbij kwam dat men 

in Cuba – misschien meer dan in andere ‗socialistische‘ landen – streefde naar een 

egalitaire maatschappij. Daarvoor zou het nodig zijn dat de vrouw betaalde arbeid  

verricht. (Smith en Padula 1996, 95) Op haar stichtingscongres stelde het FMC expliciet 

dat er een oplossing zou moeten gezocht worden voor het huishoudelijk werk, zodat de 

vrouw kon gaan werken: 
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The tasks of our Revolution demand the incorporation of women into the work 

force. For this to happen it is necessary to provide women with a solution to 

their domestic problems, which pose an impediment in most cases to their 

involvement in the fundamental production chores that will conduce our 

fatherland to the path of progress. (FMC in: Fábregas 2010, 71) 

 

In het vorige stuk konden we lezen dat ongeveer 14% van de vrouwen net voor de 

revolutie werkte, maar nogal vaak als dienstmeid bij rijkere families. Na de revolutie 

verdween deze job bijna volledig, door het omscholen van de huishoudsters en de 

uittocht van de elite naar Miami. Anderzijds werden veel nieuwe jobs gecreëerd, vooral 

in de onderwijs- en gezondheidssector, of bijvoorbeeld in de nieuwe 

kinderdagverblijven. Vrijwilligerswerk en werk met tijdelijke contracten moesten ervoor 

zorgen dat vrouwen naar de arbeidsmarkt werden toe geleid. In ‘66 werd een heuse 

afdeling binnen het FMC opgericht om vrouwen te ondersteunen in de zoektocht naar 

werk en de aanpassing aan de arbeidsmarkt. (Smith en Padula 1996, 96-98) 

Deze veranderingen werden door de mannelijke bevolking niet altijd gesmaakt. Men 

voelde zich bedreigd door de toenemende economische onafhankelijkheid die het 

inkomen van de vrouw met zich meebracht. Men vreesde dat de patriarchale macht zou 

afbrokkelen. Voor sommigen werd dit zelfs een reden om Cuba te verlaten. De reactie 

van Vilma Espín was dat het belang van de deelname van vrouwen aan de revolutie 

veel belangrijker was dan de klaagzang van de mannen. (Smith en Padula 1996, 98) In 

het algemeen waren de veranderingen die de revolutie bracht inzake de 

genderverhoudingen zo groot dat ze bij mannen heel wat psychologische stress 

veroorzaakten (Smith en Padula 1996, 65): 

 

‗There is a tremendous distance between the subservient, dependent, apolitical, 

homebound model of the traditional Latin woman, and the militant, independent, 

politicized and community-minded model of the socialist women‘ (Lewis, Lewis 

and Rigdon, 1977:xiii), and to bridge this distance requires not only material but 

also emotional support – especially in view of male resistance to this kind of 

change. (Murray 1979a, 64) 

 

Toch liep de doorstroom naar de arbeidsmarkt niet zo‘n vaart in de jaren ‘60. Ondanks 

inspanningen van de overheid, was de arbeidsmarkt zelf nogal doordrongen van een 

mannelijke cultuur, zoals het maken van vele overuren of andere werkquota. Iets wat 

vrouwen weerhield om te gaan werken, aangezien zij nog steeds met de huishoudelijke 

taken zaten opgescheept. En ook de het gratis maken van openbare diensten had een 

negatieve impact op de motivering van vrouwen om te gaan werken. Herinneren we 

ons dat wanneer Cubaanse vrouwen gingen werken, dat meestal uit pure economische 

noodzaak was en eigenlijk ongewild. Met het gratis maken van diensten, het uitblijven 

van consumptiegoederen – waardoor er toch geen producten op de markt waren om 

het verdiende geld aan te spenderen – en de verbeterde levensstandaard van Cubaanse 

gezinnen verdween die economische noodzaak grotendeels. Ironisch genoeg leidde dit 

tot een situatie waarin vrouwen zich ‗bevrijd‘ zagen van de productieve arbeid en zelfs 

konden terugkeren naar het huishouden… Daarbij komt ook dat men in Cuba er – net 

zoals in de toenmalige Sovjet-Unie – niet in slaagde om voldoende kinderdagverblijven, 

cafetaria‘s, wascentra en andere diensten uit te bouwen, waardoor het huishoudelijk 

werk zwaar bleef. De doelstelling om één miljoen vrouwen tewerk te stellen tegen 1970 

werd dan ook heel snel herroepen. (Smith en Padula 1996, 98-99) Na het eerste 
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decennium was de tewerkstelling van vrouwen gestegen van 14% tot bijna 25%. 

(Smith en Padula 1996, 101). Een groot stuk van die arbeid bestond uit tijdelijke 

contracten, iets wat ingevoerd werd om vrouwen vlotter in te schakelen op de 

arbeidsmarkt, aangezien men zeer flexibel kon zijn met werkdagen en -uren. De 

keerzijde van de medaille was dat vrouwen met deze tewerkstellingsvorm minder 

verdienden en minder extralegale voordelen genoten. Deze gender gap in wat we nu 

interimwerk zouden noemen, zou nog twee decennia langer blijven bestaan. (Smith en 

Padula 1996, 126-127) 

 

Pas in de jaren ‘70 begon de echte kentering. In 1970 had men de ietwat onrealistische 

doelstelling van 10 miljoen ton suikerrietoogst vastgelegd, wat een verdubbeling 

betekende tegenover de jaren ervoor. Net zoals in China tijdens de Grote Sprong 

Voorwaarts betekende dit een wake up call voor de vrouwen. In Cuba was het aspect 

van dwang door lokale leiders wel afwezig. In de plaats zou opnieuw de FMC 

honderdduizenden vrouwen bezoeken om ze te overtuigen zich in te schakelen in de 

suikerrietoogst. Maar niet alleen werd de doelstelling van de oogst niet gehaald, ook 

het nettoresultaat van vrouwen die zich inschakelden bleek laag. Eén op vier van de 

vrouwen die door het FMC bezocht werden, stemden inderdaad in met het gaan werken 

in de suikerrietplantages. De meesten van hen hadden echter al een job daarvoor, 

waardoor de netto nieuwe tewerkstelling voor vrouwen op een schamele 27 000 lag. 

(Smith en Padula 1996, 99-101) 

De positieve kant hiervan was dat men voor het eerst een uitgebreide analyse maakte 

van de redenen waarom vrouwen niet de stap naar betaalde arbeid zetten en er 

oplossingen voor zocht. Uiteraard ging het om de redenen die hierboven al aangehaald 

werden, maar er was ook gewoon te weinig aandacht voor vrouwen op de arbeidsplaats 

zelf. Er waren vaak geen gescheiden kleedruimtes, toiletten of lockers en ook de 

hygiëne liet vaak de wensen over. Daarom werd in de vakbond een afdeling opgericht 

die moest toezien op de behoeften van vrouwen op de werkplaats. De vakbonden 

waren op dat moment echter zo sterk doordrongen van een ‗mannelijke cultuur‘ dat 

deze afdeling vaker in conflict stond met de FMC dan met de mannelijke culturele 

dominantie op de arbeidsmarkt24. (Smith en Padula 1996, 99-101) 

Het zou opnieuw de FMC zijn die er in de jaren ‘70 voor zou zorgen dat de situatie van 

werkende vrouwen verbeterde, door enerzijds nauw te gaan samenwerken met het 

ministerie van arbeid – bijvoorbeeld voor vaste uurroosters voor vrouwen met kinderen 

te eisen – en anderzijds zelf initiatieven te ontwikkelen zoals wasdiensten of zelfs 

schoonheidssalons. (Smith en Padula 1996, 99-101) Ook Plan Jaba – dat ervoor zorgde 

dat werkende vrouwen geen inkopen meer moesten doen, maar voor het werk een 

lijstje afgeven in een winkel en na het werk de boodschappentas ophalen – wierp zijn 

vruchten af. (Smith en Padula 1996, 104) 

Maar de grootste reden waarom men er in de jaren ‘70 in slaagde om vrouwen wel de 

weg naar de arbeidsmarkt te laten vinden, waren de economische stimulansen. 

Enerzijds werden een aantal diensten terug betalend, anderzijds leidde de stijgende 

prijs van suiker tot een economische ontwikkeling waardoor ook in Cuba 

consumptiegoederen hun intrede deden. Plots werd het wel interessant om te gaan 

werken: er viel iets te kopen met het verdiende geld. Ook mannen werden verleid door 

                                           
24 Iets wat pas zou veranderen met het CTC congres in 1990. Eind jaren ‘80 gaven 

vrouwen uit een textielfabriek in een onderzoek aan dat ze bij klachten inzake 

vrouwenthema‘s op het werk meer geholpen werden door het FMC en het management 

van de fabriek zelf dan door de vakbond. (Smith en Padula 1996, 114) 
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het idee van een tweede inkomen. Men schat dat 70% van de nieuwe jobs in de jaren 

‘70 ingenomen werden door vrouwen. Aanvankelijk werkten de meeste vrouwen nog 

steeds in eenvoudige jobs met weinig verantwoordelijkheid en weinig kansen op 

promotie, terwijl er in sommige sectoren zoals de lichte industrie toch al een kwart van 

de directeurs vrouwen waren. (Smith en Padula 1996, 101-103) 

Ook op het platteland begon een en ander te bewegen. De tabaksindustrie, waarin 

vrouwen historisch gezien altijd een belangrijke rol hadden gespeeld, werd volledig 

vervrouwelijkt. Midden jaren ‘70 was 80% van de tabaksarbeiders vrouw. Op het 

ministerie was dat de helft. Maar het was vooral de omschakeling van privé 

landbouwbedrijven naar coöperatieven die een aantrekkingskracht uitoefende op 

vrouwen. Door het oprichten van een coöperatieve werden vrouwen uit de isolatie van 

de familiale boerderij gehaald. Volgens Smith en Padula was de belangrijkste reden 

waarom deze vorm van collectivisering op het platteland in Cuba zo succesvol was en 

weinig tegenstand kende, het enthousiasme van de plattelandsvrouwen ervoor25. 

(Smith en Padula 1996, 101-103) Ook in de bouwsector gingen – naar aanleiding van 

het oprichten van microbrigades om huizen te bouwen – heel wat vrouwen aan de slag. 

(Caram León 2007) In 1981 vertegenwoordigden vrouwen 31,5% van de totale 

arbeidspopulatie, tegenover 18,3% in 1970 (FLACSO sd) 

 

Op wetgevend gebied zorgde ook de wet op het ‗moederschapsverlof‘ voor een betere 

doorstroming van vrouwen. Een zwangere vrouw kreeg achttien weken 

zwangerschapsverlof voor de bevalling en had recht op negen maanden verlof na de 

bevalling om voor haar kind te zorgen26. Ook de nieuwe Código de Familia van 1975 

moest ondersteuning bieden. Als eerste land ter wereld schreef Cuba in de wetgeving in 

dat vrouwen en mannen gelijke plichten hadden in het huishouden en de opvoeding 

van kinderen (Fábregas 2010, 73). Het wetsontwerp werd vooraf uitgebreid 

bediscussieerd binnen de vakbond, het Comité de Defensa de la Revolución (CDR)27 en 

het FMC. Voor het eerst werden de traditionele genderrollen door de overheid expliciet 

uitgedaagd28, opnieuw iets waaraan mannen zich zouden moeten aanpassen. Ter 

illustratie: een mannelijk parlementslid vertelde aan een buitenlandse verslaggever dat 

hij hard gekant was tegen deze nieuwe familiewetgeving, maar voor had gestemd om 

te vermijden dat zijn vrouw hem zou uitschelden voor ―machistisch 

contrarevolutionair‖. (Smith en Padula 1996, 104-105) In sommige scholen en 

kinderdagverblijven probeerde men kinderen naar deze nieuwe wetgeving op te 

                                           
25 Tot ‘87 was zo‘n 65% van de vrouwen die in de landbouw werkten lid van een 

coöperatieve, wat aantoont dat deze inderdaad een groot succes kenden bij de 

vrouwelijke landbouwers. De overige 35% werkte op een staatsboerderij of op de eigen 

familieboerderij. (Martínez Mojena 2006, 45)  
26 ‗Elk nadeel heb z‘n voordeel‘: dit had een enigszins pervers effect dat sommige 

managers liever mannen dan vrouwen gingen tewerkstellen, om absenteïsme omwille 

van kinderen of het huishouden te vermijden. (Smith en Padula 1996, 127) 
27 Wijkcomité ter Verdediging van de Revolutie, oorspronkelijk opgericht om de 

revolutie militair te verdedigen in de wijken. Later zouden deze wijkcomités zich 

toeleggen op de veiligheid van de wijk, informeren van de bevolking, inenten van 

kinderen, gezondheidspreventie, buurtrenovatie,… (Vandepitte 1998, 202) 
28 Daarvoor ijverde men dus ook wel voor vrouwenemancipatie, maar in het discours 

werd sterk vastgehouden aan de vrouw als moeder, de vrouw als morele beschermers 

van de volgende generatie en de vrouw die door de revolutie ‗beschermd‘ werd 

(Fábregas 2010, 70-72): ―Family values were critical for the popular acceptance and 

involvement in state-led efforts. It became paramount to assure Cubans that their 

gendered understandings of society would not be challenged. After all, an apparent 

social cohesion was necessary to mobilize women as a labor force‖ (Fábregas 2010, 78) 
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voeden, ook al bleven in handboeken vaak oude stereotypen opduiken. (Smith en 

Padula 1996, 86) Toch zou het huishoudelijk werk voor de vrouw in de eerste plaats 

verlicht worden door de vergrote toegang tot elektrische apparaten (wasmachines, 

koelkasten) en het terug legaliseren van betaald huishoudelijk werk (via een 

staatsprogramma) dan door de hulp van mannen. (Smith en Padula 1996, 136-137)  

 

Desondanks waren er nog steeds ouders die hun dochters of mannen die hun 

echtgenotes verboden om te gaan werken. Iets waar Castro vaak tegen ageerde, 

wegens het economisch en sociaal verlies dat dit betekende voor de maatschappij. Het 

FMC lanceerde zelfs het voorstel om de studiekost op de ouders te verhalen indien zij 

weigerden hun dochter te laten werken. Ook bij managers was het machismo sterk 

aanwezig, wat zich uitte in een voorkeur voor mannelijke sollicitanten. (Smith en 

Padula 1996, 103-104) In de jaren ‘70 waren er nog steeds ouders die hun dochters 

thuishielden van school om te helpen in het huishouden. (Murray 1979a, 65) En ook de 

wetgeving was niet altijd even emancipatorisch. Zo werden in de jaren ‘70 mannen 

tussen zeventien en zestig jaar wettelijk verplicht om te studeren of een job te zoeken, 

terwijl dat voor vrouwen enkel gestimuleerd werd. (Smith en Padula 1996, 105) De wet 

op het moederschapsverlof maakte duidelijk geen gewag van de vader, iets wat pas 

zou veranderen in 1990 (maar waar in de praktijk geen gebruik van wordt gemaakt). 

(Smith en Padula 1996, 127) Ook bij het zeer succesvolle gezondheidsprogramma om 

kinderen in het ziekenhuis te laten bijstaan door hun moeder, was van de vader geen 

sprake, wat het FMC dat in 1985 ter sprake bracht. (Smith en Padula 1996, 62) De 

traditionele Latijns-Amerikaanse opvatting, dat vrouwen in de eerste plaats 

reproductieve wezens zijn kwam ook in de wetgeving tot uiting: vrouwen werden door 

resolutie 48 uitgesloten van 498 jobs, omwille van de gevaren voor hun voortplanting. 

Anderzijds werden met resolutie 47 bijna evenveel jobs exclusief voor vrouwen 

voorbehouden. Naast het feit dat deze resoluties in de praktijk bijna onwerkbaar bleken 

– vooral voor mannen en vrouwen die al jarenlang in de ‗verkeerde‘ job tewerkgesteld 

waren – waren vooral resolutie 48 een doorn in het oog van het FMC. In ‘73 werd 

resolutie 47 afgeschaft en in de jaren ‘70 en ‘80 werd resolutie 48 meerdere malen 

vervangen door nieuwe resoluties die het aantal jobs dat niet door vrouwen mochten 

beoefend worden verder verminderde. De wettelijke bescherming van de reproductieve 

functie van de vrouw zat echter ook verankerd in wetgeving rond veiligheid en hygiëne 

en zelfs in de grondwet. Pas in 1992, met de invoering van een nieuwe grondwet, 

zouden de laatste discriminaties op basis van geslacht helemaal verdwijnen. (Smith en 

Padula 1996, 122-124) 

 

Met de verdere economische expansie van de jaren ‘80 – en vooral met de 

bijbehorende uitbreiding van de diensten-, gezondheids- en onderwijssector die in de 

eerst plaats vrouwen aantrokken – steeg het aantal vrouwen dat ging werken nog iets. 

Minstens even belangrijk was dat men er na bijna drie decennia revolutie in geslaagd 

was de mentaliteit te veranderen inzake het buitenshuis werken van de vrouw. Waar 

het in de jaren ‘60 duidelijk een smet op het ‗eerblazoen‘ was als je vrouw ging werken, 

was dat tegen de jaren ‘80 volledig gekeerd. Nu ging men integendeel excuses zoeken 

als de vrouw niet werkte. (Smith en Padula 1996, 109-110) Dit nam niet weg dat een 

aanzienlijk deel van de vrouwen zelf nog steeds graag thuis waren om het huishouden 

te beredderen en de kinderen op te voeden en hun identiteit construeerden op basis 

van ‗het huis‘ en niet op basis van werk. (Smith en Padula 1996, 142) Daarom werd in 

de jaren ‘80 ook de mogelijkheid van thuiswerk vergroot: naaisters, sigarenrolsters en 
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ambachtsvrouwen konden kun werk voortaan thuis uitvoeren, iets waar ruim 60 000 

vrouwen op ingingen. (Smith en Padula 1996, 138)  

Over de inspanningen van de overheid, om de gender gap in de actieve bevolking te 

verkleinen, zei het FMC dat dit in de landbouw- en de transportsector mislukt was. 

Anderzijds waren de helft van de ingenieurs en dokters en meer dan de helft van de 

tandartsen en de leerkrachten tegen 1990 vrouwen. Ook de helft van de 

internacionalistas die in de jaren ‘80 naar Nicaragua trokken waren vrouwen29. (Smith 

en Padula 1996, 110-112) In tegenstelling tot andere landen waar vervrouwelijking van 

jobs soms leidde tot een devaluatie van deze beroepen gebeurde dit niet in Cuba. Zo 

bleef geneeskunde de meest prestigieuze carrière en het meest prestigieuze beroep op 

het eiland. (Smith en Padula 1996, 58) 

Het glazen plafond bleef wel bestaan. Terwijl vrouwen in de jaren ‘80 gemiddeld gezien 

al hoger geschoold waren dan mannen, waren ze sterk ondervertegenwoordigd in 

topfuncties. Enerzijds was dit te wijten aan de dubbele taak die vrouwen nog steeds 

hadden, waardoor ze minder geneigd waren zich kandidaat te stellen voor topfuncties 

omdat ze al genoeg omhanden hadden met het werk thuis. Anderzijds was de culturele 

aanvaarding van een vrouwelijke baas nog steeds problematisch. Vaak dacht men dat 

vrouwen niet over de nodige autoriteit beschikten voor dat werk. (Smith en Padula 

1996, 115-116) 

Een tweede probleem was dat veel hoogopgeleide vrouwen geen job vonden 

aansluitend bij hun studies. Enerzijds door de doorgedreven specialisatie van het 

onderwijs – waardoor afgestudeerden voor te specifieke jobs werden opgeleid – 

anderzijds doordat hoogopgeleide vrouwen weigerden handenarbeid te verrichten. Een 

derde reden was dat het niet altijd eenvoudig was om een job te vinden dicht bij huis. 

Zo krijg je de paradox dat enerzijds het aantal vrouwen dat werkte toenam, maar 

anderzijds ook het aantal vrouwen op zoek naar een job (en dus de vrouwelijke 

werkloosheid) steeg. (Smith en Padula 1996, 116-117) Tegen 1990 maakten vrouwen 

33,8% van de arbeidspopulatie uit, een lichte stijging tegenover tien jaar eerder dus. 

Het is vooral de aard van werk die veranderde in de jaren ‘80. Meer vrouwen werden 

tewerkgesteld in de dienstverlenende sector. (FLACSO sd) 

 

Zoals het glazen plafond op de werkvloer al laat vermoeden, was ook de politieke 

vertegenwoordiging niet vrij van gender bias. In de gemeenteraden was eind jaren ‘80 

minder dan één op vijf van de leden een vrouw en minder dan één op twintig 

burgemeesters waren vrouwen, cijfers die zelfs nog licht daalden met de verkiezingen 

van 1992. In het nationale parlement  was de situatie beter met één vrouwelijk 

parlementslid op drie. De staatsraad bestond uit 13,8% vrouwen en slechts twee leden 

van de 45-koppige ministerraad waren vrouwen. Ook in de communistische partij was 

de vertegenwoordiging van vrouwen ronduit problematisch te noemen. Bij het derde 

partijcongres in ‘86 stelde men vast dat slechts één op drie van de partijleden een 

vrouw was. Weliswaar een verdubbeling tegenover tien jaar eerder, maar voor Fidel 

Castro toch nog steeds zorgwekkend. Hij sprak dan ook zijn bezorgdheid uit over het 

‗blanke, mannelijke‘ profiel van de partij. Ook in het centraal comité en het politbureau 

was het zoeken naar vrouwen. Met het vierde congres in ‘91 was slechts één op zes 

leden van het centraal comité en één op acht leden van het politbureau vrouwelijk. 

Gelijkaardige verhalen krijgen we bij de top van de vakbonden, het diplomatieke korps 

en het leger, ook al waren er in dat laatste wel veel vrouwelijke vrijwilligers. De 

                                           
29 Midden jaren 80 waren ook 38% van de Cubaanse studenten die hun studies in het 

buitenland maakten vrouw. (Smith en Padula 1996, 90) 



39 

 

redenen voor de gebrekkige politieke participatie zijn dezelfde als voor het glazen 

plafond: de dubbele dagtaak en het idee dat vrouwen niet geschikt zouden zijn. Smith 

en Padula werpen tevens de vraag op als de sterk uitgebouwde FMC ook geen factor 

kan zijn in de verklaring voor de weinige vrouwelijke topfuncties in de politiek en het 

middenveld. Met de 130 000 officiële posities die vrouwen bezetten in het FMC werkte 

deze als een magneet voor vrouwen die politiek of maatschappelijk actief werden, 

vrouwen die hun gading misschien elders zouden zoeken zonder dat overweldigende 

aanbod van het FMC. Anderzijds was de beleidsinvloed van het FMC nauwelijks te 

onderschatten, waardoor vrouwen – zij het onrechtstreeks – de politiek in Cuba mee 

stuurden. (Smith en Padula 1996, 46-51) 

 

Een laatste iets – wat men in Cuba heel graag benadrukt – zijn de verbeteringen op het 

vlak van gezondheid en reproductieve rechten voor vrouwen. De gezondheidszorg is – 

samen met het onderwijs – steeds het paradepaardje van de revolutie geweest, maar 

er werd ook speciaal aandacht besteed aan prenatale en postnatale zorg, waardoor 

zowel de kraamsterfte als de kindersterfte drastisch gedaald is.  Inzake reproductieve 

rechten stimuleerde men enerzijds het gebruik van geboorteplanning door contraceptie 

en anderzijds werd abortus vanaf 1965 toegelaten. (Smith en Padula 1996, 69-73) 

Meer hierover in hoofdstuk vier. In elk geval zorgden deze vruchten van de Cubaanse 

revolutie voor een grote steun vanuit de vrouwelijke bevolking. (Smith en Padula 1996, 

80-81)  

 

Bij het begin van het laatste decennium van de twintigste eeuw kon de Cubaanse 

vrouw genieten van een van de meest progressieve wetgevingen ter wereld op gebied 

van genderverhoudingen. Op onderwijsgebied ging het haar voor de wind – zo was 

meer dan de helft van de universiteitsstudenten en afgestudeerden vrouw (Smith en 

Padula 1996, 89). Ook haar situatie op de arbeidsmarkt was na drie decennia van 

revolutie gevoelig verbeterd. Zowel het FMC en de overheid hebben deze evolutie sterk 

in de hand gewerkt. Toch was niet alles rozengeur en maneschijn. De typische 

problemen van economisch ‗ontwikkelde‘ landen zoals het glazen plafond, de 

horizontale en verticale segregatie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en de 

dubbele dagtaak van de vrouw kende men ook in Cuba. Bovendien was de strijd tegen 

het machismo wel positief geëvolueerd, maar nog steeds niet gewonnen. Zelfs niet bij 

de nieuwe generatie. Zo bleven jongens een dominante rol spelen in het onderwijs, ook 

al behaalden meisjes betere studieresultaten. (Smith en Padula 1996, 92) Ook het idee 

van de vrouw als moeder bleef dominant in de cultuur, maar met volgende bemerking: 

 

Many Cuban women, however, perceived their role as mother as a source not of 

servitude but of power in the family, community, and nation. (Smith en Padula 

1996, 140) 

 

Algemeen kunnen we stellen dat de positie van de vrouw gevoelig verbeterd was in 

vergelijking met de periode voor de revolutie en in vergelijking met de positie van de 

vrouw in andere Latijns-Amerikaanse landen. Volgens Julie Shayne, die onderzoek deed 

naar revolutionair feminisme in El Salvador, Chile en Cuba, was dat dé reden waarom 

er in Cuba na de revolutie nooit een militante feministische beweging ontstaan is: door 

de substantiële verbeteringen op gebied van gezondheidszorg, onderwijs, 

tewerkstelling en familierechten voelden Cubaanse vrouwen zich niet echt 
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gediscrimineerd. (Viterna 2007, 1585) Maar minstens even belangrijk is de verandering 

in mentaliteit bij vrouwen: 

 

Cuban women are self-assured in a way which I have rarely encountered. They 

do, however, attempt to combine self-determination with a ‗femininity‘ which 

entails varnished nails, swaying hips, and acquiescence in the widely-held belief 

that for men to be too involved with child-care is effeminate. (Murray 1979b, 

104) 

 

Veranderingen sinds de periodo especial 
 

De ineenstorting van de Sovjet-Unie in ‘91 heeft rampzalige economische effecten voor 

Cuba, dat voordien economisch quasi volledig afhankelijk was van de COMECON. 

Import en export stuikten in elkaar en de Cubaanse economie kende de grootste crisis 

uit haar geschiedenis. Deze economische crisis resulteerde in een voedselcrisis en voor 

het eerst sinds het begin van de revolutie kreeg de bevolking te maken met een 

verslechtering van hun levensomstandigheden. Bovendien werd de VS-blokkade nog 

verscherpt door de wet Torricelli en later met de wet Helms-Burton. En toch diende 

Cuba zich te wenden tot de wereldmarkt voor de import van goederen, waar ze 

uiteraard deviezen voor nodig hadden. Noodzakelijkerwijs opende men de economie 

voor buitenlands kapitaal, voerde men gedeeltelijke liberaliseringen door (waarbij de 

staat wel steeds voor minstens 51% eigenaar bleef) en zette men in op een sterke 

uitbouw van het toerisme.30 Wat waren de veranderingen voor vrouwen? In China 

zagen we dat na de liberalisering en privatisering van de economie – die weliswaar veel 

verder ging dan in Cuba – vrouwen een disproportioneel aandeel hadden in de 

werkloosheidscijfers, de traditionele rolverdeling terug in het discours opdook en 

prostitutie opnieuw een realiteit werd. Was dit ook zo in Cuba? 

 

Wettelijk gezien zou de crisis voor de vrouw een verbetering inhouden. In ‘92 diende 

men in Cuba de grondwet te wijzigen – net om de economische hervormingen mogelijk 

te maken – en daarbij verdwenen de laatste discriminaties op basis van geslacht (voor 

het uitvoeren van bepaalde jobs), zoals we hiervoor al zagen. In artikels 42 en 44 

wordt de gelijkheid tussen man en vrouw op alle vlakken geëxpliciteerd. (Smith en 

Padula 1996, 46) Enkel inzake de legerdienst blijft er een wettelijk verschil bestaan: 

voor jongens is die verplicht, voor meisjes vrijwillig. (Castillo 2011) 

 

Ook opvallend is dat de tewerkstelling van vrouwen na de economische crisis niet in het 

gedrang is gekomen, integendeel. In de jaren ‘90 vielen meer mannen zonder werk dan 

vrouwen. (Caram León 2007) De eerste reden is dat men in Cuba volledige 

tewerkstelling wilde behouden, iets waar men tegen de millenniumwissel opnieuw in 

geslaagd was. Ondanks de economische crisis, behielden de meeste Cubanen hun job 

of kregen ze een nieuwe toegewezen, zowel mannen als vrouwen. Het gevolg was wel 

overtewerkstelling. (Vandepitte 1998, 145-148) Een tweede reden is dat Cubaanse 

vrouwen – in tegenstelling tot andere Latijns-Amerikaanse landen – in het algemeen 

tewerkgesteld zijn in belangrijke sectoren, waar de arbeidskracht niet zomaar 

                                           
30 Voor een uitgebreide analyse van deze periode en de veranderingen op economisch, 

sociaal en politiek vlak is ‗De gok van Fidel‘ – geschreven door Marc Vandepitte met 

voorwoord van Jaap Kruithof – een uitstekend werk. 
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vervangen kan worden (zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij laaggeschoolde 

fabrieksarbeiders). Ten derde: vrouwen zijn onevenredig vertegenwoordigd in de 

farmaceutische sector, het onderwijs en de gezondheidszorg. Net deze sectoren bleven 

‗gespaard‘ tijdens de crisisperiode van de jaren ‘90. (Caram León 2007) 

In 2009 bestond 38,1% van de werkende bevolking uit vrouwen. (ONE 2011, 67) 

32,5% van de dirigentes zijn vrouwen (ONE 2011, 73). Dit is echter een globaal cijfer. 

Wanneer we kijken naar de echte topjobs blijft er sprake van een glazen plafond. 

(Caram León 2005) Er is een quasi volledige genderpariteit in het lager en secundair 

onderwijs. In het hoger onderwijs ontstaat er echter een kloof, maar opmerkelijk voor 

de regio en gezien het verleden: in het voordeel van de vrouwen. In 2008 waren 67,7% 

van de afgestudeerden vrouwen. (ONE 2010, 46) Met deze cijfers staat Cuba aan de 

top in Latijns-Amerika inzake gendergelijkheid. (Caram León, 2005) 

 

Tijdens de jaren ‘90 werd Cuba geteisterd door grote stroomonderbrekingen. Bovendien 

konden kapotte huishoudtoestellen niet vervangen worden en vaak zelfs niet hersteld 

worden. Dit betekende voor Cubaanse vrouwen opnieuw meer werk in het huishouden. 

Dit in combinatie met het zware transportprobleem – waardoor Cubanen er vaak uren 

over deden om op hun werk te geraken en terug – zorgde voor extra druk op de 

vrouwen, omdat zij nog steeds de grootste huishoudelijke last dragen. Iets wat ook 

door de politieke leiding van het land erkend werd. Zo beaamde Fidel Castro op het 

zesde congres van het FMC in ‘95: ―en este periodo especial, el peso fundamental de 

los sacrificios, la parte más dura de los sacrificios, lo llevan las mujeres‖31 (Cuba La 

Gran Nación 2010) Toen de crisis het zwaarst toesloeg, zag men dat ook de kinderen 

en de echtgenoot uit noodzaak hun steentje bijdragen. Maar toen de situatie vanaf 

1996 geleidelijk aan verbeterde, verdween deze hulp in het huishouden opnieuw. 

(Caram León 2005) Na 50 jaar revolutie is men er in elk geval niet in geslaagd om deze 

dubbele dagtaak voor de vrouw aan te pakken. Gemiddeld besteden de vrouwen drie 

keer zoveel tijd aan het huishouden als de mannen. (ONE 1999, 143-147) Toch is er 

hoopgevend nieuws. Uit onderzoek blijkt dat de Cubaanse jongeren die nu gaan 

samenwonen minder beroep doen op de ouders voor huishoudelijke taken, waardoor de 

taaklast voor het kerngezin verhoogt en ook andere gezinsleden hun inbreng doen. 

(Caram León 2005) Vooral onder mannelijke universiteitsstudenten zou er een ander 

‗manbeeld‘ groeien: minder machismo en meer gelijke relaties tussen man en vrouw. 

Bij niet-universiteitsstudenten is hier vooralsnog geen sprake van. (Rivero Pino 2010) 

Het is dus zeker en vast nog te vroeg om te spreken van een echte trendbreuk. Toch 

dient ook opgemerkt te worden dat de belangrijke positie van de vrouw in het 

huishouden ook heel wat beslissingsmacht meebrengt, bijvoorbeeld inzake financiën en 

de kinderen (Caram León 2007): 

 

Admittedly, many expressed satisfaction in their superwoman abilities to work 

outside the home, volunteer over the weekends, take care of their husbands and 

children, and keep their houses impeccably clean. (Fábregas 2010, 74) 

 

Waar het FMC in de jaren ‘80 het thema van genderdiscriminatie heel sterk ten harte 

had genomen, verlegde men met het vijfde congres in ‘90 de focus tijdelijk naar 

nationale eenheid en het overleven van de revolutie gezien de gebeurtenissen in de 

Sovjet-Unie. Socialismo o muerte werd de slogan van dit vijfde congres. (Smith en 

                                           
31 ―in deze ‗speciale periode‘ worden de zwaarste opofferingen, de hardste opofferingen, 

gedragen door de vrouwen.‖ (eigen vertaling) 
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Padula 1996, 54) Net zoals in de strijd tegen Batista in de jaren ‘50 zou de 

vrouwenorganisatie tijdelijk het thema van vrouwendiscriminatie op de achtergrond 

plaatsen ten voordele van eenheid in politieke strijd. Toch zou het FMC zich in de jaren 

‘90 bijvoorbeeld inzetten om het beeld van de vrouw in de massamedia bij te sturen. 

Zo slopen er in televisie- en radio-uitzendingen nog vaak traditionele rolverdelingen of 

‗conservatieve vrouwbeelden‘ binnen. Het FMC verzette zich ook hevig tegen het 

gebruik Cubaanse vrouwen in reclame voor Cubaanse producten in het buitenland, door 

de export naar het Westen een nieuw fenomeen sinds de jaren ‘90. (Caram León 2007) 

Zowat alles en iedereen op Cuba werd getroffen door de economische crisis, zo ook het 

FMC. Het aantal meetings ging achteruit, de ledenbijdrage diende verlaagd te worden 

en de publicatie van de magazines werd tijdelijk opgegeven wegens papiertekort. 

(Smith en Padula 1996, 54,143) Toch zou het FMC zich vrij snel herstellen: in 2009 

verenigde ze ruim vier miljoen ofwel ruim 88% van de Cubaanse vrouwen. Na de lichte 

daling midden jaren ‘90 bereikte het ledenaantal nu een recordhoogte. De organisatie 

telt bijna 360 000 dirigentes en ruim 240 000 vrijwilligers. (ONE 2011, 118) Zo‘n 175 

Casas de Orientación de la Mujer y la Familia – voor het eerst opgericht begin jaren ‘90 

– dienen enerzijds vrouwen te ondersteunen en anderzijds educatieve programma‘s 

aan te bieden om gendergelijkheid te promoten. (Caram León 2005), iets waarvoor 

7639 vrouwen zich voltijds inzetten. (ONE 2011, 118) 

 

In de jaren ‘90 zien we twee relatief grote veranderingen inzake aandacht voor 

vrouwen. Ten eerste een vergrote interesse voor de genderproblematiek vanuit 

academische hoek. De aanzet hiertoe werd al gegeven door het FMC midden jaren ‗80, 

dat sociologisch onderzoek stimuleerde. Ook de groeiende vertegenwoordiging van 

Cubaanse vrouwen op internationale fora en conferenties sinds midden jaren ‘80 kwam 

de aandacht voor studies inzake genderkwesties in eigen land ten goede. De grote 

doorbraak kwam er in ‘91, toen de universiteit van Havana samen met het FMC een 

opleiding in genderstudies oprichtte. Ook in de pers kreeg de genderproblematiek in de 

jaren ‘90 grotere aandacht. (Núñez 2003, 12) Ten tweede kwam er voor het eerst sinds 

de revolutie aandacht voor huiselijk geweld tegen vrouwen in Cuba. Voor de jaren ‘90 

leek het erop dat dit enkel een probleem was in de ―kapitalistische wereld‖. In de media 

werd geen aandacht besteed aan dit probleem en men schat dat slechts één op 

honderd gevallen het gerecht bereikten. (Smith en Padula 1996, 65-66)  In ‘97 werd 

echter de Grupo de Trabajo para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 

opgericht, op voorstel van het FMC en vooral van Vilma Espín. Na het oprichten van de 

nieuwe Casas de Orientación werd men namelijk met de neus op de feiten gedrukt: 

huiselijk geweld was ook in Cuba een realiteit. Ook het gegeven dat men wereldwijd 

vanuit de gezondheidszorg aandacht ging schenken aan het fenomeen ‗geweld‘, zorgde 

voor de grotere aandacht in Cuba, waar de gezondheidszorg als een peiler van de 

revolutie gezien wordt. De werkgroep werkt in Cuba wel samen met 13 ministeries en 

instituties, maar is zelf geen overheidsproject. In de eerste plaats wel men het 

probleem in Cuba in kaart brengen, preventiemethodes uitwerken, de opvang van 

slachtoffers organiseren en de wetgeving verbeteren. Aangezien in Cuba het aantal 

gevallen van fysiek geweld veel lager ligt dan in omringende landen, legt men ook de 

nadruk op psychologisch geweld binnen het gezin. Toch haalt de directrice van deze 

werkgroep, Sonia Beretervide, in een interview aan dat het zeer moeilijk is in Cuba om 

te werken rond dit thema, daar veel Cubanen vinden dat wat zich binnen de 4 muren 

van het huis afspeelt een privézaak is. Desondanks heeft men al enkele successen 
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kunnen boeken, in de eerste plaats op wetgevend vlak, door partnergeweld in het 

strafwetboek op te nemen. (Gordillo Piña sd) 

 

Inzake politieke vertegenwoordiging is de vrouw in Cuba er in de jaren ‘90 op vooruit 

gegaan. Vandaag zijn 33,4% van de gemeenteraadsleden vrouwen, bij de 

provincieraadsleden is dat 40,6% en in het nationale parlement 43,3%. De staatsraad 

bestaat uit 25,8% vrouwen. Zeven van de achtentwintig ministers zijn vrouwen. (ONE 

2011, 113-117) Cuba staat op de vierde plaats ter wereld qua aantal vrouwen in het 

nationale parlement volgens de Inter Pariamentery Union. (IPU 2011) Op lokaal vlak – 

nochtans de meest directe vorm van verkiezingen in Cuba – is dus nog steeds slechts 

één op drie gemeenteraadsleden een vrouw. Opmerkelijk: dit is vandaag niet meer te 

wijten aan ‗auto-exclusie‘, namelijk dat vrouwen geen kandidaat willen zijn omwille van 

de dubbele dagtaak. De reden is eenvoudigweg dat er veel minder vrouwen gevraagd 

worden om zich kandidaat te stellen dan mannen, omwille van nog steeds bestaande 

vooroordelen over vrouwen. (Caram León 2005). In de Partido Comunista de Cuba 

(PCC) is de vertegenwoordiging van vrouwen in de hoogste organen nog steeds een 

nijpend probleem. Zo zit er in het politbureau slechts één vrouw naast veertien 

mannen. (PCC 2011a) Het meest recente cijfer inzake het aantal vrouwelijke militanten 

dateert van ‘98, toen ging het om 30,1% en het centraal comité bestond voor 13,3% 

uit vrouwen (Caram León 2005). Als we de huidige lijst van het centraal comité 

overlopen, zien we 49 vrouwen op 115 leden. Dit is toch al ruim 42%, een grote stap 

vooruit in vergelijking met voeger. (PCC 2011b) Volgens de eerste secretaris van de 

Cubaanse ambassade in België zou de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top 

van de partij wél te wijten zijn aan auto-exclusie, doordat het huishouden en de 

opvoeding van de kinderen teveel tijd in beslag nemen om deze functie te vervullen. 

Bovendien staan er in Cuba geen financiële compensaties tegenover hoge politieke 

functies, waardoor elke economische motivatie (en compensatie) ontbreekt om er nog 

een ‗derde job‘ bij te nemen. Een laatste reden zou zijn dat er tot nu toe nog heel wat 

historische leiders van de revolutie deel uitmaken van de partijtop. (Castillo 2011) 

 

De cultuur van het machismo is niet helemaal verdwenen. Daar waar de rol van 

vrouwen en de kijk op vrouwen na ruim 50 jaar revolutie voor een groot stuk gewijzigd 

is, is de stereotype ‗mannenrol‘ nog steeds intact: de heteroseksuele, promiscue, viriele 

man is nog steeds het ideaalbeeld. De ouders blijven deze culturele waarden doorgeven 

aan hun kinderen en ook de Cubaanse media is niet vrij van schuld. Bovendien is de 

revolutionaire propaganda niet vrij van masculiene ideaaltypes: de afbeeldingen van de 

heroïsche krijgers van de revolutie of slogans zoals solo los cristales se rajan, los 

hombres mueren de pie reflecteren dit. (González Pagés 2004) 

 

La mítica revolucionaria ha luchado contra las expresiones del machismo 

relacionado con las mujeres, pero se ha mantenido intransigente con respecto a 

los propios hombres: no se han cambiado los valores de la masculinidad 

hegemónica. Sucede que no serán leyes ni disposiciones oficiales, las que 

reorientarán los primeros pasos.32 (González Pagés 2004) 

 

                                           
32 De revolutionaire mythe streed tegen uitdrukkingen van machismo inzake 

vrouwbeelden maar was halsstarriger inzake de mannen: de hegemonische waarden 

van mannelijkheid zijn niet veranderd. Noch wetten, noch officiële bevelen zullen hier 

de eerste stappen naar verandering brengen. (eigen vertaling) 
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We kunnen besluiten dat de economische crisis door de vrouwen enkel harder gevoeld 

werd in het huishouden. Op alle andere gebieden – wettelijk, arbeidsmarkt, onderwijs, 

politieke participatie – is de Cubaanse vrouw er tijdens de jaren ‘90 op vooruitgegaan, 

wat zeer opmerkelijk is. Toch zit het machismo cultureel nog diep geworteld in het 

eiland, wat ook in de media en zelfs in de revolutionaire propaganda tot uiting komt. 

 

Conclusie 
 

Aan de vooravond van de revolutie had de Cubaanse vrouwenbeweging al heel wat 

wettelijke successen behaald. In vergelijking met andere landen uit het continent, 

hadden Cubaanse vrouwen het relatief al iets beter. Maar die ‗relatief‘ zegt misschien 

meer over de situatie in die andere landen dan in Cuba. In de praktijk leefden de 

Cubaanse vrouwen in een sterk patriarchale samenleving, waarin ze vaak onderdrukt 

werden. 

Met de revolutie in ‘59 kwam daar verandering in. De overheid wou – in de 

marxistische traditie – in de eerste plaats de vrouwen naar de ‗productiesfeer‘ brengen, 

naar de arbeidsmarkt dus. Dit was immers de voorwaarde voor vrouwenemancipatie. 

Ze ondervond hierbij tegenstand van mannen én vrouwen. De eerste omdat ze bang 

waren de controle over hun echtgenotes of dochters te verliezen, de tweede omdat ze 

het huishouden als hun ‗natuurlijke‘ plaats zagen en andere arbeid enkel uit 

economische noodzaak verrichtten. Pas met de komst van consumptiegoederen in de 

jaren ‘70, maar ook met het op de arbeidsmarkt komen van een nieuwe generatie 

geschoolde vrouwen, kwam daar verandering in. De Cubaanse vrouw is echter nooit 

‗bevrijd‘ van het huishouden. Net zoals in het Westen had zij voortaan een dubbele 

dagtaak. Enerzijds omdat het voor een derdewereldland als Cuba financieel niet 

mogelijk is om alle huishoudelijke taken te vervangen door openbare diensten. 

Anderzijds omdat men er maar niet in slaagt om de man op gelijke voet te laten 

participeren in het huishouden, iets wat nochtans in de wetgeving ingeschreven staat. 

Maar zoals Marta Castillo zei: ―Het is stukken makkelijker om een wet te wijzigen dan 

de mentaliteit van de bevolking te wijzigen‖ (Castillo 2011). Deze dubbele dagtaak, het 

cultureel machismo, het glazen plafond en de politieke participatie van vrouwen zijn 

nog steeds pijnpunten. Buiten het machismo is de situatie zeer gelijkaardig met België, 

zoals Els Flour (voorzitster Vrouwen Overleg Komitee) samenvatte op de infonamiddag 

over vrouwenstrijd in Cuba en België: wettelijk gezien zijn mannen en vrouwen gelijk, 

maar in de praktijk blijft er nog werk aan de winkel. (Flour 2011) 

 

Is het dan niet ironisch dat het met de emancipatie van de vrouw ongeveer even goed 

of even slecht gesteld is – afhankelijk van de bril die je opzet – in het kapitalistische 

Westen als in het socialistische Cuba terwijl Engels ervan overtuigd was dat slechts het 

communisme een einde zou maken aan de onderdrukking van de vrouw? Ja en neen. 

Ja, als je het naast de hoge verwachtingen legt die Engels bleek te hebben van het 

communisme33. Neen, omdat Engels stelt dat dé voorwaarde voor emancipatie de 

inschakeling in het productieproces is. Dit is ondertussen in het Westen een even grote 

realiteit als in Cuba. Net als in Cuba gaat het niet om een laaggeschoolde 

arbeidsreserve, maar ook hier hebben vrouwen de weg naar het hoger onderwijs 

                                           
33 We gaan nu even voorbij aan het feit dat Cuba zich nu in het ‗socialisme‘ zou 

bevinden – als transitiefase tussen kapitalisme en communisme – en aan de 

voorwaarden waarover Engels het heeft dus niet helemaal voldaan is. 
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gevonden. (Flour 2011) De productiemiddelen mogen in Cuba dan wel in handen van 

de staat zijn en in België in handen van privékapitaal, in beide landen werken mannen 

en vrouwen in loondienst. In beide landen is het huishouden geen openbare 

aangelegenheid, maar blijft het een zaak van het gezin. En binnen dat gezin wordt die 

last nog steeds onevenredig gedragen door de vrouw. 

Heeft de Cubaanse regering dan niet genoeg gedaan om het huishouden uit de 

privésfeer te halen? Engels en Marx hadden steeds gedacht dat het socialisme eerst zou 

zegevieren in de industrieel en economisch meest ontwikkelde landen. In de praktijk 

bleek dit niet te kloppen. Cuba mag dan wel hoge toppen scoren op de Human 

Development Index, het blijft een derdewereldland. En zoals een Cubaans politicus het 

ooit verwoordde: ―Because we are not a rich country, Cuba will always have a frugal 

socialism‖. (Rodriguez 1990) Volgens Cubaanse politici is het vandaag dus economisch 

niet mogelijk om het huishouden volledig in de openbare sfeer te trekken. Anderzijds 

lijken ook de Cubaanse vrouwen hier geen vragende partij voor te zijn, zoals hierboven 

beschreven. Waar ze 50 jaar geleden hun voldoening haalden uit het huishouden en er 

hun identiteit rond construeerden, blijkt dit 50 jaar later niet vervangen zijn door het 

werk – met het huishouden en de opvoeding van de kinderen als noodzakelijk kwaad – 

maar is dit er eerder naast komen te liggen, zoals Fábregas beschreef. (Fábregas 2010, 

74). Misschien heeft Engels dit wel over het hoofd gezien: 

 

Hij (Engels, nvdr) kon zich niet voorstellen, dat de psychologie van het gezin, de 

van oudsher bestaande arbeidsdeling en de historisch gegroeide sentimenten en 

affektieve verhoudingen in het gezin zouden kunnen blijven voorbestaan na een 

omwenteling in de produktiewijze. (Zaretsky 1977, 76) 

 

Een tweede kritiek is dat Engels er misschien te gemakkelijk van uitging dat met het 

socialisme en de deelname van vrouwen in het productieproces, de emancipatie van de 

vrouw als vanzelf zou komen. Alsof de verhoudingen in de persoonlijke sfeer 

automatisch wijzigen wanneer de sociale verhoudingen in de productiesfeer dat doen. 

(Zaretsky 1977, 76) Misschien dat men dat ook in Cuba lang zo gedacht heeft en blind 

was voor de tekortkomingen die de marxistische theorie inzake gender vertoont34, zoals 

enkele auteurs aanhalen (Fábregas 2010, 67 en Smith en Padula 1996, 139-140). Toch 

lijkt de Código de Familia in ‘75 aan te geven dat men zeker toen al besefte dat er 

meer nodig is:  

 

for although it was an admission that in an underdeveloped economy the 

collectivization of domestic tasks was impossible, it was at least a recognition 

that paid employment alone could not possibly free women as long as their 

reproductive function in society was not addressed. (Carmen Diana Deere in: 

Smith en Padula 1996, 140-141) 

 

Een verschilpunt met België is dat de vrouwenbeweging hier stap voor stap zelf 

verworvenheden heeft behaald, door strijd te voeren en hun eisen op de politieke 

agenda te krijgen. In Cuba werkte het veeleer andersom. Het was de overheid die de 

emancipatie van de vrouw vanaf 1 januari 1959 hoog op de agenda zette. Desondanks 

slaagden ze er niet in de volledige gelijkheid tussen man en vrouw te realiseren, zoals 

                                           
34 Misschien merkt Zaretsky wel terecht op dat binnen de socialistische beweging het 

werk van Engels teveel gezien werd als het laatste woord in plaats van een eerste 

aanzet. (Zaretsky 1977, 76) 
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Friedrich Engels dat voorspeld had. Afhankelijk van de bril die je opzet zal de 

beoordeling van vrouwenemancipatie in Cuba verschillend zijn. In vergelijking met 

andere landen in Latijns-Amerika kan je spreken van een groot succes. Als je op de 

website van het UNDP de genderindex opvraagt, blijkt Cuba op de 12de plaats te staan, 

als eerste van het Amerikaanse continent35. (UNDP 2010) In vergelijking met de 

situatie van voor de revolutie idem dito. En uit diezelfde genderindex blijkt dus dat ook 

in vergelijking met de ontwikkelde landen Cuba haar vrouwtje staat. Wanneer je echter 

de theorie die Engels uitwerkte als normatief kader neemt, blijkt het socialisme haar 

beloftes voor de vrouw niet helemaal te kunnen waarmaken. Is de oorzaak daarvan het 

Cubaanse derdewereldsocialisme, waardoor het huishouden niet voldoende 

vermaatschappelijkt kán worden? Dit zal wellicht een deel van de verklaring zijn. 

Belangrijker lijkt mij de kritiek van Zaretsky, namelijk dat Engels enerzijds te weinig 

rekening hield met diepgewortelde culturele opvattingen en er anderzijds – 

verkeerdelijk – prat op ging dat met het socialisme de emancipatie van de vrouw een 

automatisme zou zijn. Iets wat men ook in Cuba beseft: 

 

Un empoderamiento femenino más pleno se logrará en las nuevas generaciones, 

y a través del cambio en los parámetros culturales.36 (Caram León 2005) 

 

Tenslotte wil ik nog graag iets kwijt dat niet met cijfers of publicaties te staven valt, 

maar waar ook Fábregas over schreef en dat naar voor gebracht werd door Marta 

Castillo, Katrien Demuynck en Marc Vandepitte in de discussie over een halve eeuw 

vrouwenstrijd: de zelfverzekerde en zelfbewuste manier waarop vrouwen in Cuba in het 

leven staan, is iets wat tijdens mijn verblijf op en reizen naar het eiland een grote 

indruk naliet. 

 

 

http://farm6.static.flickr.com/5261/5636652936_e449bba0bd.jpg  

                                           
35 Op de Mother‘s Index en Woman‘s Index Rank van Save the Children komt Cuba 

twee maal op de eerste plaats van alle derdewereldlanden. (Save the Children 2011, 9) 
36 Een volledigere empowerment van de vrouw zullen we verwezenlijken in de volgende 

generaties en dit door verandering in de culturele parameters. (eigen vertaling) 
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Just a few prostitutes in a country that had none before 

have created quite a scandal 

Aleida Guevara37 

3. Jineteras, pingueros en turipepes 
 

Sinds de jaren ‘90 is Cuba één van de bestemmingen voor sun, sea and sex: drie 

kernwoorden die het fenomeen sekstoerisme kunnen samenvatten. (Cabezas 2004, 

990) Is het huidige Havana weer dat van de good old days, het lustcentrum van de 

Caraïben dat het was voor de revolutie? In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar de 

gelijkenissen en de verschillen tussen het sekstoerisme op Cuba vandaag en dat van 

voor de revolutie. Tevens zullen we ingaan op de reactie van de overheid hierop. 

Tenslotte stellen we ons de vraag hoe deze boom van prostitutie te verklaren na vijftig 

jaar socialisme en welke conclusies we hier uit kunnen trekken tegen de theoretische 

achtergrond inzake prostitutie en socialisme. 

 

Kolonisatie – periodo especial 
 

Prostitutie wordt weleens het oudste beroep ter wereld genoemd. Over de periode voor 

de kolonisatie weten we heel weinig, maar in elk geval is prostitutie in Cuba minstens 

even oud als de kolonisatie. Op gans het continent was seksuele uitbuiting van vrouwen 

ingebed in de politieke en economische structuren van de kolonisatie. Het trafficken en 

in bordelen tewerkstellen van vrouwelijke slaven (of hun nakomelingen) was een 

normaal fenomeen. Om het iets plastischer uit te drukken: ―Sexual conquest and 

exploitation were of paramount importance to the European colonizers, who raped and 

looted their way through the americas‖. (Cabezas 2004, 987) Een leukere anekdote is 

dat de Spaanse kolonisator in de achttiende eeuw een kapitein naar Cuba stuurde om 

een keten van bordelen te sluiten, uitgebaat door… de lokale clerus. Het was echter 

datzelfde katholicisme, dat mannen en vrouwen in het openbare leven zoveel mogelijk 

gescheiden hield, waardoor bordelen zowat de enige plaats waren waar men openlijk 

met elkaar kon omgaan. (Fusco 1997, 54) 

 

De eerste reglementering van prostitutie kwam er in de zeventiende eeuw, omwille van 

de volksgezondheid. In deze Reglamentación zaten onderliggende morele principes 

vervat, die de lichamen van sekswerkers afschilderden als slecht of deviant en de 

traditionele eercultuur bevestigden. Alle uitingen van vrouwelijke seksualiteit die niet 

op voortplanting gericht waren, werden gezien als ‗pathologisch afwijkend‘ en als een 

gevaar voor geslachtsziektes. Met andere woorden: niet alleen prostituees werden 

geviseerd. Bovendien zat er een raciaal aspect aan de vervolging van prostituees: men 

richtte zich vooral op zwarte vrouwen. Men richtte Casas de Recogidas op, waar men 

vrouwen opsloot en aan heropvoeding deed. De hoofdreden om prostituees te isoleren 

in casa-carceles – zoals deze ook genoemd werden – was opnieuw de volksgezondheid: 

men beschouwde prostitutie als de grootste oorzaak van seksueel overdraagbare 

aandoeningen bij mannen. (Garcia 2010, 173-176)  

Na de onafhankelijkheid veranderde er niet veel. De nieuwe Comisión de Servicio 

Higiene de Cuba baseerde haar aanpak van prostitutie op de oude Reglamentación, ―to 

                                           
37 Dochter van. (Wonders en Michalowski 2001, 559) 
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prevent attacks on public morality and guarantee collective health‖. Nu werden echter 

ook gedoogzones toegelaten in de stad, waar geregistreerde prostituees konden 

werken. Om hun registratie te behouden dienden ze gezondheidscontroles te 

ondergaan, bij ziekte werden ze opgenomen in het hospitaal. Vrouwen die zich buiten 

de gedoogzones en/of zonder registratie prostitueerden werden vervolgd door een 

speciaal opgericht politiekorps dat boetes kon opleggen. (Garcia 2010, 176) 

Tijdens de jaren ‘40 groeide Cuba uit tot het bordeel van de Caraïben. Enerzijds was er 

de opmars van het toerisme, anderzijds waren de hotels en casino‘s in handen van de 

Amerikaanse maffia waardoor Cuba algauw dé vakantiebestemming werd van mannen 

uit de Verenigde Staten op zoek naar drank, goktafels en seks. (Fusco 1997, 54) Aan 

de vooravond van de revolutie werd het aantal sekswerkers geschat op 100 000, op 

een totale bevolking van zes miljoen. Vijfennegentig procent van deze vrouwen kwam 

van oorsprong uit het platteland. (Garcia 2010, 176) Heel wat jonge plattelandsmeisjes 

weken uit naar Havana op zoek naar werk, maar konden doorgaans enkel in de 

prostitutie terecht. (Trumbull 2001, 357) 

Toch was het niet enkel het toerisme een oorzaak van prostitutie. Integendeel, het 

grootste klantenbestand bestond uit Cubaanse mannen zelf, van wie het in de 

machistische Cubaanse maatschappij aanvaard werd dat ze een natuurlijke honger naar 

seks hadden38. Soms werden puberjongens door hun vaders meegenomen naar 

bordelen om hen in te weiden in de ―mysteries van seks‖. Ook op het platteland was er 

een aanbod, vooral tijdens de suikeroogst, wanneer heel wat landarbeiders en boeren 

geconcentreerd zaten in kleine dorpjes. (Trumbull 2001, 358) Ook de politieke en 

economische elite in de Batistaperiode maakte graag gebruik van de faciliteiten die 

sekswerkers boden. (Fusco 1997, 54) 

 

Eén van de doelstellingen van de nieuwe overheid in ‘59, was de uitroeiing van 

prostitutie, dat gezien werd als een smet op het land. Prostituees werden gezien als 

slachtoffers die hun menselijke waardigheid dienden terug te krijgen. (Garcia 2010, 

176) In de eerste plaats werden jobs en opleidingen gecreëerd voor vrouwen in het 

algemeen, zoals we zagen in het vorige hoofdstuk. Net als bij de dienstbodes, hoopte 

men de prostituees om te scholen in een ander beroep. Toch werd er geen campagne 

gelanceerd tegen prostituees zelf, het was een campagne tegen het fenomeen 

prostitutie. Veel jonge vrouwen die voor de revolutie weinig tot geen andere 

mogelijkheden hadden dan de prostitutie, grepen nu vrijwillig deze nieuwe kansen 

(Valle 2008, 105). De niet veroordelende aanpak van de overheid was toen 

revolutionair, gezien het sociale taboe dat op prostitutie rustte. (Facio 1999) 

De nieuwe ‗toerismepolitie‘ stond nu in voor de registratie van prostituees en het 

uitoefenen van het beroep was verboden zonder een voorafgaand doktersbezoek. Het 

FMC zette zich in om de prostitutie in kaart te brengen en te zoeken naar alternatieven. 

                                           
38 Ook dit is een idee dat al leefde tijdens de kolonisatie. Zo stelde een Spaanse 

functionaris eind 19e eeuw vast dat het prostitutieprobleem in Havana torenhoog was, 

maar de enige manier om de seksuele instincten van de mannen onder controle te 

houden. Hij pleitte dan ook voor een hygiënische, gereguleerde prostitutie. (Smith en 

Padula 1996, 10) Ook in het Frankrijk van de 19e eeuw hield dokter Parent-Duchâtelet 

een zeer gelijklopend discours, van prostitutie als ‗noodzakelijk kwaad‘ voor mannen, 

dat gereguleerd moest worden. Niet alleen omwille van de volksgezondheid, maar ook 

om de prostituees te isoleren van de bredere maatschappij om ‗waarden- en 

normenbesmetting‘ in andere lagen van de maatschappij te vermijden. (Université de 

Nantes 2004, 3) Het verschil was dat dit discours in Frankrijk aansloeg bij de overheid 

in tegenstelling tot koloniaal Cuba.  
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Zij bezochten de bordelen om informatie in te winnen over de prostituees, hun 

materiële en familiale condities en hun capaciteiten om ander werk te verrichten. 

Vervolgens werden door het ministerie van binnenlandse zaken rehabilitatiecentra 

opgericht, waar de klemtoon lag op opleiding, collectief werk en politieke 

bewustmaking. Volgens het FMC beschikten deze nieuw opgerichte centra over 

uitstekende condities. (Garcia 2010, 177) Tegenstand kwam er vooral van de pooiers 

en de eigenaars van bordelen en kamers. Toch waren niet alle prostituees gewonnen 

voor deze nieuwe maatregelen: vooral de ‗luxehoeren‘ – die voordien in de hoogste 

economische en politieke kringen vertoefden – waren tegen. Maar ook enkele vrouwen 

die op deze manier een veel hogere levensstandaard bereikt hadden dan dat ze zouden 

kunnen met ander werk. Ook jonge vrouwen uit marginale milieus hadden het niet 

altijd begrepen op de ‗nieuwe menswaardige alternatieven‘. (Valle 2008, 105-106) 

Sommigen verlieten dan ook het land. (Smith en Padula 1996, 41) Pas in laatste 

instantie ging men over tot repressieve maatregelen.  Het werd verboden om op radio, 

televisie en in de gedrukte pers reclame te maken voor prostitutie, maar ook voor 

pornografie. Theaters die pornografische shows programmeerden werden gesloten. Men 

probeerde prostituees ervan te overtuigen een vast uurschema te hanteren en vier uur 

per dag werk te verrichten op het platteland, het vervoer van en naar het platteland 

werd georganiseerd door het ministerie van binnenlandse zaken. In ‘63 werden alle 

bordelen, maar ook de kamers die verhuurd werden aan prostituees en hun klanten, 

gesloten. Ook aan de zonas de tolerancia werd een einde gemaakt. (Garcia 2010, 178) 

Midden jaren ‘60 kwam er dan voor het eerst een gerechtelijke strijd tegen prostitutie, 

waarbij de hardnekkige bordeelhouders en pooiers – maar ook de overgebleven 

prostituees die niet met het beroep wilden stoppen – in het vizier werden genomen. 

Drieduizend pooiers werden overgebracht naar het platteland om suikerriet te kappen. 

Voormalige prostituees werden tewerkgesteld in een textielfabriek – een idee van Che 

Guevara – of opgeleid tot naaister in het Hotel Nacional (Cabezas 2004, 1006). 

Anderen werden uiteindelijk naar het platteland overgebracht, waar ze in 

gevangenschap arbeid dienden te verrichten met de bedoeling hen te overtuigen 

‗productief werk‘ te verrichten. Dit leverde gemengde resultaten op. (Valle 2008, 106) 

Toch beschouwde de overheid het prostitutieprobleem tegen ‘65 als opgelost. In de 

praktijk was prostitutie tegen dan inderdaad nog slechts een marginaal fenomeen: 

 

Aunque no de raíz, la prostitución como mal social de envergadura desapareció 

de todos los territorios de la isla. La incorporación de la mujer a la producción en 

centros de trabajo en todo el pais, las posibilidades de educación que se 

abrieron incluso para las de mayor de edad y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población, se convirtieron en el freno principal para la práctica 

masiva de este ancestral y denigrante oficio.39 (Valle 2008, 106) 

 

Het was echter niet alleen de aanpak van het aanbod die de strijd tegen prostitutie 

succesvol zou maken. Ook de sterk verminderde vraag droeg bij tot succes. Ten eerste 

zouden heel wat welstellende Cubanen de boot nemen naar Miami. Met hen ook de vele 

‗onderwereldfiguren‘. (O'Connell Davidson en Sanchez Taylor 1996) Ten tweede kende 

                                           
39 Prostitutie als een beschamend sociaal kwaad verdween van het eiland, zij het niet 

met wortel en tak. Het inschakelen van de vrouw in de productie en in de werkcentra, 

het toegankelijk maken van het onderwijs, zelfs voor de oudsten, en de verbeterde 

levensomstandigheden van de bevolking vormden de sterkste rem voor het massaal 

uitoefenen van dit oude en denigrerende beroep. (eigen vertaling) 
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het toerisme naar Cuba een sterke terugval, waardoor ook de ‗prostitutiemarkt‘ een 

knauw kreeg. Dit alles maakte dat prostitutie niet meer de uiterst winstgevende 

activiteit was van enkele jaren daarvoor. (Trumbull 2001, 358) 

 

Toch zouden een aantal vrouwen na hun verblijf in een rehabilitatiecentrum het beroep 

verder uitoefenen, zij het nu niet meer open en bloot. Het gebeurde eerder clandestien, 

tenzij misschien in havensteden waar prostitutie bleef voorkomen. (Garcia 2010, 183) 

Met het quasi verdwijnen van de pure prostitutie, verdween echter niet het gegeven 

van ‗seks in ruil voor gunsten‘. Alleen kwam het nu op een complexere manier tot 

uiting. Zo zouden vrouwen die uit de rehabilitatiecentra kwamen, jaren later hun 

lichaam verhandelen in ruil voor goederen, zoals eten of jeans. (Cabezas 2004, 1006) 

Aangezien de meeste machtsposities bezet werden door mannen, was seks voor 

vrouwen soms een middel om op te klimmen op de hiërarchie of ‗interessante‘ jobs te 

krijgen. Vooral bij radio en televisie kwamen deze uitwassen voor. Vooral in de jaren 

‘80 kwam deze nieuwe vorm van prostitutie tot bloei. Men had er in Cuba zelfs een 

woord voor: Titimanía. Deze ‗nieuwe prostituees‘ concentreerden zich op directeurs van 

bedrijven of mannen met een politiek mandaat. De populaire salsagroep los Van Van 

schreef zelfs een liedje over ―la enfermedad de los jefes por tener, salir, acostarse y 

divertirse con muchachas de menor edad a la suya‖40. Dit fenomeen zat echter ingebed 

in een breder corruptieprobleem en precies daartegen lanceerde de overheid een 

offensief met nieuwe wetgeving inzake deontologie. Tijdens de jaren van deze 

rectificación41, eind jaren ‘80, zijn heel wat belangrijke functionarissen voor het gerecht 

verschenen omwille van corruptie. Titimanía maakte daar dikwijls deel van uit. Fidel 

Castro zelf zou in zijn speeches van leer trekken tegen dit fenomeen en tegen de 

convenios sexuales. Cultureel gezien zouden echter vooral de vrouwen die zich 

aanboden met de vinger gewezen worden en niet de mannen. (Valle 2008, 107) Dit 

maakt duidelijk dat het machismo nog steeds inherent was aan de Cubaanse 

samenleving. 

 

De jaren ‘80 waren in Cuba economisch gezien de voorspoedigste. Het is dan ook 

opmerkelijk dat deze nieuwe vorm van prostitutie zich ontplooide, net toen de Cubanen 

een betere levensstandaard hadden. Het is echter nooit onderzocht wat dan de 

motivatie was van de vrouwen om seks te hebben in ruil voor gunsten. (Valle 2008, 

107) Hebben evolutiebiologen gelijk dat dit een diepgewortelde menselijke strategie is 

sinds de prehistorie? Of ligt het culturele machismo, het diepgewortelde patriarchaat en 

het feit dat de meeste jefes nog steeds mannen waren aan de basis? Dit zullen 

voorlopig open vragen blijven. 

 

                                           
40 De ziekte van de bazen om jongere meisjes te bezitten, ermee uit te gaan, ermee te 

slapen en zich ermee te amuseren. (eigen vertaling) 
41 ―Rectificeren is rechtzetten, corrigeren van fouten. In Cuba werd in 1986 de 

‗Rectificatie van fouten en negatieve tendensen‘ afgekondigd. De bedoeling was 

enerzijds om af te rekenen met de negatieve tendensen in de samenleving die 

voortkwamen uit het gedeeltelijk kopiëren van het Sovjetmodel. Anderzijds was het een 

antwoord op de hervormingspolitiek van Gorbatsjov, meer bepaald de perestrojka, die 

volgens Havana de verkeerde richting uitging. Met de Rectificatie wou men 

revolutionaire waarden en praktijken weer in ere herstellen. Er kwam een einde aan 

door de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991.‖ (Demuynck en Vandepitte 2009, 

268-269) 
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Periodo especial 
 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, zette men na de val van het ‗socialistisch 

kamp‘ sterk in op de uitbouw van toerisme als un mal necesario, om zo de broodnodige 

dollars binnen te brengen in Cuba. Op hetzelfde moment dat Cubanen de zwaarste 

economische crisis kennen uit de geschiedenis van de revolutie, komen voor het eerst 

sinds de jaren ‘60 terug massaal veel toeristen naar het eiland, de broekzakken gevuld 

met dollars. Terwijl er luxe enclaves gecreëerd werden om toeristen en zo dollars aan 

te trekken, verarmden de Cubanen zienderogen. Bovendien werden heel wat producten 

verkocht in dollars, terwijl de Cubaanse lonen uitbetaald werden in pesos cubanos, die 

een veel lagere waarde had. De jacht op de dollar was dus geopend. Qua 

voedingsbodem voor prostitutie kon dit wel tellen. 

Het is dan ook voor het eerst sinds de jaren ‘60 dat prostitutie opnieuw zichtbaar wordt 

in Cuba. Zowel de overheid als heel wat onderzoekers zijn geneigd om te spreken over 

een compleet nieuw fenomeen. De Titimanía van de jaren ‘80 wijst er echter op dat de 

kiem reeds eerder aanwezig was. De nieuwe economische en sociale context zouden er 

weliswaar voor zorgen dat deze kiem kon open bloeien. De mate waarin het in de jaren 

‘90 opkomt, is echter wel nieuw. Ondanks dat het nooit de proporties heeft 

aangenomen van commerciële seks in Thailand of Amsterdam, ging er heel wat 

aandacht naar dit fenomeen. Volgens Wonders en Michalowski is de reden hiervoor dat 

onderzoekers de enorme gevolgen van globalisering willen aantonen. Zo groot is de 

kracht van globalisering dat ze zelfs in een socialistisch land, dat er zelfs vrij goed in 

geslaagd was om prostitutie af te schaffen, gevoeld wordt. (Wonders en Michalowski 

2001, 559) Anderen stellen dan weer dat het prostitutiethema vooral gebruikt wordt als 

koren op de molen van degene die willen aantonen dat het socialistisch experiment 

mislukt is. (Elizalde 2007) 

 

Toch is er een groot verschil tussen de prostitutie van voor de Cubaanse revolutie en 

deze die opkwam in de jaren ‘90. Het belangrijkste verschil is dat de huidige prostitutie 

niet georganiseerd is door netwerken of organisaties. Daarmee verschilt ze ook van de 

huidige prostitutie in bijna alle andere landen: 

 

No network, no brothels, no organized system of bar prostitution: in fact, third 

party involvement in the organization of prostitution is rare. […] Most women 

and girls are prostituting themselves independently and have no contractual 

obligations to a third party. (O'Connell Davidson 1996, 40)  

 

Dit betekent ook dat er twee belangrijke verschillen zijn inzake de sekswerkers zelf, in 

vergelijking met de situatie voor de revolutie. Ten eerste gebeurde het voordien vaak 

uit een economische noodzaak, was het een overlevingsstrategie. De meeste sociale 

wetenschappers stellen dat dit vandaag in Cuba niet zo is. Aangezien de 

basisvoorzieningen gegarandeerd worden door de overheid, is de motivatie eerder 

materiële consumptie (zoals luxegoederen) dan economische noodzaak, uitzonderingen 

niet nagelaten. Ten tweede komen de aanbieders van seksuele diensten vandaag niet 

meer uit een verpauperd, laaggeschoold milieu; maar gaat het vandaag over 

geschoolde vrouwen, zelfs universitairen. Dit houdt in dat deze prostitutie, in de eerste 

plaats door Cubanen en de Cubaanse overheid, een soort ‗vrijwillig‘ karakter 

toegewezen krijgt. Het gaat om jongeren die ook andere mogelijkheden hebben, maar 
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de persoonlijke beslissing nemen om op deze manier materiële welstand te verkrijgen. 

(Facio 1999): 

 

In Cuba, however, the majority of the prostitutes are not kidnapped, beaten, or 

exploited. They are educated individuals who rationally choose to engage in this 

business. Furthermore, many of these women work independently and retain the 

profits of their endeavors. […] Prostitution in Cuba is, for the most part, a 

victimless crime. (Trumbull 2001, 366) 

 

Dit komt overigens ook sterk naar voor in de getuigenissen van vrouwen die ‗seks in 

ruil voor gunsten‘ hebben in diverse onderzoeken. Er kan uiteraard wel gediscussieerd 

worden over de definitie van ‗vrije keuze‘ en hoe vrij deze echt is, maar in elk geval 

blijkt er een duidelijk kwalitatief verschil te bestaan tussen de alternatieven die de 

meesten vandaag hebben en deze die vrouwen voor de revolutie hadden of 

sekswerkers uit andere derdewereldlanden hebben.   

Daarnaast is de huidige vorm van prostitutie quasi exclusief gelinkt aan het fenomeen 

van sekstoerisme en niet meer aan ‗nationale consumptie‘, zoals dit vroeger ook het 

geval was42. Het gaat over ―privileged bodies from industrialized nations cross into less 

developed ones in search of exotic pleasures and a little (highly controlled) danger‖. De 

overgrote meerderheid van sekstoeristen zijn mannen en de sekswerkers zijn in 

meerderheid arm en niet blank. (Wonders en Michalowski 2001, 548-549) In Cuba 

hebben deze sekswerkers zelfs een andere naam gekregen: jineteras. Etymologisch 

verwijst het woord naar jinetes (ruiters) of ook: iemand die een paard berijdt. De 

onderliggende betekenis is die van een vrouw die een toerist berijdt, waarbij de vrouw 

duidelijk de touwtjes in handen heeft. (Cabezas 2004, 993) Jineteros werd 

oorspronkelijk gebruikt voor ‗goudzoekers‘: personen die door middel van al dan niet 

illegale activiteiten op zoek gingen naar dollars. Seks was daar maar één van. (Facio 

1999) Wanneer men het vandaag over jineteros heeft, verwijst men in het algemeen 

nog steeds naar jongens die toeristen benaderen om een dollar te verdienen, niet 

specifiek naar sekswerkers. De vrouwelijke vorm staat ondertussen wel gelijk met 

sekswerkers. Wanneer men daarentegen specifiek naar mannelijke sekswerkers wil 

verwijzen, heeft men het over pingueros, afgeleid van het Cubaanse slangwoord pinga 

(penis). (Cabezas 2004, 994) Toeristen die op zoek zijn naar seksueel plezier met 

jineteras, worden dan weer turipepes genoemd 

 

Een ander verschil is dat jineteras meestal geen specifiek bedrag voor welomschreven 

diensten in een vooraf bepaalde tijdspanne vragen. Er zijn wel vrouwen die vooraf een 

bepaald bedrag vastleggen om samen een nacht door te brengen, maar buiten het 

bedrag zelf blijven de andere afspraken vaag. Meestal zullen de jineteras echter de 

indruk wekken van een romantische date te zijn voor één nacht, enkele dagen of 

gedurende je vakantie. Er wordt echter verwacht dat je hen helpt met wat cash, kleren, 

cadeaus, voedsel,… om hen te helpen in hun harde economische 

levensomstandigheden. Deze ‗romantische‘ vorm van prostitutie is overigens de 

specifieke niche die Cubaanse sekswerkers aanbieden. Dat is wat de Cubaanse 

sekswerkers voor een bepaalde groep sekstoeristen – naast de prijs – net aantrekkelijk 

                                           
42 Dit neemt niet weg dat dit laatste helemaal niet bestaat. Er bestaat ook een kleine 

nationale markt – waar de prijzen veel lager liggen – bijvoorbeeld in Cayo Hueso of 

Centro Habana. (Trumbull 2001, 361) Cubaans onderzoekster Sara Más maakt ook 

gewag van Cubaanse consumenten bij mannelijke en travestie prostituees. (Más 2006) 
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maakt. Met andere woorden: ook al is het karakter van prostitutie in Cuba zeer 

verschillend met dat in andere landen, op deze manier zit ze wel vervat in de 

geglobaliseerde sekstoerismemarkt43. (Wonders en Michalowski 2001, 563) O‘Connell 

omschrijft de mannen die specifiek naar deze ervaring op zoek gaan, de ―‘situational‘ 

sex tourists who tend to deny it (the Mr. Averages and the Right On Backpackers)‖, 

verschillend van de typische sekstoerist (―Macho men‖) die expliciet aangeeft vrouwen 

te betalen voor seks. (O'Connell Davidson 1996, 43): 

 

Instead, the ‗situational‘ sex tourist looks for holiday destinations where the 

local people are reputed to be ‗friendly‘, hoping he will find ‗companionship‘ or a 

‗holiday romance‘. The disorganised, informal nature of prostitution in 

contemporary Cuba makes the country particularly appealing to this latter type 

of man. (O'Connell Davidson 1996, 45) 

 

Net omwille van deze niet duidelijk afgelijnde vorm van prostitutie, is het vaak moeilijk 

om uit te maken wanneer we wel dan niet over prostitutie kunnen spreken: ―the 

landscape of tourism lends itself more to interpretations of adventure and romance‖. 

(Cabezas 2004, 997) Overigens zijn de seksuele zeden in Cuba nogal vrij (zie volgend 

hoofdstuk) waardoor het misschien wel effectief zo is dat je er eerder een casual 

onenightstand hebben of vakantieliefde zal ontmoeten dan pakweg in Italië. Niet elke 

Cubaanse vrouw die eens vriendelijk lacht of in een discotheek danst is een jinetera, 

ook al blijkt dit vooroordeel wel te bestaan. Zo getuigt een Cubaanse dokteres dat ze 

spijtig genoeg niet meer naar discotheken kan gaan, omdat ze constant lastig gevallen 

wordt door op de dansvloer door buitenlanders. Een zwarte vrouw die alleen in de 

discotheek staat te dansen, dat moet immers wel een jinetera zijn. (Facio, Toro-Morn 

en Roschelle 2004, 140) 

 

De opvatting dat prostitutie in Cuba een vrijwillig gekozen activiteit is, heeft wel als 

gevolg dat zij die ervoor kiezen dikwijls met de vinger gewezen worden: hebzuchtig, 

met een gebrek aan normen en waarden, verdienen zij ‗gemakkelijk geld‘ maar 

brengen ze ook schaamte over Cuba en laten een slechte indruk na over het land. 

Vooral oudere Cubanen, maar ook jongeren die heel sterk de revolutie steunen, 

veroordelen hun gedrag sterk. Sommige meisjes lijken deze sociale attributies ook te 

internaliseren, misschien wel net mede door het feit dat ze geen professionele 

prostituees zijn. Prostituees zullen vaak hun werk scheiden van hun persoonlijk leven 

en hun eigen seksualiteit om zo hun zelfbeeld intact te houden. Iets wat voor de 

Cubaanse jineteras moeilijker is. (O'Connell Davidson en Sanchez Taylor 1996) 

Opmerkelijk: de Cubaanse onderzoeksters Mariela Castro en María Córdova draaien dit 

dan weer om: door te zeggen dat je jinetera of luchadora44 bent, verwerp je het label 

prostituee en vereenzelvig je je dus niet met de negatieve connotatie van deze term, 

waardoor je eigenwaarde overeind blijft. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 

272) De Noord-Amerikaanse Cabezas blijkt deze mening te delen. (Cabezas 2004, 

1001-1002) Over de psychologische effecten die het sekswerk met zich meebrengt zijn 

de onderzoeken – zowel de Cubaanse als de buitenlandse – sowieso verdeeld. Zo bleek 

uit onderzoek van het FMC dat deze vrouwen meestal niet te lijden hebben onder een 

laag zelfbeeld, iets wat ook door sommige buitenlandse onderzoekers bevestigd wordt. 

                                           
43 Ook de lage AIDS ratio geeft deze sector in Cuba een ‗comparatief voordeel‘. (Facio 

1999) 
44 Een nog meer eufemistische term: ‗strijdster‘. 
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(Facio 1999) Trumbull beweert dat Cubaanse jineteras naast hun sekswerk een gezond 

seksleven hebben met Cubaanse mannen. (Trumbull 2001, 369) Andere onderzoekers 

maken dan wel weer gewag van laag zelfbeeld, moeilijkheden om tot een orgasme te 

komen, vervreemding van het eigen lichaam, gevoelens van schuld en angst, 

gezondheidsrisico‘s, blootstelling aan geweld, stress en sterke linken met alcohol- en 

druggebruik. (Elizalde 2007) Toch is het aantal jineteras dat zich prostitueert omwille 

van een alchol- en/of drugverslaving op Cuba marginaal. (Trumbull 2001, 359) 

Jineteras worden echter niet altijd door de omgeving met de vinger gewezen. Mede 

door hun goede opleiding en de liberale opvattingen over seks in Cuba, lijken jineteras 

niet hetzelfde stigma te moeten dragen zoals prostituees in andere landen. Cubanen 

die zelf (semi-)illegale activiteiten uitoefenen om dollars in het laatje te brengen, zullen 

minder geneigd zijn de jinetera te veroordelen. Ook genieten heel wat mensen rond de 

jinetera – zoals familie en vrienden – mee van haar geld. Dit draagt toe tot een niet 

veroordelende houding tegenover de jinetera. Toch zouden heel wat jineteras hun 

activiteiten verborgen houden voor de familie en de buurt. Ze houden de twee werelden 

als het ware gescheiden. (Elizalde 2007) Enkele jineteras die getuigen in diverse 

onderzoeken geven vaak ook aan dat ze geld toeschuiven aan hun familie zonder te 

zeggen waar het vandaan komt, wat waarschijnlijk wel een vermoeden wekt bij de 

familie. Overigens worden seks of relaties ook door ‗gewone‘ Cubanen soms gezien als 

instrumenten om een betere economische standaard te bekomen, bijvoorbeeld door 

een relatie aan te gaan met een meer welgestelde Cubaan(se). (Trumbull 2001, 367-

369) 

Volgens Cabezas is er ook een dubbele, gendergebaseerde standaard inzake prostitutie. 

Waar vrouwen gezien worden als zij die zich overgeven aan het kapitalisme en een 

smet vormen op de nationale trots, zijn de Cubaanse mannen helden die buitenlandse 

lichamen veroveren. (Cabezas 2004, 1008) Mij lijkt dit nogal sterk geformuleerd, want 

ook het woord jinetera verwijst naar een vrouw die bovenop de toerist zit, dus de 

touwtjes in handen heeft en macht uitoefent. Anderzijds worden ook jineteros sociaal 

afgekeurd. Desondanks lijkt het logisch dat er – in de machistische maatschappij die 

Cuba nog steeds is – gendergebaseerde verschillen bestaan in de (morele) evaluatie 

van het fenomeen. Dit komt inderdaad naar voor uit Cubaans onderzoek. (Más 2006) 

 

Dat de jineteras een autonome keuze maken om sekswerk aan te nemen, betekent niet 

dat ze niet gediscrimineerd of uitgebuit worden. Door een wet op de interne migratie 

kunnen vrouwen niet zomaar naar bijvoorbeeld Havana verhuizen en er een huis huren 

of kopen45. Dit betekent dat ze zich moeten wenden tot eigenaars die op de zwarte 

markt kamers verhuren. Deze Cubaanse variant van de huisjesmelker vraagt gemiddeld 

tussen de 2 en de 4 dollar per nacht voor een vaak niet al te beste kamer, die meestal 

gedeeld moet worden voor anderen. Daarnaast staan de jineteras gekend als heel erg 

goedkoop. Men zou zich dus ook de vraag kunnen stellen in hoeverre de buitenlandse 

toerist niet aan seksuele uitbuiting doet door een bedrag te betalen die voor hem een 

aalmoes is, of zelfs door gewoon cadeaus te geven en te trakteren op eten en drank. 

(O'Connell Davidson 1996, 41) Ook tussenpersonen – zoals meer ervaren jineteras, 

                                           
45 Deze wet werd enkele jaren geleden ingevoerd om een halt toe te roepen aan de 

grote stroom van Cubanen die in de hoofdstad gingen wonen. (Trumbull 2001, 365) 

Men wilde hiermee vermijden om een overbevolkte – aan de rand verpauperde – 

hoofdstad te krijgen, zoals quasi alle zusterhoofdsteden in Zuid-Amerika. Een gevolg 

hiervan is, dat het voor jineteras uit het platteland of provinciesteden nog moeilijker 

werken wordt in Havana, want op basis van deze wet kan men hen terug naar huis 

sturen. 
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taxihouders of restauranteigenaars – pikken dikwijls hun graantje mee. Vooral 

plattelandsmeisjes die geen contacten hebben in de hoofdstad of toeristische enclaves 

zijn een doelwit van pooiers. (Trumbull 2001, 364) 

 

Opmerkelijk is dat niet-blanke vrouwen oververtegenwoordigd zijn onder de jineteras 

en dit heeft niets te maken met demografische kenmerken. Enerzijds hebben gekleurde 

Cubanen het moeilijker om aan dollars te geraken dan blanke. Het waren immers 

vooral blanke Cubanen die na ‘59 het eiland verlieten – gezien hun economische positie 

– en vandaag geld opsturen naar hun familie in Cuba. Met andere woorden: je hebt als 

blanke meer kans dat je maandelijkse remesas krijgt toegestuurd door een familielid in 

het buitenland zonder dat je daarvoor je lichaam moet verkopen. (Facio 1999) 

Anderzijds is het ook zo dat het aanbod zich vaak afstemt op de vraag. Aanvankelijk 

waren er meer blanke vrouwen die door middel van seks iets probeerden bij te 

verdienen. Maar de vraag naar donkere vrouwen is bij sekstoeristen groter, omwille 

van de seksuele fantasieën over de mulata of de onverzadigbare zwarte vrouwen46. 

(Wonders en Michalowski 2001, 564 en Fusco 1997, 55) Dit heet ook invloed op de 

perceptie naar deze vrouwen toe:  

 

For example, a mulata from Santiago living in Havana, seen in the company of 

foreigners, is automatically categorized as a sex worker. But a pale-skinned 

university student, who only dates foreigners and eventually marries a 

Frenchman, is not considered a sex worker. (Cabezas 2004, 1001) 

 

Tot nu toe spraken we bijna uitsluitend over vrouwelijke jineteras omdat zij de 

overgrote meerderheid van de sekswerkers vormen. Maar ook de mannelijke variant, 

de pingueros, zijn een realiteit in Cuba. Uit één van de weinige onderzoeken die 

hierover gevoerd werden, bleek dat pingueros nog veel minder dan jineteras echt seks 

verkopen tegen betaling: ―Money, or especially, clothing are accepted from tourists, but 

this exchange is constructed as ‗help‘ from a ‗friend‘, not as payment from a trick‖. 

Toch geven sommigen toe dat het een business is. Mannelijk sekswerk is vooral 

homoseksueel georiënteerd, omdat het lucratiever is. Daarom zullen ook de pingueros 

die zichzelf een heteroseksuele identiteit toekennen hun diensten aanbieden aan 

mannen. (Cabezas 2004, 994-995) Aangezien er geen homobars bestaan in Havana, 

komen homoseksuelen ‘s avonds bijeen op vaste locaties: 

 

gay pick up spots are more social than the areas female prostitute frequent. 

Many gay men go to the Cine Yara to hang out with their friends and boyfriends, 

and accept customers only if the situation arises. (Trumbull 2001, 362) 

 

Een ander verschil is dat pingueros quasi nooit beroep doen op pooiers of 

tussenpersonen, iets wat bij jonge jineteras of meisjes van het platteland soms wel 

gebeurt. Opmerkelijk is ook dat ‗de familie helpen‘ bij niet als mogelijke motivatie 

vernoemd wordt door Cubanen, wat wel gedaan wordt door vrouwelijke jineteras. Net 

als bij tropische jineteras vormen de mythes die bij buitenlanders bestaan over de hot 

latino een aantrekkingskracht voor sekstoeristen. Cubaans onderzoek maakt echter ook 

Cubanen zelf gebruik van mannelijke prostituees, in de eerste plaats van travestieten. 

                                           
46 Een stereotiep zo oud als de kolonisatie. Een oud ‗spreekwoord‘ in de Caraïben 

luidde: ―blanke vrouwen om te huwen, zwarte om te werken en mulatas om mee te 

vrijen‖. (Fusco 1997, 57) 
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(Más 2006) Komt dit doordat Cubanen mannen of travestieten minder in ruil moeten 

geven dan de jineteras, die in de eerste plaats naar deviezen op zoek zijn? Of is dit een 

manier om de eigen geaardheid verborgen te houden of eens iets speciaals te beleven, 

iets wat zijn prijs mag hebben? Misschien is de voorkeur voor travestieten wel te wijten 

aan de Cubaanse opvatting dat er steeds een actieve en passieve partner is tijdens de 

seks en de actieve rol van dominantie en macht weggelegd was voor de man. Daardoor 

kleeft het maatschappelijk stigma van homoseksualiteit op de ‗receptieve‘ of 

‗vrouwelijke‘ partner en niet op de ‗actieve‘ man, die zijn mannelijkheid behoudt (Smith 

en Padula 1996, 170). In het onderzoek worden hier in elk geval geen vragen over 

gesteld.  

 

Hoe is het gesteld met kinderprostitutie in Cuba? In een rapport hierover stellen 

auteurs dat het onmogelijk is om betrouwbare informatie te geven over de schaal van 

kinderprostitutie, maar dat het aantal kinderen die seksueel uitgebuit worden in 

vergelijking met Costa Rica of Thailand waarschijnlijk erg klein is. Kinderprostitutie 

wordt gedefinieerd als -16 jarigen – de leeftijd waarop je volgens de Cubaanse 

wetgeving seksuele toestemming kan geven – die seksuele diensten aanbieden tegen 

betaling. Uit de interviews blijkt dat het meestal gaat over tieners die er voor zelf voor 

het avontuur ‗kiezen‘, ook al weten ze vaak niet waaraan ze beginnen en is het de 

meest kwetsbare groep onder de jineteras. Hun naïviteit, onvolwassenheid en het niet 

voorbereid zijn op wat hen te wachten staat maakt hen een makkelijke prooi voor 

klanten, huisjesmelkers en zelfs oudere jineteras die als tussenschakel fungeren. De 

gedwongen kinderprostitutie door pooiers komt nauwelijks voor, maar bestaat wel. Het 

gaat dan echter opnieuw over ad hoc pooierschap en niet over georganiseerde 

netwerken. De straffen hierop zijn in Cuba heel erg zwaar (Caram León 2005) en 

volgens de geruchten zouden ook al klanten zijn opgepakt. (O'Connell Davidson en 

Sanchez Taylor 1996) Toch zou Cuba geen aantrekkingskracht vormen voor de 

pedofiele sekstoerist, ondanks dat het zeer makkelijk is om meisjes vanaf 16 jaar te 

vinden die zich prostitueren. (O'Connell Davidson 1996, 42) 

 

Trafficking tenslotte is een fenomeen dat nauwelijks tot niet meer voorkomt op Cuba, 

ook al bestaat uiteraard de mogelijkheid dat Cubaanse vrouwen die trouwen met een 

buitenlandse man bij aankomst verplicht worden om in de seksbusiness te werken. 

(Facio 1999) 

 

Oorzaken en motivaties 
 

Een eerste oorzaak voor het opkomen van het jineterismo was dus de economische 

crisis in combinatie met de uitbouw van het toerisme. Het demonstratie effect dat uit 

gaat van het toerisme zorgde ervoor dat een groep Cubaanse jongeren zich meer en 

meer ontevreden voelde over de eigen situatie, omdat men geen toegang had tot de 

luxueuze toeristische faciliteiten. 

 

While most young Cubans resisted the temptations crated by such disparities, 

enough succumbed to create a pool of available bodies to serve the desires of 

sex tourists. (Wonders en Michalowski 2001, 561-562) 

 



57 

 

Vooral Cubaanse onderzoekers leggen de nadruk op deze ongelijkheden als oorzaak 

van het fenomeen. Het zijn niet de tekorten op zich die het jineterismo in de hand 

werken, maar wel de groeiende ongelijkheid in een voordien zeer egalitaire 

maatschappij – zowel tussen Cubanen en toeristen als tussen Cubanen onderling – die 

aanleiding geven tot. 

Deze ongelijkheden hebben op hun beurt een invloed op de ideologische en morele 

sfeer. Materialisme, competitiviteit en het tentoonspreiden van je welvaart 

(especulación) zijn nieuwe waarden die onder bepaalde bevolkingslagen belangrijk 

worden sinds de jaren ‘90. Sekswerk kan een manier zijn om aan deze nieuwe normen 

te voldoen. Het is dus niet zozeer de absolute, maar wel de relatieve armoede die 

aanleiding geeft tot prostitutie. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 272) Deze 

invalshoek zou in elk geval een verklaring kunnen geven voor het fenomeen alsook 

voor de Titimanía van de jaren ‘80: eerder de mate van ongelijkheid (economisch of in 

termen van macht) geeft aanleiding tot seks in ruil voor gunsten dan de economische 

situatie of koopkracht op zich. Anderzijds is het in Cuba wel zo dat je vandaag in één 

nacht als jinetera meer kan verdienen dan in één maand als universiteitsprofessor of 

dokter (Facio 1999).  Met andere woorden: wat het opbrengt is danig buiten 

verhouding dat het an sich motiverend werkt en moeilijk te bestrijden. 

Cubaanse onderzoekers wijzen ook op veranderingen binnen de groep van Cubaanse 

jongeren zelf: deze groep is veel heterogener dan enkele decennia terug en door het 

hoge onderwijsniveau hebben ze hogere verwachtingen inzake levensstandaard, wat 

nog versterkt wordt door het demonstratie-effect. Het te ‗homogene‘ sociale beleid 

houdt met dat eerste niet altijd rekening en de economie kan het tweede niet 

waarmaken. (Ferrer en Domínguez 1998) 

 

Een tweede oorzaak is de zogenaamde ‗toeristenapartheid‘ die tot enkele jaren terug op 

Cuba bestond. Om het type Club Med toeristen aan te trekken werden all inclusive 

resorts gemaakt, met eigen stranden en discotheken, niet toegankelijk voor de gewone 

Cubaan. Raul Castro veranderde de wet, waardoor ook Cubanen in hotels kunnen 

verblijven, maar je betaalt er in de peso convertible47, waardoor ook dat de facto een 

toeristenaangelegenheid blijft48. Hetzelfde gebeurt in de discotheken en bars: in 

sommige dien je inkom in CUC te betalen en drankjes vind je nergens in de peso 

cubano. Om als Cubaan(se) van dit alles te kunnen genieten, kon je dus best aan de 

arm van een buitenlander lopen, die voor jou de inkom en je drankjes betaalt. De 

Unión de Jovenes Comunistas (UJC)49 begon daarom in de jaren ‘90 straatconcerten en 

openluchtfeesten te organiseren voor jongeren. Voor sommige jongeren bleven de veel 

luxueuzere dollardisco‘s en bars echter een aantrekkelijkere optie. (Fusco 1997, 62) 

 

Een laatste motivatie is om op deze manier te kunnen reizen, huwen en/of migreren. 

(Cabezas 2004, 993) Tenzij je bereid bent je leven te wagen op zee, is huwen met een 

buitenlander vaak de enige mogelijkheid om uit Cuba te migreren (tenzij je al familie in 

                                           
47 Cubaanse munt die enkele jaren terug de dollar verving, maar dezelfde waarde heeft. 

De afkorting ervan is de CUC. 
48 Ik wil toch één nuance aanbrengen. Heel wat Cubanen kunnen via alternatieve 

wegen (pionierskampen, schoolreizen, werkbonussen) toch van de ‗toeristische‘ 

faciliteiten gebruik maken en in hotels overnachten, zij het niet meer zoals voor de 

uitbouw van het toerisme, toen men relatief gemakkelijk en goedkoop op hotel en 

restaurant kon gaan waar en wanneer men dat wilde. 
49 Unie van Jong Communisten 
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het buitenland wonen hebt)50. Vandaar ook opnieuw het ‗romantische kader‘ van het 

sekswerk in Cuba. Als je wenst te huwen en te migreren, maak je geen prijsafspraken 

over seks, maar creëer je de context van een romantische vakantieliefde. (Cabezas 

2004, 999) 

Cabezas haalt verder aan dat dit soms ook een strategie is van de sekswerkers om 

zichzelf de maatschappelijk meer gewaardeerde sociale rol van vriendin of echtgenote 

aan te meten in plaats van die van prostituee. Het is ook een manier om zichzelf te 

distantiëren van het label ‗prostituee‘ (Cabezas 2004, 1000) 

 

Overheidsreactie 
 

De  reactie van de Cubaanse overheid op het fenomeen was aanvankelijk niet negatief. 

In een speech in het Cubaanse parlement in ‘92 zei de Cubaanse leider Fidel Castro 

over deze keerzijde van het toerisme: 

 

Hay prostitutas, pero la prostitución no está permitida en nuestro país. No hay 

ninguna mujer que se vea obligada a venderse a un hombre, a un extranjero, a 

un turista. Las que lo hacen actúan por su propia cuenta y riesgo, 

voluntariamente y sin ninguna necesidad de hacerlo. Podemos decir que son 

prostitutas sumamente educados y totalmente sanas, porque somos el país con 

el número más bajo de casos de SIDA.51 (Castro in: Foro Comunista 2004) 

 

In zeker zin zou je kunnen stellen dat de Cubaanse overheid zich van geen kwaad 

bewust was en het imago van sensueel en seksueel Cuba buiten de grenzen nog 

stimuleerde. Zo gebruikte de toeristische sector in haar reclames vaak afbeeldingen 

van Cubaanse vrouwen in bikini, iets waar het FMC hevig tegen protesteerde, zoals we 

ook in hoofdstuk twee konden lezen. Ook de Tropicana, waar Cubaanse vrouwen in G-

string dansen, werd uitgespeeld als toeristische troef. En in 1990 werd toestemming 

gegeven aan Playboy om een fotoreportage te maken in Varadero, iets waar het FMC 

nadien razend over was. (Facio, Toro-Morn en Roschelle 2004, 129) Sommigen 

beschuldigen er de Cubaanse overheid van dit imago bewust gestimuleerd te hebben, 

omdat men afhankelijk was van de dollars die deze toeristen binnenbrachten en 

daarom het fenomeen ook niet trachtte te bestrijden. (Trumbull 2001, 366-368) 

Anderen zeggen dan weer dat men in de vroege jaren ‘90 gewoonweg de 

mogelijkheden niet had om het probleem van de jineteras aan te pakken, iets wat 

bijvoorbeeld ook Trumbull zelf toegeeft (Trumbull 2001, 363). Dit lijkt mij een meer 

                                           
50 Dit heeft te maken met vier factoren. Ten eerste is Cuba een eiland, dus via een 

coyote over land naar de Verenigde Staten trekken – zoals het gros van de Latijns-

Amerikaanse migranten doen – is onmogelijk. Ten tweede beschikt de overgrote 

meerderheid van Cubanen niet over voldoende economische middelen om een 

vliegtuigticket te kopen. Ten derde staan economisch ontwikkelde landen nauwelijks 

visa toe aan Cubanen, ondanks overeenkomsten tussen bijvoorbeeld Cuba en de 

Verenigde Staten (Vandepitte, 2011). Ten vierde hebben Cubanen ook een uitreisvisum 

van hun eigen overheid nodig om Cuba te verlaten. 
51 Er zijn prostituees, maar prostitutie is niet toegelaten in ons land. Geen enkele vrouw 

ziet zichzelf verplicht om zich aan een man, een buitenlander, een toerist te verkopen. 

Zij die het doen, doen dat voor eigen rekening en op eigen risico, op vrijwillige basis en 

zonder dat daar noodzaak toe is. We kunnen stellen dat het om goed opgeleide en 

bovendien heel gezonde prostituees gaat, want wij zijn het land dat de laagste AIDS 

ratio kent. (eigen vertaling) 



59 

 

aannemelijke verklaring. Eerst en vooral omdat men midden jaren ‘90 het fenomeen 

wel is beginnen aanpakken – zoals we verder zullen zien – terwijl men toen evengoed 

de dollars nodig had en zelfs quasi volledig economisch afhankelijk geworden was van 

het toerisme. Men zou ook kunnen opperen dat er zich in de jaren ‘90 zoveel nieuwe 

problemen voordeden, dat men er aanvankelijk misschien ook geen antwoord op had. 

Op een moment dat de economie op apegapen lag en het land moest gered werden van 

de ondergang, waren er waarschijnlijk wel andere prioriteiten. In elk geval ontkennen 

Cubaanse officials ten stelligste dat sekstoerisme goedgekeurd wordt door de overheid. 

Een anonieme getuige van het staatsreisbureau Cubanacán getuigt:  

 

under no circumstances do we organize any type of sex tourism. The 

government would never encourage women to sell their bodies. It wouldn‘t even 

be profitable to promote prostitution. Unlike the U.S., Cuba provides free health 

care. Any money generated would be offset by the rise in HIV and Sexually 

Transmitted Diseases cases. (Trumbull 2001, 359) 

 

Andere maatregelen die helemaal niets te maken hadden met het prostitutiefenomeen 

op zich, hadden er wel indirecte gevolgen op. Zo werd in ‘93 het dollarbezit 

gelegaliseerd en werden de dollarshops verder uitgebouwd, waardoor het nog 

interessanter werd om de jacht erop te openen (en dus eventueel het lichaam te 

verkopen). Ook het legaliseren van het verhuren van kamers aan toeristen, het werken 

voor eigen rekening en het kunnen opzetten van privétaxi‘s hadden als neveneffect dat 

prostitutie gefaciliteerd werd. De nieuwe private restaurantjes werden vaak 

ontmoetingsplaatsen tussen toeristen en Cubaanse vrouwen. Jineteras konden nu hun 

activiteiten uitoefenen zonder wetten te overtreden en de verdiende dollars opmaken in 

dollarshops. (Wonders en Michalowski 2001, 562) 

 

Een eerste kentering komt er in ‘96, wanneer in een rapport over de invloed van het 

toerisme, het Centraal Comité van de PCC prostitutie omschrijft als ―vernederend‖. 

(Facio, Toro-Morn en Roschelle 2004, 130) Fidel Castro stelt dat prostitutie 

―ontoelaatbaar in een socialistische maatschappij is‖. (Trumbull 2001, 363) In datzelfde 

jaar begint men voor het eerst hardhandig op te treden tegen prostitutie. Naast de 

pooiers, worden ook de prostituees zelf geviseerd. De hoofdreden om in te grijpen was 

het stijgende aantal soa‘s en HIV in Cuba52, naast het gegeven dat prostitutie heel wat 

neveneffecten voortbracht zoals drughandel en criminaliteit. Daarnaast wou men het 

imago tegen gaan dat Varadero in het buitenland kreeg als de bestemming bij uitstek 

voor sekstoerisme. Dit is niet het soort toeristen waarop Cuba zat te wachten. (Knight-

Ridder Newspapers 1996) Zevenduizend vrouwen werden naar hun huis teruggestuurd, 

vierhonderd huizen werden onderzocht door de politie en een pornografische cinema 

gesloten. De operatie blijkt ook volgens de buitenlandse pers een succes te zijn, de 

impact is groot. (Trumbull 2001, 363) 

                                           
52 Tot nu toe is Cuba erin geslaagd, in tegenstelling tot de andere landen uit de 

Caraïben, om het aidsprobleem onder controle te houden. Dit gebeurde met drastische 

maatregelen: in ‘86 werd de ganse bloedbank vernietigd en vervangen door nieuw, 

getest bloed. Tegen ‘94 was 96% van de bevolking getest op het virus. HIV positieve 

patiënten worden vooraleer ze naar huis terugkeren geïnterneerd in sanatoriums waar 

ze naast medische begeleiding ook cursussen krijgen in hoe om te gaan met de ziekte 

en hoe ervoor zorgen dat ze niet overgedragen wordt. Het is duidelijk dat de Cubanen 

deze verworvenheden niet zomaar willen opgeven. (Trumbull 2001, 369) 
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Ook de jaren nadien zouden de twee grote Cubaanse kranten, Granma en Juventud 

Rebelde, berichten over prostitutie en de negatieve gevolgen ervan. (Trumbull 2001, 

363) In ‘99 zou Fidel Castro tijdens een speech in het Karl Marx theater in Havana al 

helemaal anders praten over het fenomeen prostitutie dan zeven jaar ervoor: 

 

Realmente duele mucho, duele mucho que un país […] donde tanto se ha hecho 

por dignificar a la mujer, venga el extranjero, venga el cubano a engañarla, a 

someterla, a enviciarla, a corromperla.  ¡Duele mucho!  

Por eso es que digo que tienen que ser tan severos los castigos con los que 

promueven eso, y a ellas, que son las víctimas, tenemos que reeducarlas, 

rehabilitarlas, estoy convencido.  Y no basta eso, creo que hay que levantar los 

valores morales […] un par de tacones altos, un zapatico de lujo, un perfume 

seductor, un vestidito nuevo, no puede ser el precio del honor y del sustento de 

una nación (Aplausos).  

Para eso hay que establecer las leyes pertinentes, las medidas que existen y 

aplicar de forma consecuente y metódica la rehabilitación, es decir, la 

reeducación, en condiciones humanas, las más humanas posibles, el tiempo 

necesario, sin libertad de circulación. (Aplausos).53 (Castro 1999) 

 

In diezelfde speech gaat Castro in op hoe het prostitutiefenomeen gebruikt wordt voor 

de negatieve beeldvorming rond het eiland in de buitenlandse pers. Hij geeft ook aan 

dat de politie de campagnes tegen prostitutie en tegen pooiers zal opvoeren. Hij 

kondigde aan dat er een speciale brigade opgericht werd binnen de revolutie om 

toerismegerelateerde criminaliteit te bestrijden. Tegelijkertijd wijst hij erop dat het 

probleem in Cuba al bij al zeer klein is in vergelijking met andere landen en dat de 

Westerse pers een dubbele standaard hanteert in haar berichtgeving: enerzijds het 

probleem in Cuba uitvergroten, anderzijds weinig aandacht besteden aan de trafficking  

voor seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen uit derdewereldlanden naar de 

ontwikkelde landen. (Castro 1999) 

 

Vanaf ‘96 zette men meer en meer in op het soort all inclusive toerisme en focuste men 

op de doelgroep van families, bejaarde koppels en huwelijksreizigers. Op deze manier 

kende het toerisme nog steeds een opmars, maar dit keer ging het om een ‗propere‘ 

vorm van toerisme. (Trumbull 2001, 364) Toch waren in 2000 nog steeds 58,3% van 

de toeristen mannen en waren er dubbel zoveel mannelijke toeristen tussen 

vijfentwintig en zestig jaar dan vrouwelijke van dezelfde leeftijd. (Trumbull 2001, 359) 

Het in Varadero scheiden van toeristen in resorts en Cubanen erbuiten, heeft er wel 

voor gezorgd dat de prostitutie gedaald is buiten de hotels, maar heeft dan weer het 

                                           
53 Het doet werkelijk pijn, heel veel pijn, dat in een land […] waar men zoveel gedaan 

heeft voor de waardigheid van de vrouw, een buitenlander of een Cubaan komt om 

haar te bedriegen, te onderwerpen, te corrumperen. Dit doet veel pijn! 

Daarom zeg ik dat de straffen voor degene die dit promoten streng moeten zijn en zij 

die er slachtoffer van worden moeten heropgeleid en gerehabiliteerd worden, daarvan 

ben ik overtuigd. Dat alleen zal echter niet volstaan, ik geloof dat we de morele 

waarden moeten opwaarderen […] een paar hakken, een luxeschoentje of een 

verleidend parfum, een nieuw kleed kan niet de prijs zijn voor de trots en de 

inspanning van een land. (Applaus) 

Daarom moeten de wetten en de methoden die bestaan pertinent toegepast worden, 

alsook de rehabilitatiemethode. Dit wil zeggen de heropvoeding in menselijke 

omstandigheden, zo humaan mogelijk, gedurende de tijd die daarvoor nodig is, zonder 

bewegingsvrijheid. (Applaus). (eigen vertaling) 
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perverse effect dat de enige ‗beschikbare‘ vrouwen zich onder het hotelpersoneel 

bevinden. Ook daar zitten vrouwen die graag het magere loon aanvullen met wat 

extra‘s. Cabezas wijst echter ook op de aard van de relatie tussen de toerist en het 

hotelpersoneel: dat laatste is opgeleid om het de toerist zoveel mogelijk naar de zin te 

maken en enthousiast te reageren op de vragen en eisen van de gasten. Met andere 

woorden: de context die geschapen wordt in de toeristische sector, dus niet alleen in 

Cuba, stimuleert dit misschien wel. Bovendien zijn de animadores in hotels vaak jong 

en aantrekkelijk. Leeftijd en uiterlijk zijn vaak van belang voor werknemers in de 

toeristische sector, ook in Cuba. (Cabezas 2004, 998) 

 

In ‘99 wijzigde men de wetgeving. Prostitutie op zich bleef uit het strafwetboek (sinds 

1979). Wel verstrengden de wetten voor pooiers en voor het ―promoten van 

prostitutie‖. Afhankelijk van het al dan niet gebruiken van dwang, variëren de nieuwe 

straffen tussen vier en twintig jaar gevangenisstraf voor pooierschap of het aanzetten 

tot prostitutie. Bij recidivisten kan de straf oplopen tot 30 jaar. (Trumbull 2001, 364) 

Ook in de pers verschenen artikels over rechtszaken tegen pooiers. De journalisten 

schreven steeds in termen van een strijd tegen tussenpersonen, niet tegen prostitutie 

of prostituees op zich. (Trumbull 2001, 364) Toch worden in Cuba ook de prostituees 

zelf met de vinger gewezen, vooral dan hun ‗gebrek aan ethiek en moraliteit‘. Zo 

bestempelt het FMC de jineteras dikwijls als hebzuchtig, ijdel, met gebrek aan moraal, 

sociale waarden, emotionele rijpheid en revolutionair bewustzijn. (Cabezas 2004, 1008) 

Anderzijds stelt Pagaly Arocha, hoofd van internationale relaties van het FMC dat ―our 

mission consists in preventing and eradicating, it isn‘t a war on prostitution, but one 

against what promotes and encourages it‖. Het FMC verwijst hier met andere woorden 

ook naar de sociale oorzaken die om een aanpak vragen. (Trumbull 2001, 363) 

Daarnaast heeft het FMC ook heel wat sociaal werkers in dienst, die samen met de 

jinetera oplossingen zoekt. De UJC werkt dan weer vooral aan preventie in de scholen. 

(Facio 1999)  

 

Ondanks dat enkel pooiers en tussenpersonen expliciet de wet overtreden, zijn ook de 

jineteras zelf voorwerp van vervolging. Het sekswerk op zich is niet illegaal volgens de 

wet, maar onder artikel 72 van de strafwet kunnen personen aangehouden worden op 

basis van een estado peligroso: ―Se considera estado peligroso la especial proclividad 

en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que 

observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista‖54 (Gaceta 

Oficial de la Republica de Cuba 2008). In de praktijk worden jiniteras op basis van deze 

wet opgepakt en kunnen ze een carta de advertencia krijgen55. Bij de derde 

waarschuwingskaart kan men opgesloten worden in een rehabilitatiecenter – sinds ‘98 

                                           
54 ―A dangerous state is considered the special proclivity in which a person is found to 

commit crimes shown by their conduct in observed contradiction manifested with the 

norms of the socialist morality‖. (Cabezas 2004, 1006) Wanneer we de socialistische 

moraal wegdenken, gelijkt dit sterk op onze administratieve aanhouding, waarbij men 

je kan aanhouden ―Indien je de openbare orde verstoort of indien je het van plan bent, 

maar enkel in geval van ―absolute noodzaak‖‖. (Eryica sd) 
55 Daarnaast kan men een boete van enkele honderden peso‘s krijgen en tot één nacht 

opgesloten worden. Volgens Trumbull worden ook de familie en de CDR van de jinetera 

ingelicht over de carta de advertencia, iets wat echter nergens bevestigd wordt in 

andere bronnen. Wel is het zo, dat wanneer de voorzit(s)ter van de CDR op de hoogte 

is van prostitutie, hij of zij financiële, educatieve of arbeidsgerichte begeleiding kan 

voorstelen aan de jinetera. (Trumbull 2001, 365) 
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opgericht in samenwerking met het FMC – met een maximum van 4 jaar56. De periode 

wordt echter niet op voorhand vastgelegd, maar men beoordeelt tijdens het verblijf 

wanneer je ‗gerehabiliteerd‘ bent. In haar verslag van een bezoek aan Cuba – op 

officiële uitnodiging van de overheid – bekritiseerde de VN-gezante voor 

vrouwengeweld deze methode, omdat ze ruimte laat voor misbruik en subjectiviteit. 

Vreemd genoeg hebben andere vrouwenrechtenorganisaties dit nooit aangeklaagd, 

zelfs niet deze die onder de vlag van de Miami-Cubanen lopen. (Cabezas 2004, 1005-

1006) 

In de rehabilitatiecentra krijgen vrouwen een opleiding aangeboden en werken ze zes 

tot acht uur per dag, hoofdzakelijk in de landbouw. Om de twee weken hebben ze 

bezoekrecht van familie en vrienden. Deze centra leveren opnieuw gemengd succes op. 

Wat verdient kan worden met prostitutie in Cuba is zoveel, ten opzichte van het loon uit 

arbeid, dat het aanlokkelijk blijft. Een vrouw die na zes maanden ‗gerehabiliteerd‘ vrij 

kwam, getuigt dat ze verder zal doen en niet begrijpt waarom de overheid haar 

gevangen zet: ―after all, it‘s my body and one can do wit hit what one pleases‖. 

(Cabezas 2004, 1006-1007) 

 

Een grote keerzijde aan deze medaille is dat ook Cubanen die op stap zijn met 

buitenlandse vrienden in de buurt van de malecón, zonder enige bijbedoelingen, 

regelmatig lastig gevallen worden met identiteitscontroles. Toen ik in Havana met 

vrienden op stap was, is dit een aantal keren voorgevallen. Enkele woorden uitleg zijn 

dan voldoende om rustig verder te kunnen wandelen, maar het schiep vaak een gevoel 

van onbehagen, zowel bij mij als bij Cubaanse vrienden. Ik herinner mij levendig de 

woedeuitbarsting van een leidinggevende compañera tegen een politieagent die 

insinueerde dat zij een jinetera was, omdat ze als vrouw uit Cienfuegos  in het 

gezelschap van een buitenlander rondliep in de buurt van de malecón (waar onze 

kantoren gevestigd waren). De ganse dag bleef ze foeteren op ―este policia 

comemierda‖.  

 

In Cuba heerst er dus een ambivalente houding tegenover de jineteras. Enerzijds 

worden ze bestempeld als bewuste ‗agents‘ die er zelf voor kiezen om in de prostitutie 

te stappen en daar dan ook moreel en juridisch verantwoordelijk voor worden geacht. 

Anderzijds stelt men dat prostitutie een product is van de veranderde economische en 

sociale omstandigheden in de jaren ‘90 en wijst men – zoals ook het FMC dat doet – op 

de sociale oorzaken die moeten aangepakt worden. Deze ambivalente houding komt 

ook terug in het Cubaanse rapport in de Continuum Encyclopedia of Sexuality: 

 

anyway, the persons who put their body on sale, alienated or not, suffer, feel 

guilt, and become marginal. In the most common practice of sex-for-sale in 

Cuba, the truth is that most of the times the prostitute (male or female) is 

a victim of him/herself, but always a victim, and contempt towards the 

human being has never been an option for the cuban society. At present, 

different social strategies are coordinated and should continue to be improved 

regarding this situation (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 272, mijn 

klemtoon) 

 

                                           
56 Uit de getuigenissen van veroordeelde jineteras in het diverse bronnenmateriaal dat 

ik doornaam, bleek dat men in de praktijk meestal enkele dagen tot zes maanden 

opgesloten wordt. Slechts één vrouw had naar eigen zeggen twee jaar vastgezeten. 
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Een discours over legalisatie van sekswerk of rechten voor sekswerkers vinden we niet 

terug in Cuba57. Prostitutie wordt steeds omschreven als denigrerend voor vrouwen en 

ingaand tegen de menselijke waardigheid, zelfs indien men zelf voor het werk heeft 

gekozen. (Elizalde 2007) Dit ligt uiteraard in de lijn van de socialistische theorie over 

dit onderwerp – besproken in hoofdstuk één – waarop de Cubaanse regering zich 

beroept.  Zo antwoord Fidel in een speech op de vraag als prostitutie een recht kan zijn 

met de (retorische) vraag als vrouwen dan het recht moeten hebben om van hun 

waardigheid beroofd te worden en het recht moeten hebben om AIDS te krijgen. 

(Castro 1999) 

 

Algemeen kunnen we stellen dat de wet in de eerste plaats pooiers en tussenpersonen 

viseert. Toch vormen ook de jineteras voorwerp van vervolging, ook al wil men in Cuba 

niet spreken van een jacht op prostituees. Enkel recidivisten – met drie cartas de 

advertencia – worden opgesloten. Niet in een gevangenis, maar in een 

rehabilitatiecentrum. De mannelijke sekstoerist, de klant dus, wordt echter met rust 

gelaten. Voorlopig bestaat enkel in Zweden een wetgeving die ook de klanten van 

prostituees vervolgt (Elizalde 2007). In elk geval lokt dit in Cuba kritiek uit bij 

academici uit de genderdiscipline: ―en […] la prostitución hay una relación hombre-

mujer y que, por tanto, se prostituye no solo la mujer sino también el hombre‖.58 (Díaz 

Canals en González Olmedo 1995, 170) 

 

Conclusie 
 

Toen Castro & co op 1 januari ‘59 de overwinning van de revolutie uitriepen, erfden ze 

met Havana ‗het bordeel van de Caraïben‘. Toch slaagde men erin binnen de zes jaar 

de prostitutie terug te dringen tot een verwaarloosbaar fenomeen. Bijna alle prostituees 

in die tijd waren vrouwen uit het platteland, die zonder opleiding hun geluk gingen 

beproeven in Havana en daar in de prostitutie terechtkwamen, wegens geen werk. 

Velen waren dan ook enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die de regering hen 

bood na ‘59: een sociaal vangnet van onderwijs, werk en opvang voor hun kinderen. 

Tegelijkertijd daalde het toerisme en namen heel wat rijkere Cubanen de boot, 

waardoor de vraag naar prostitutie ook daalde. Ook de onderwereld en de maffia, die 

zowel het aanbod organiseerden als gebruikers waren, vertrokken naar Miami. De 

Cubaanse overheid zou ook alle bordelen sluiten en gauw een einde maken aan de 

zonas de tolerancia. Pas in ‘65 zou men de laatste hardnekkigen ook gerechtelijk 

aanpakken. Zo‘n drieduizend pooiers werden naar het platteland overgebracht om 

suikerriet te kappen en de prostituees die niet uit het vak wilden stappen, werden ofwel 

gedwongen tewerkgesteld in een textielfabriek ofwel op het platteland. Engels schreef 

dan wel dat prostitutie automatisch zou verdwijnen met het communisme, blijkbaar 

wou men in de socialistische transitieperiode dat proces een duwtje in de rug geven. 

Net zoals men dat eerder in de Sovjet-Unie had gedaan – wat verdedigd werd door 

Kollontai – en later in China. 

                                           
57 Overigens ook niet bij de ‗Miami-Cubanen‘, of toch de rechtse vertegenwoordigers 

ervan, waar de patriarchale en katholieke kijk op seksualiteit nog zeer sterk is. (Fusco 

1997, 58) 
58 Bij prostitutie heb je steeds een man-vrouw relatie, het is dan ook niet enkel de 

vrouw die aan prostitutie doet, maar ook de man. (eigen vertaling)  
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Deze ‗pure‘ vorm van prostitutie mocht dan wel verdwenen zijn – op wat 

uitzonderingen na, vooral geconcentreerd in de havens –, in de jaren ‘60 kwam het 

onder een andere vorm terug op het toneel: seks in ruil voor gunsten. Dit kon voor 

seks in ruil voor materiële goederen  zijn – zoals men observeerde bij ‗gerehabiliteerde‘ 

prostituees – of om een bepaalde job of betere werkcondities te krijgen, wat in de jaren 

‘80 leidde tot een Titimanía bij bepaalde functionarissen, kaders en leidinggevenden 

van bedrijven en instituties. Dat deze vorm van prostitutie blijft bestaan is voor de 

meeste evolutiebiologen – ook zij die voor het overige akkoord gaan met de 

ontwikkelingslijn die Engels beschrijft – geen verrassing. Dergelijke evolutionair 

adaptieve strategie zit nu eenmaal diepgeworteld in de mens, zoals we lazen in 

hoofdstuk één. Cubaanse onderzoekers en journalisten zullen deze these echter vaak 

bestrijden: 

 

These words suggest that prostitution is an innate attribute of women and thus, 

permanently inevitable. However, it has been and is still unknown in many of 

the so-called ‗primitive‘ societies, as confirmed by archeology and popular 

mythology, where women appear practicing noble professions: potters, artisans, 

charioteers, teachers, collectors, porters. But during centuries of patriarchal 

domination historians ignored this and it is still an assumption flippantly 

repeated even in treaties on sexual education. (Elizalde 2007) 

 

In Cuba zal men dit fenomeen veeleer wijten aan de patriarchale en machistische 

erfenis van het verleden. Toch komt er ook van Cubaanse genderonderzoeksters 

kritiek: men zou in de jaren ‘60 wel de materiële basis voor prostitutie grotendeels 

hebben weggenomen, maar te weinig gedaan hebben om de culturele basis te 

bekampen. Men had misschien teveel vertrouwen in het paradigma van Engels dat de 

veranderingen in de materiële sfeer automatisch zouden leiden tot veranderingen in de 

individuele, culturele en ‗spirituele‘ sfeer. Bovendien was het tot aan de rectificatie 

praktisch taboe om over deze nieuwe manifestatie van prostitutie te spreken. (Díaz 

Canals en González Olmedo 1995, 169, 173) Dit leunt uiteraard nauw aan bij de 

feministische kritieken op Engels uit hoofdstuk twee. Het blijft echter een onopgeloste 

vraag wie van de twee stromingen dichtst bij de waarheid zit als het over de 

‗natuurlijkheid‘ van seks in ruil voor gunsten gaat. 

 

In elk geval kwamen de materiële condities voor prostitutie met volle kracht terug in de 

jaren ‘90. Marx en Engels blijken wel een punt te hebben dat de grootte van het 

prostitutiefenomeen te linken valt aan een economische en sociale basis. Met de val 

van de muur kende Cuba de grootste economische crisis uit de revolutionaire 

geschiedenis. Bepaalde consumptiegoederen konden nog enkel in dollarwinkels gekocht 

worden, net zoals sommige discotheken en bars enkel de green dollar bills 

aanvaardden. De jacht op de dollar was geopend. Dit leidde tot een toenemende sociale 

stratificatie en toenemend individualisme, wat zijn weerslag had op de sociale normen. 

(Díaz Canals en González Olmedo 1995, 171-172) Zoals Marx al opmerkte in loonarbeid 

en kapitaal: 

 

Een huis mag groot zijn of klein, zolang de huizen die er om heen staan ook 

klein zijn, bevredigt het alle maatschappelijke eisen die men aan een huis stelt. 

Zodra echter naast het kleine huis een paleis verrijst, krimpt het kleine huis tot 

een hut ineen. (Marx 1966, 43)  
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Het verschil tussen Cubanen die toegang hadden tot dollars – door hun werk in het 

toerisme of door familie in het buitenland – en zij die dat niet hadden, creëerde voor 

het eerst een groeiende ongelijkheid, terwijl dat voor de jaren ‘90 net omgekeerd was. 

Aangezien materiële welvaart en especulación waarden waren die voor bepaalde 

individuen of groepen aan belang wonnen, werd seks met toeristen in ruil voor dollars 

of cadeaus een aantrekkelijke optie voor een aantal meisjes en vrouwen. Voor het eerst 

sinds de jaren ‘60 kwam prostitutie terug openlijk voor op het eiland. 

 

De verschillen tussen prostitutie en tussen de prostituees van voor de revolutie en deze 

van nu, zijn voldoende uit de doeken gedaan. Daarom lijkt het dat we kunnen spreken 

over een compleet nieuw fenomeen. Toch kwam de situatie in de jaren ‘90 niet uit het 

niets. Zoals aangetoond, kunnen we de wortels van het fenomeen al terugvinden in de 

jaren ‘60. 

Het is echter duidelijk dat de Cubaanse overheid, Cubaanse onderzoekers en grote 

delen van de Cubaanse samenleving verveeld zitten met het fenomeen. Voor velen 

vormt dit een smet op het nationale blazoen. Toch greep men pas in toen men dacht 

dat deze nieuwe vorm van prostitutie een gevaar begon te vormen voor de 

volksgezondheid en Cuba – of specifieke plaatsen zoals Varadero – in het buitenland 

naam en faam verwierven onder sekstoeristen. Dit was immers niet het soort toerisme 

dat Cuba voor ogen had. In de eerste plaats worden pooiers, tussenpersonen en 

eigenaars van kamers geviseerd door de wetgeving. Toch vormen ook de jineteras zelf 

onderwerp van het beleid. Via het FMC, de UJC en de CDR‘s probeert men in de eerste 

plaats aan preventie te doen en aan sociale begeleiding voor de vrouwen zelf, maar bij 

de derde carta de advertencia die de politie geeft, wacht het rehabilitatiecentrum. De 

klanten krijgen echter geen cartas de advertencia, noch rehabilitatie. 

 

Prostitutie is een fenomeen waar landen die zich op het socialisme beroepen duidelijk 

moeite mee hebben, zelfs al gebeurt het ‗vrijwillig‘ of toch minstens vanuit een 

autonome beslissing. Misschien heeft dit te maken met het feit dat men in de 

aanwezigheid van prostitutie een smet op het socialisme ziet, Engels indachtig. Of 

misschien heeft het wel te maken met de uitgesproken humanistische ondertoon, 

waarbij men prostitutie ziet als denigrerend en mensonwaardig. Dit blijkt duidelijk zo te 

zijn in Cuba, waar het woord dignidad vaak terugkomt in discours over prostitutie. De 

vraag is dan alleen als de premissen kloppen. Als de evolutiebiologen gelijk hebben, 

zegt prostitutie of seks in ruil voor gunsten helemaal niets over het socialisme, maar 

eerder over de mens: zelfs indien je alle economische en sociale condities die 

aanleiding geven tot prostitutie uitschakelt, zal het fenomeen op zich nooit helemaal 

uitgeroeid zijn. En zet een Cubaanse, hoogopgeleide en zelfbewuste jinetera echt haar 

waardigheid op het spel door instrumentele seks te hebben met buitenlanders? Of is 

ook deze opvatting een patriarchaal of katholiek relict? Kan je vrijwillig kiezen voor 

prostitutie of spreken we dan over vals bewustzijn? Dit zijn onderliggende vragen 

waarop er klaarblijkelijk geen ‗ware‘ of ‗juiste‘ antwoorden zijn, maar afhankelijk van 

het antwoord dat een individu, samenleving of overheid hierop geeft, zal uiteraard ook 

de aanpak van het fenomeen verschillen. Overigens is ook de feministische beweging 

zelf hier sterk over verdeeld. 
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Nog een laatste opmerking: in dit hoofdstuk ga ik specifiek in op het Cubaanse 

sekstoerisme en de problemen die het met zich meebrengt. Daarmee maak ik 

misschien wel dezelfde fout die heel wat onderzoekers maken, door te sterk te focussen 

op de oorzaken en gevolgen in Cuba zelf. Dit is enigszins normaal bij het schrijven van 

een thesis over Cuba. Zo wordt misschien de indruk geschapen dat de sleutel tot de 

oplossing ergens in Cuba te vinden is. Alsof het in de eerste plaats de Cubaanse 

overheid is die het probleem zou kunnen en moeten oplossen. Zoals Wonders en 

Michalowski terecht opmerken, geeft dit aanleiding tot de interpretatie dat het vooral 

een probleem van arme vrouwen in derdewereldlanden zijn en eventueel hun 

overheden, ―but prostitutes do not cause prostitution any more than poor people cause 

poverty, or poor nations cause global inequality.‖ Sekstoerisme zit ingebed in een 

geglobaliseerde wereld: ―global forces of tourism and migration stimulate the 

production of sex workers, while the increasing commodification of bodies ensures a 

steady stream of clients who desire to consume sexual services‖. Om tot een 

volledigere analyse te komen, moet dan ook de nadruk gelegd worden op de Noord-

Zuidverhoudingen, de krachten van de globalisering en van de internationale 

toerismeindustrie (Wonders en Michalowski 2001, 564). Zo kan Cuba er weinig aan 

doen dat mannenbladen in het buitenland reclame maken voor het ‗seksparadijs‘ Cuba, 

zoals Viaggere in Italië dat deed in ‘95 waarop men in ‘96 een stijging van 68% 

Italiaanse toeristen in Cuba merkte.  (Trumbull 2001, 358-359) Ten slotte vormt ook 

dit een beperking om uitspraken te kunnen doen over de correctheid van Engels‘ 

theorie of het al dan niet succesvol zijn van de Cubaanse variant van het socialisme, 

afgetoetst aan deze theorie. 

 

 

http://www.palante.co.cu/images/pdf/imag2011/abril.jpg  
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El caldeado clima de nuestra tierra influye en nuestro carácter… 

hace hervir nuestra sangre y nuestra mente, 

y arrebata, a menudo, nuestra voluntad 

en alas irrefrenables huracanes pasionales 

(Ortiz 1997, 12) 

4. Familie, gezinsplanning en seksualiteit 
 

Volgens Engels zou een communistische revolutie ook een revolutie betekenen voor het 

gezin. Het gezin als productie-eenheid verdwijnt en de huishoudelijke activiteiten 

worden vermaatschappelijkt. Koppels worden niet meer gevormd op basis van 

economische gronden of om kinderen voort te brengen die het bezit van de patriarch 

erven. Doordat de plicht op nakomelingenschap vervalt, wordt de vrouw ook baas over 

haar eigen voortplanting. Ook de gedwongen monogamie valt zo weg. In de plaats 

zullen monogame relaties aangegaan worden omwille van ‗individuele geslachtsliefde‘. 

Wanneer deze liefde eindigt, eindigt ook de relatie. Deze scheiding zou maatschappelijk 

niet als een probleem gepercipieerd worden, maar als een ‗weldaad‘. 

In de praktijk zagen we dat de Sovjet-Unie – de beginjaren van de Oktoberrevolutie 

niet meegerekend – en China het (heteronormatieve) kerngezin net promootten. 

Echtscheiding werd wel degelijk gepercipieerd als een maatschappelijk probleem. En de 

vermaatschappelijking van het huishouden werd ook nooit gerealiseerd. Hoe is het in 

Cuba gesteld? 

 

Familie 
 

Het huwelijk was sinds de kolonie van het hoogste belang voor de elites. Het diende 

immers om eigen nakomelingen te verwekken die het bezit konden overerven. De 

productiemiddelen – en de daarbij horende plaats in de maatschappelijke hiërarchie – 

waren ongelijk verdeeld over een aantal rijke families. Het doel was om via 

nakomelingschap en erfenis dit systeem in stand te houden. Maar niet alleen het bezit 

werd overgeërfd, ook de sociale status. Het bewaken van de familie, haar prestige en 

haar eer, was dan ook van primordiaal belang in het kader van gearrangeerde 

huwelijken (Stolcke 2002, 191, 193). De gevolgen voor de vrouw hiervan werden al 

besproken in hoofdstuk twee. Onwettige kinderen van rijke mannen – vaak bij arme 

vrouwen – werden nooit erkend. De moeder werd bij zwangerschap in regel aan haar 

lot overgelaten. (Smith en Padula 1996, 9-10) Het kwam echter ook voor – zij het 

uitzonderlijk – dat man en vrouw van verschillende sociale klassen of van verschillend 

ras ervoor kozen om samen te wonen. Een huwelijk was meestal uitgesloten, omwille 

van de smet die dat zou betekenen voor de familie-eer. (Stolcke 2002, 197-198) 

 

Armere families daarentegen konden een huwelijk vaak niet betalen en op het arme 

platteland waren nauwelijks priesters aanwezig. Daardoor leefden koppels op het 

platteland of uit de economische onderlaag in de steden meestal ongehuwd samen. 

Door het rondtrekken van landarbeiders van suikerrietveld naar suikerrietveld, werden 

ook in arme families veel onwettige kinderen geboren. (Smith en Padula 1996, 9) Om 

een idee te geven: 43% van de gedoopte kinderen tussen 1841 en 1845 werden buiten 

het huwelijk geboren. (Mesa Castillo 1991, 79)  
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De hoge graad van alleenstaande moeders en ongehuwde paren – waar de vrouw de 

belangrijkste plaats in huis en in de opvoeding van kinderen inneemt – leidden tot 

matrifocale familievormen in Cuba zoals in de rest van de Caraïben. Wel waren de 

vrouwen die aan het hoofd stonden van deze families in hoofdzaak zwart en/of arm. 

(Stolcke 2002, 197) 

Progressieve volksvertegenwoordigers slagen er in 1940 in om een wet te stemmen die 

het samenwonende koppel dezelfde rechten biedt als de gehuwden, alsook voor de 

kinderen die eruit voortkomen. In de praktijk betekende deze wet echter dode letter. 

Bovenden bleef het juridische (en maatschappelijke) norm de gehuwde familie, met 

aan het hoofd de patriarch. (Mesa Castillo 1991, 80-81) Het economische, politieke en 

sociale leven werd tot aan de revolutie gedomineerd door een web van families. (Smith 

en Padula 1996, 144) 

Postrevolutionaire evolutie 

 

In tegenstelling tot de Sovjet-Unie, waar de bolsjewieken grote debatten organiseerden 

over de familie in het socialisme, was het thema van het gezin en de familie in Cuba 

geen punt na de revolutie. Terwijl de seksuele revolutie en de tweede feministische golf 

in de ‗ontwikkelde‘ landen de familie wel in vraag stelden, waren ze in Cuba – volgens 

Che Guevara – met andere zaken bezig. Tot ‘75 was er geen uitgesproken 

familiebeleid. Zelfs het onderzoek naar de veranderingen die de revolutie teweegbracht 

op het gezin, gebeurde uitsluitend door buitenlandse onderzoekers. De weinige 

Cubaanse geschriften over de familie, stonden dan ook nog mijlenver af van het ideaal 

van Engels. Zo schreven Blas Roca en Carlos Rafael Rodríguez – twee leiders van de 

PCC – in hun Fundamentos de socialismo en Cuba dat de partij strijdt voor het behoud 

van de familie. (Smith en Padula 1996, 144-145) De libretas – de rantsoeneringkaarten 

– werden toegewezen aan families. Het feit dat het gezin als eenheid werd genomen en 

niet het individu, wijst op de impliciete erkenning van de familie als eenheid binnen de 

maatschappij. (Smith en Padula 1996, 151) Ook de sociale zekerheid nam telkens de 

werknemer én zijn gezin als basis voor het beleid. (Zabala 2005, 190) 

Opvallend waren de inspanningen die men na de revolutie leverde om ongehuwde 

koppels59 te laten trouwen. De staat bood gratis trouwfeesten aan en zelfs een 

(binnenlandse) huwelijksreis. (Smith en Padula 1996, 155) Voor armere Cubanen was 

huwen voordien vaak onmogelijk wegens onbetaalbaar. Het socialisme op Cuba 

betekende dus niet het in vraag stellen van het huwelijk – zoals eerder in de beginjaren 

van de Sovjet-Unie – maar integendeel: het huwelijk voor iedereen. Het aantal 

huwelijken per jaar was dan ook verdrievoudigd in 1969 in vergelijking met tien jaar 

eerder. (Murray 1979a, 64). Het huwelijk toegankelijk maken voor lagere sociale 

klassen, zag men als een vorm van sociale rechtvaardigheid. Tegelijkertijd werd zo het 

huwelijk als statussymbool van de elites ondermijnd. Vooral  vrouwen van 

samenwonende koppels – die zich voordien wettelijk onzeker en sociaal gedenigreerd 

voelden – waren grote voorstanders van deze ‗collectivisering‘ van het huwelijk. 

(Stolcke 2002, 215) 

 

Desalniettemin waren er ook omgekeerde beleidstendensen die een negatieve invloed 

op de macht van de familie hadden. Zo maakte men wel het huwelijk toegankelijker, 

maar evengoed de echtscheiding. Door deze wettelijke en administratieve 

vereenvoudiging, kende het aantal echtscheidingen een eerste piek in ‘71. (Smith en 

                                           
59 Meer dan 1/3 van de samenwonenden in ‘53 (Stolcke 2002, 215) 
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Padula 1996, 155) In ‘59 waren er nog 8,5 echtscheidingen op 100 huwelijken, in ‘75 

waren er dat al 30,2. (Murray 1979a, 64) Een andere verklaring was het vrij 

succesvolle beleid inzake vrouwenemancipatie, dat conflicten teweegbracht in de 

relationele en familiale sfeer en uiteindelijk dus tot echtscheidingen leidde. (Stolcke 

2002, 216) 

Waar in Cuba de familie vroeger vaak een productie-eenheid was, maakte de 

nationalisatie van alle economische activiteiten daar een einde aan. Zelfstandige 

activiteiten en familiebedrijfjes kwamen in handen van de staat terecht, kleine familiale 

landbouwbedrijven uitgezonderd. Sparen binnen het gezin – voor de kinderen – werd 

ontmoedigd door zeer lage interestvoeten en het gratis maken van alle 

basisvoorzieningen. De economische rol van de familie was tegen de jaren ‘70 

gemarginaliseerd. (Smith en Padula 1996, 145-146) 

Tegelijkertijd werden ook pogingen ondernomen om de socialisatie binnen het gezin te 

verminderen. Zoals we ook al lazen in hoofdstuk twee, was de Cubaanse overheid 

bezorgd over de traditionele normen en waarden die binnen de Cubaanse families 

werden overgedragen, in het bijzonder het machismo en de kijk op de vrouw. In die zin 

was de uitbouw van scholen – en in het bijzonder van internaten – ook een manier om 

deze dominante waarden en normen te bekampen. (Smith en Padula 1996, 145) Om 

het guevariaanse concept van de nieuwe mens vorm te geven, rekende men eerder op 

vorming in het onderwijs dan in de familie, die vaak traditioneel en conservatief was 

ingesteld. Op het platteland werden internaten gebouwd, die zeer populair waren bij 

werkende vrouwen. Niet alleen was zo het probleem van toezicht opgelost, kinderen 

kregen er eten, kledij, boeken, schoolgerief en zelfs het transport van en naar het 

internaat gratis. Deze internaten waren gemengd om een normale relatie tussen de 

sekses een kans te geven. Toch bleef ook daar de diepgewortelde rolverdeling 

voortbestaan. Meisjes wasten er – in sommige scholen zelfs verplicht – de kleren van 

jongens, maar nooit omgekeerd. Het FMC zou dit tot in de jaren ‘80 meerdere malen 

bekritiseren. (Smith en Padula 1996, 87) 

In het algemeen zorgden de inspanningen van de overheid om meisjes te laten 

studeren en vrouwen te laten werken voor het afbrokkelen van de macht van de 

patriarch in de Cubaanse familie. De familie op zich kwam verder onder druk te staan 

doordat ze letterlijk – al dan niet tijdelijk – ‗gescheiden‘ werd: internationale missies, 

studie en werk in de Sovjet-Unie en migratie naar de Verenigde staten betekenden een 

verdere verzwakking van familiebanden. Overigens zou de politieke context op zich ook 

een breuk betekenen voor sommige gezinnen en families. Net zoals dat gebeurde 

tijdens WOII in Europa, konden politieke meningsverschillen – verzet of collaboratie, 

revolutie of contrarevolutie – zo hevig zijn, dat een familie hierover in twee splitste. 

Ook stuurden duizenden middenklassengezinnen in totaal zo‘n veertienduizend 

kinderen naar Miami, uit schrik voor ‗communistische indoctrinatie‘ op  Cuba. (Smith en 

Padula 1996, 147-148) 

 

Ondanks de retoriek over de strijd voor het behoud van de familie, brokkelde haar 

macht in de praktijk af en verving de staat ze na ‘59 als dominante sociale institutie in 

de maatschappij, in de eerste plaats als gevolg van de economische en sociale 

maatregelen. (Smith en Padula 1996, 151) De gevolgen hiervan werden al duidelijk in 

de jaren ‘70. De echtscheidingscijfers schoten pijlsnel de hoogte in. Ook 

tienerzwangerschappen en het aantal alleenstaande moeders steeg. Men sprak over de 

instabiliteit van de familie, sommigen zelfs over een crisis. Deze veranderingen op 

familievlak werden dus negatief gepercipieerd. (Smith en Padula 1996, 153) 
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Código de la Familia 

 

In ‘75 komt dan de eerste duidelijke beleidsreactie met de Código de la Familia. Voor 

het eerst werd het socialistische familiebeleid in Cuba duidelijk omschreven en in wet 

gegoten. Opmerkelijk is dat de eerste doelstelling, verwoord in artikel 1, de versterking 

van de familie betreft. De familie wordt erkend als de basiscel van de samenleving 

(Rodríguez Piñeiro 2010). Daarnaast ligt de klemtoon vooral op gelijkheid en 

gelijkwaardigheid tussen enerzijds man en vrouw en anderzijds kinderen die 

voortkomen uit het huwelijk en die erbuiten. Revolutionair is ten eerste dat 

samenwonenden gelijkgeschakeld worden met gehuwden – toch wat eigendom en 

ouderlijke verantwoordelijkheid betreft – en ten tweede dat een gelijke bijdrage in het 

huishouden en de opvoeding van de kinderen van man en vrouw vermeld wordt in de 

wet. (Smith en Padula 1996, 153-154) Op het laatste is voldoende ingegaan in 

hoofdstuk twee. Het eerste, de wettelijke gelijkschakeling tussen gehuwde en 

ongehuwde koppels, was misschien wel een aanpassing aan de maatschappelijke 

realiteit. Ondanks de stimulansen om te huwen en het wegvallen van economische 

hindernissen, kozen steeds meer Cubanen – ditmaal bewust – om samen te leven 

zonder huwelijk. In 1970 waren 35% van de samenlevende koppels ongehuwd, een 

cijfer dat tien jaar later exact hetzelfde was. Het verschil met voor de revolutie is dat 

het maatschappelijk stigma was weggevallen en als men niet huwde dit een keuze was, 

geen gevolg van economische belemmering. (Mesa Castillo 1991, 84) Vooral bij 

jongeren zagen we verandering: in ‘81 kozen 189 jonge koppels om samen te wonen 

op 100 die kozen voor het huwelijk. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 268) 

De gelijkschakeling van gehuwde en ongehuwde paren in wetgeving, was ook een 

manier om te voorkomen dat de (ongehuwde) man zijn verantwoordelijkheid als vader 

tegenover de kinderen kon ontlopen na het stopzetten van de relatie. (Smith en Padula 

1996, 154-155) 

Echtscheiding werd verder vergemakkelijkt in de nieuwe wetgeving en kon ofwel in 

onderlinge toestemming gebeuren, ofwel op vraag van één van de partners, waarna het 

aan het gerecht was om een oordeel te vellen. Doordat de staat grotendeels instond 

voor de opvoedingskosten van de kinderen – door gratis basisvoorzieningen, onderwijs 

en geneeskunde – en meer vrouwen economisch onafhankelijk werden van hun 

echtgenoot, stegen de echtscheidingscijfers opnieuw. Deze bereikten een nieuwe piek 

in ‘89. De rechtbank beslist wie het hoederecht over de kinderen krijgt, maar de 

wetgeving stipuleert dat zij bij voorkeur aan de moeder toegewezen worden.(Smith en 

Padula 1996, 155-157)  

 

In ‘89 werden 61,2% van de kinderen buiten het huwelijk geboren. Dit cijfer omvat 

zowel de kinderen van niet getrouwde koppels als van alleenstaande moeders. Dit 

laatste werd door de overheid en het FMC als een probleem gepercipieerd, vooral als 

het over alleenstaande tienermoeders ging, omdat dit vaak samenhangt met het 

beëindigen van de school. Ook de eigen politiek was daar deels verantwoordelijk voor. 

Enkel kinderen van werkende moeders kregen immers prioriteit in de 

kinderdagverblijven, niet de kinderen van schoolgaande meisjes. Een ander probleem 

was dat vaders – ondanks de wettelijke verplichting – hun verantwoordelijkheid vaak 

niet nakwamen. De politie en de bevoegde commissies slaagden er vaak niet in de wet 

te laten toepassen, soms door het machismo van de bevoegde (mannelijke) beambten. 

Dat veel alleenstaande moeders heel erg weinig wisten over de vaders – uit onderzoek 

van de Universiteit van Havana bleek dat meer dan de helft hun adres niet kende – 
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hielp ook niet echt. De staat zag zich genoodzaakt om zelf een extra toelage te geven 

aan alleenstaande moeders. (Smith en Padula 1996, 161-162) 

Binnen de (machismo) samenleving kregen alleenstaande moeders dikwijls kritiek te 

verwerken en door een stuk van de bevolking zelfs met de vinger gewezen voor 

opvoedings- en samenlevingsproblemen met jongeren. Alleenstaande vaders 

daarentegen kregen meer sympathie. Ook hier kampte men dus met een dubbele 

standaard. (Smith en Padula 1996, 162-163) 

 

Ondanks de wettelijke verandering, bleef het overheidsdiscours over de familie soms 

doorspekt met conservatieve opvattingen. Zo konden we – één jaar na de invoering 

van de nieuwe familiecode en de partijpublicatie over de familie – in een pamflet van 

een overheidsdienst lezen dat dochter en moeder op zaterdag het familiehoofd dienen 

op te wachten die terugkomt na het verrichten van acht uur productief werk. (Murray 

1979b, 104) Ook in een fotoreportage van Bohemia over vrouwelijke brigadistas – die 

dus tijdelijk weg zijn van de familie – publiceerde men foto‘s van een vrouw die een 

baby in de hoogte steekt, met als onderschrift dat jonge brigadistas door contact met 

de baby van de buren het moederschap aanleerden. ―Zij die zeggen dat de revolutie 

tegen de familie is, liegen‖, was de expliciete boodschap. (Fábregas 2010, 75) 

De emancipatie van de vrouw had echter wel degelijk een invloed op de familie. 

Doordat meer vrouwen gingen werken, maar zich ook inschakelden in vrijwilligerswerk 

en/of het FMC of de lokale CDR, besteedde zij alsmaar minder tijd in huis en dus in de 

familie, wat niet gecompenseerd werd door de man. Zo bleef het huishouden 

grotendeels op haar schouders rusten, zoals aangetoond in hoofdstuk twee. (Smith en 

Padula 1996, 150-151) Anderzijds moet opgemerkt worden dat het extra inkomen 

verbetering bracht in de levensstandaard van de familie en dat het hogere 

opleidingsniveau van de vrouw de opvoeding van kinderen ten goede kwam. (Díaz 

Tenorio, Durán Gondar en Chávez Negrín 2003, 56-57) 

 

Zowel de wet als het discours mochten dan wel de versterking en bescherming van de 

familie bepleiten, in realiteit bleek het maatschappelijk proces onomkeerbaar te zijn. 

Samen met de groeiende ‗instabiliteit‘ van de familie, groeide ook de jeugdcriminaliteit. 

Volgens onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken in de jaren ‘70 was het 

eerste de grootste verklaringsfactor van het tweede. De helft van deze delinquenten 

kwam uit eenoudergezinnen (meestal de moeder), een vierde leefde bij stiefouders. 

Verrassend was dat het andere kwart van jeugddelinquenten net uit ‗voorbeeldige‘ 

families kwam waarvan beide ouders werkten en daarnaast actief waren in de 

massaorganisaties en/of de partij. De tijd die ze investeerden in maatschappelijke 

participatie, ging ten koste van het gezinsleven. Het gevolg was dat hun kinderen 

opgroeiden bij de grootouders of bij buren. Bovendien hadden deze ouders de neiging 

hun kinderen hiervoor materieel te compenseren. (Smith en Padula 1996, 164) 

Vooral het FMC nam het voortouw – samen met onderzoekers – om te wijzen op het 

gebrek aan aandacht binnen de overheid en de partij voor de noodzaak aan opvoeding 

en de gevolgen ervan. Het FMC bekritiseerde de te sterke klemtoon die lag op de 

productiesfeer en streefde naar een meer geïntegreerde visie op het leven, waar gezin 

en opvoeding ook een belangrijke plaats dienden in te nemen. Later zouden ook 

politieke leiders toegeven dat de school alleen niet de affectie kan geven die 

opgroeiende kinderen nodig hebben. (Smith en Padula 1996, 164-165) De ongerustheid 

over de maatschappelijke gevolgen van de ontbinding van het familieweefsel leidde 

tijdens de rectificatie tot kritiek op het eigen gevoerde beleid. Het zou echter niet de 
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rectificatie, maar wel de economische crisis van de jaren ‘90 zijn die de rol van de 

familie in de samenleving opnieuw zou dooreenschudden. (Smith en Padula 1996, 152, 

165, 167) 

Periodo especial 

 

De crisis had enorme impact op familie. Niet alleen economisch – door het drastisch 

verlagen van de levensstandaard – maar ook op het functioneren ervan. Ook nieuwe of 

sterk stijgende sociale problemen, zoals werkloosheid en alcoholisme, hadden een 

negatieve invloed op het gezin. De economische problemen van de gezinsleden leidden 

vaak tot verscherping van conflicten. Een ander gezinsprobleem dat de jaren ‘90 met 

zich meebracht, was de stijging van intergenerationele conflicten in combinatie met het 

verminderde respect voor de autoriteit van de ouders. (Díaz Tenorio, Durán Gondar en 

Chávez Negrín 2003, 58-60) 

Deze familiale problemen zien we weerspiegeld in de echtscheidingscijfers, die dan al 

heel erg hoog waren. Het cijfer stijgt van 3,6 gescheiden personen per 1000 inwoners 

in ‘89 naar 4,1 in ‘91 en naar 6 in ‘93. In ‘97 daalde dit cijfer licht, tot 5,5. De ergste 

crisisjaren waren toen ook al voorbij. (Caram León 2007) Deze echtscheidingscijfers 

kunnen we op twee manieren lezen. Enerzijds wijzen ze inderdaad op een groeiende 

instabiliteit van de familie. Anderzijds weerspiegelen ze ook de groeiende emancipatie 

vrouw, daar zij economisch en sociaal de mogelijkheid heeft om de echtscheiding aan 

te vragen. (Caram León 2005) Bij mensen tussen vijfentwintig en veertig jaar eindigen 

zestig procent van de huwelijken in een echtscheiding. In tegenstelling tot wat Engels 

schreef over echtscheiding in het socialisme, wordt dat in Cuba door de overheid niet 

gepercipieerd als een ‗zegen voor de maatschappij‘. Men erkent uitdrukkelijk het recht, 

maar er wordt ook gewaarschuwd voor de risico‘s voor de kinderen. Vandaag hecht 

men duidelijk belang aan een opvoeding binnen het gezin en gelooft men niet dat de 

staat deze kan vervangen (Díaz Tenorio, Durán Gondar en Chávez Negrín 2003, 62-63) 

 

We zien echter ook dat de familie een belangrijkere maatschappelijke rol zal opnemen 

in het Cuba van de jaren ‘90. Met de economische hervormingen wordt het opnieuw 

mogelijk om te werken voor eigen rekening. Voor het eerst sinds de nationalisaties in 

de jaren ‘60 – met uitzondering van kleine privéboerderijtjes – wordt het mogelijk om 

als gezin een zaak uit te bouwen, zoals een paladar, een familierestaurant. Voor het 

eerst krijgen we terug gezinnen die we kunnen beschouwen als productie-eenheden. 

(Díaz Tenorio, Durán Gondar en Chávez Negrín 2003, 61) 

Algemeen kon de staat niet meer dezelfde voorzieningen garanderen aan de families, 

zoals dat het geval was in de jaren ‘80. De familie zelf komt nu op het voorplan en 

zoekt creatieve oplossingen om hun levensstandaard te verbeteren of om bijvoorbeeld 

hun huis op te knappen. Dit leidde tot een transformatie in relatie tussen staat en 

familie, waar die laatste meer autonomie en verantwoordelijkheid krijgt in de 

samenleving. (Díaz Tenorio, Durán Gondar en Chávez Negrín 2003, 61) 

Cubaans onderzoek bevestigt dat – ondanks het economisch herstel – de inspanningen 

die nodig zijn om de familie de huidige sociale bescherming te garanderen enorm zijn. 

De nieuwe benadering van de familie, lijkt dan ook niet teruggedraaid te worden: 

 

there is also a need to move towards new forms of direct engagement with the 

family based upon a greater level of their participation as active subjects in the 

solution of their problems. (Zabala 2005, 190-191) 
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Met de nieuwe economische hervormingen die Raúl Castro aankondigde in november 

2010, lijkt het erop dat men het etatisme – dat een enorme gedaante heeft 

aangenomen in Cuba – in de economische, politieke en sociale sfeer wil terugdringen. 

De overheid hoopt een miljoen werknemers buiten de staatseconomie tewerk te stellen, 

onder andere door het stimuleren van werken voor eigen rekening. (ICS Gent 2011) 

We kunnen dus verwachten dat het nieuwe belang dat de familie in Cuba verworven 

heeft in de jaren ‘90, zich minstens zal consolideren, zo niet zal toenemen. 

Gezinswoningen 

 

Een belofte van de nieuwe regering was om huizen te bouwen voor de Cubaanse 

gezinnen, iets waar voor ‘59 een schrijnend tekort aan was. In de jaren ‘60 en ‘70 

werden inderdaad microbrigades opgericht om de woningnood te ledigen. Deze 

woningen waren gericht op een kerngezin, dat zo impliciet als norm genomen werd. De 

inrichting ervan – met elk zijn eigen keuken, wasplaats,… – verraadde de 

veronderstelling dat deze huishoudelijke taken binnen het gezin zouden uitgevoerd 

worden. (Hamilton 2010, 157) 

In de praktijk zijn huizen wel betaalbaar geworden en werden veel families ook 

eigenaar ervan. De belofte dat ieder gezin na de revolutie over een eigen huis zou 

beschikken werd echter nooit volbracht. Jaar na jaar stelde de regering nieuwe doelen 

inzake huizenbouw, maar even vaak werden die niet behaald. De staat van oudere 

huizen verslechterde, waardoor sommige praktisch onbewoonbaar werden. Dat 

Cubanen overal kamers bijbouwden binnen, naast en op de bestaande woningen, hielp 

ook niet echt. Het resultaat was overbevolkte woningen. Pas toen men in de jaren ‘80 

bouwmaterialen ter beschikking stelde om zelf huizen te bouwen, kwam er lichte (zij 

het onvoldoende) verbetering. (Smith en Padula 1996, 149-150) De slechte 

huisvestingssituatie is volgens onderzoekers een verklarende factor voor de hoge 

echtscheidingscijfers in Cuba. Het krap op elkaar leven, vaak met meerdere generaties 

samen, leidt tot conflicten in het gezin. (Smith en Padula 1996, 157) 

Op het platteland was de huizenpolitiek succesvoller. Om de landbouwers te overtuigen 

over te stappen van privélandbouw naar een coöperatieve, werden ‗nieuwe dorpjes‘ van 

woonkazernes gecreëerd. Vooral vrouwen voelden zich hiertoe aangetrokken. Enerzijds 

door het hogere comfort en anderzijds doordat ze op die manier hun isolement konden 

doorbreken. Zoals we in hoofdstuk twee al konden lezen, betekende dit machtsverlies 

voor de man op het platteland. (Smith en Padula 1996, 150) 

Algemeen genomen is de huisvesting vandaag nog steeds een probleem. De 

economische crisis heeft de huizenbouw verder afgeremd. In Cuba wonen 50,9% van 

de families in kerngezinnen, 31,5% in uitgebreide families, 10,7% zijn 

eenoudergezinnen en 7% leeft samen met een ander gezin. (Zabala 2005, 203) Maar in 

Havana, waar de huisvestingsproblematiek meest precair is, wonen ruim de helft van 

de gezinnen samen met andere familieleden. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 

2004, 268) 

 

De huisvestingsproblematiek had ook zijn invloed op het seksleven van de Cubanen. 

Voor de revolutie wendden Cubaanse koppels op zoek naar privacy zich tot de zeer 

populaire posadas, hotels waar al sinds de kolonisatie erg goedkoop kamers konden 

worden gehuurd. (Smith en Padula 1996, 150) Omwille van de link met prostitutie 

werden heel wat posadas gesloten in de jaren ‘60, zo bleven er in Havana in ‘69 maar 

twaalf meer over. Door het falende huisvestingsbeleid kenden deze echter een 

heropleving en kon men overal in Cuba voor één of twee Cubaanse pesos per uur 
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kamers huren, soms zelfs met mogelijkheid voor roomservice. In ‘87 waren er terug 

meer dan vijftig posadas in Havana alleen (Smith en Padula 1996, 178-179) De 

economische crisis van de jaren ‘90 heeft ook hier een invloed op gehad: heel wat 

posadas verdwenen, anderen verkeerden in slechte staat. Cubanen moesten nu zelfs 

hier in de rij staan. Een oplossing was licenties verlenen aan particulieren, maar ook 

het illegaal verhuren van kamers kende een opmars. (Armenteros 2001) 

 

Gezinsplanning, anticonceptie, abortus 
 

Een van de belangrijkste doelstellingen van de revolutie, was het recht op 

gezondheidszorg. Vrouwen konden dan ook gratis gebruik maken van medische pre- en 

postnatale voorzieningen. Ook het beschikbaar maken van anticonceptie en abortus 

kaderde in dat beleid. (Smith en Padula 1996, 69) In tegenstelling tot andere landen – 

zoals bijvoorbeeld Zuid Korea – kaderde het gezinsplanningbeleid dus niet in een 

neomalthusiaanse politiek. Enerzijds omdat men vond dat de beslissing om al dan niet 

kinderen te hebben en hoeveel bij de ouders moet liggen, anderzijds omdat men niet 

geloofde dat bevolkingsaangroei een oorzaak was van armoede, maar wel het 

kapitalisme. Cuba wou eenvoudigweg reproductieve gezondheidszorg en anticonceptie 

aanbieden aan de bevolking. (Noble en Potts 1996, 213) 

 

Vóór de revolutie was de trend naar kleinere gezinnen wel al ingezet, vooral in de 

steden. Vrouwen hadden daar toegang tot diafragma en het spiraaltje. Op condooms 

rustte een taboe, omdat het geassocieerd werd met prostitutie. Na de revolutie werd 

het aanvankelijk moeilijker om anticonceptiva te kopen. Door de economische blokkade 

uit de Verenigde Staten – voorheen de belangrijkste leverancier van anticonceptiva – 

daalde het aanbod zienderogen. Condooms uit China waren van lage kwaliteit en orale 

anticonceptiva te duur om in te voeren. De combinatie met een maatschappelijk 

optimisme, te vergelijken met de periode na de tweede wereldoorlog in België, zorgde 

voor de enige babyboom in Cuba sinds ‘59. (Smith en Padula 1996, 71) 

Er was nog een derde reden dat de geboortecijfers omhoog gingen: het strenger 

toepassen van de wet op abortus. Tot 1938 was dit illegaal, maar daarna werd het 

mogelijk om het leven van de moeder te redden, na verkrachting en/of om erfelijke 

ziektes en afwijkingen te vermijden. In de praktijk was abortus – vooral in de steden – 

altijd mogelijk. Aangezien er geen aandacht was voor anticonceptie in de scholen, 

waren tienerzwangerschappen schering en inslag. Abortus was hierdoor zeer populair, 

ook omwille van de lage prijs, zodat het ook voor arbeiders uit de steden betaalbaar 

was. Zelfs op platteland rapporteerde men aborterende praktijken, maar daar werden 

die uitgevoerd door traditionele genezers of medicijnmannen, met alle 

gezondheidsrisico‘s vandien. Na de revolutie werd de wet echter naar de letter 

toegepast en werd het moeilijker om een abortus te ondergaan. Een andere reden was 

dat nagenoeg alle bevoegde dokters de boot hadden genomen, naar Miami, ten gevolge 

van de nationalisatie van het gezondheidssysteem. Een gevolg was dat het aantal zelf 

uitgevoerde abortussen en abortussen uitgevoerd door onbevoegden steeg. De 

moedersterfte steeg dramatisch. Volgens Mariela Castro, voorzitster van het Centro 

Nacional de Educación Sexual (CENESEX)60, werd abortus in de eerste helft van de 

jaren ‘60 de eerste doodsoorzaak bij vrouwen (Castro, in: Peker 2007). Voor de 

overheid was dit het signaal om de wet vanaf ‘65 terug soepel toe te passen.  In de 

                                           
60  Nationaal Centrum voor Seksuele Opvoeding 
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praktijk voerde het ministerie van volksgezondheid een politiek van het altijd 

goedkeuren van abortus, wat ook de reden was. Later zouden 

overheidsvertegenwoordigers over de aanvankelijke restricties op abortus zeggen dat 

dit geen specifiek beleid was, maar het gevolg van ―a reorganization in the public 

health system and the adaptation of the population to new norms of medical attention‖.  

(Smith en Padula 1996, 73-74) 

 

In hoofdstuk één konden we al lezen dat er in het Oostblok een groot tekort aan orale 

anticonceptiva was, dus vanuit de COMECON moest men hier geen heil verwachten. Als 

tijdelijke oplossing maakte men aanvankelijk sterilisatie voor de vrouw gratis en voor 

iedereen die ernaar vroeg beschikbaar. In de jaren ‘60 zette men – net zoals de Sovjet-

Unie – in op het ontwikkelen van intra-uteriene voorbehoedsmiddelen. Ten eerste 

omdat deze al populair waren voor de revolutie en ten tweede omdat ze goedkoop te 

produceren vielen (ook omdat heel wat vrijwilligers van het FMC zich inzetten voor de 

productie ervan). (Smith en Padula 1996, 71)  

Toch bleven er problemen bestaan. Sommige dokters weigerden anticonceptiva aan te 

raden of voor te schrijven, omwille van morele bezwaren. Heel wat jongeren hadden 

geen benul van hoe de anticonceptiva te gebruiken, door het ontbreken van 

voorlichting. Hier zou pas in de jaren ‘70 verandering in komen, zoals verder in dit 

hoofdstuk beschreven. Een ander probleem was het stijgende aantal 

tienerzwangerschappen en het gebruik van abortus als voorbehoedsmiddel. 

 

In de jaren ‘70 liet de verbeterde economische situatie toe om ook anticonceptiva te 

importeren61. Door het ter beschikking stellen van meer soorten anticonceptiva, wou 

men de abortusratio naar beneden te halen. In ‘73 begon men het condoom te 

promoten62, omwille van de bescherming tegen soa‘s. Onderzoek toonde namelijk aan 

dat jongeren promiscuer werden en meer van partner wisselden. Intra-uteriene 

anticonceptiva vond men niet wenselijk bij meisjes. Een laatste reden om het 

condoomgebruik te promoten, was dat het ook op verantwoordelijkheid van de man 

wees. Dit kaderde in de doelstelling van het promoten van gendergelijkheid. Toch 

bleven de intra-uteriene middelen in jaren ‘80 populairst bij volwassenen en bij tieners 

de pil. Deze kon zonder voorschrift afgehaald worden, ook al werd een voorafgaand 

doktersbezoek gestimuleerd.  (Smith en Padula 1996, 71-72) 

Sterilisatie werd later enkel nog mogelijk voor vrouwen met meer dan drie levende 

kinderen of voor wie een zwangerschap levensbedreigend kon zijn. Toestemming van 

de echtgenoot op papier was nodig. Men promootte liever mannelijke sterilisatie omdat 

de medische ingreep minder ingrijpend was. Opmerkelijk: bij sterilisatie van mannen is 

geen toestemming van de vrouw nodig. Ook hier zien we de dubbele standaard terug. 

(Smith en Padula 1996, 72) 

                                           
61 Daarnaast kreeg Cuba vanaf ‘74 bijna 4 miljoen dollar aan hulp van het United 

Nations Population Fund en tussen ‘77 en ‘79 630 500 dollar van The International 

Planned Parenthood Federation, waardoor men plots heel wat meer financiële middelen 

had voor de aankoop van anticonceptiva. (Noble en Potts 1996, 213) 
62 Het was Monika Krause, een Oost-Duitse die zich na haar huwelijk met een Cubaan 

in Cuba vestigde en zeer snel een belangrijke nationale stem werd in de nationale 

programma‘s voor seksuele voorlichting, die begin jaren ‘70 de eerste artikels schreef 

en televisieprogramma‘s maakte ter bevordering van het condoomgebruik. 

Aanvankelijk waren de reacties vanuit de bevolking zeer negatief en kreeg ze de 

schelmennaam Koningin van het Condoom, die ze nooit meer zou kwijtraken. (Krause-

Fuchs 2005) 
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Seksuele onthouding zou nooit onderdeel vormen van het gevoerde 

anticonceptiebeleid, omdat men van mening is dat dit toch niet effectief is. Beter was 

het ter beschikking stellen van voorbehoedsmiddelen gekoppeld aan seksuele 

opvoeding. Een andere reden is dat men geen druk ondervind van de kerk, die zich niet 

mengt in het debat over seksuele voorlichting in Cuba. (Olson en Dickey 2002, 767-

768). 

Toch stegen de abortuscijfers zienderogen. De abortusratio63 steeg van 0,5 in ‘68 naar 

2,1 in ‘74. (Noble en Potts 1996, 223) Abortus werd volledig gelegaliseerd in ‘79. Vanaf 

dan is het enkel nog illegaal als er geen toestemming is van de vrouw, als het buiten 

het ziekenhuis gebeurd, als de uitvoerder niet voldoet aan de medische normen of als 

het uit winstbejag gebeurd. (Noble en Potts 1996, 219) Abortus was zeer goedkoop en 

kon worden toegepast tot de tiende week van de zwangerschap. (Smith en Padula 

1996, 75) De beschikbaarheid van seksuele opvoeding en anticonceptiva deed het cijfer 

begin jaren ‘80 licht dalen, maar tegen eind jaren ‘80 was het weer op de stabiele 

hoogte van weleer. Het hoge abortusratio werd een nationaal probleem, omwille van de 

gezondheidsrisico‘s en de kritieken die ze opwierpen in het buitenland64. In de jaren ‘80 

stimuleerde men de techniek van menstruele extractie, een soort miniabortus, die tot 

veertien dagen na de verwachte menstruatieperiode gebruikt kan worden. Deze 

techniek wordt door vrouwen en door het medisch personeel als helemaal onschuldig 

gezien (Smith en Padula 1996, 75) De reden dat men eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 

de abortusratio kon doen dalen – tot 0,8 in ‘93 – was eenvoudigweg het vervangen van 

abortus door menstruele extractie wanneer mogelijk. (Noble en Potts 1996, 219) Als we 

de cijfers van abortus en menstruele extractie samentellen komen we zelfs aan een 

ratio van 2,33 in ‘96. Dit betekent concreet 77,7 abortussen per 1000 vrouwen tussen 

vijftien en vierenveertig jaar of 58,6 abortussen per 100 zwangerschappen. (Bélanger 

en Flynn 2009, 16)  

 

Tot ‘83 kon je vanaf zestien jaar abortus uitvoeren zonder toestemming ouders. Toen 

werd een wet ingevoerd die stipuleerde dat dokters de ouders van jongeren onder 

achttien jaar moeten informeren in het geval van mogelijk levensbedreigende ingrepen. 

Ondanks dat abortus hier niet onder valt, werd deze wet door dokters gebruikt om de 

ouders in te lichten. Voor dokters was dit ook een manier om latere rechtszaken te 

vermijden van ouders, die niet met de beslissing van hun dochter akkoord waren en 

nadien klacht indienden tegen de dokter die de abortus uitvoerde. De drempel voor 

abortus werd wel hoger, wat resulteerde in het langer wachten om de stap te zetten en 

dus hogere risico‘s en zelfs het opnieuw voorkomen van infanticide op het platteland, 

een niet ongebruikelijke methode die dateerde van voor de revolutie. In ‘87 pleitte het 

FMC abortus voor minderjarigen opnieuw ter beschikking te stellen, zonder dat hiervoor 

toestemming van de ouders nodig is. Vooralsnog zonder resultaat. (Smith en Padula 

1996, 76) Met de ontwikkelingen in de bio-ethiek wordt deze wet door dokters en 

onderzoekers echter meer en meer gezien als een inbreuk op de autonomie van de 

patiënt en op de vertrouwensrelatie tussen de arts en de patiënt. Toch is er voorlopig 

geen consensus te vinden om de wet te wijzigen. (Peláez Mendoza 2009a) Voor de 

                                           
63 Het aantal abortussen dat een vrouw in haar leven gemiddeld ondergaat. (Bélanger 

en Flynn 2009, 16) 
64 Zoals een Cubaans onderzoeker het beschrijft: ―se convierte en un tema obligado de 

discusión cada vez que una delelgación cubana asiste a algun evento internacional‖.  

(Peláez Mendoza 2009a) ―Het ontwikkelt zich tot een verplicht discussiethema telkens 

een Cubaanse delegatie deelneemt aan een internationaal evenement‖. (eigen 

vertaling) 



77 

 

menstruele extractie is geen toestemming nodig, wat mede de populariteit verklaart 

van deze nieuwe techniek. (Bélanger en Flynn 2009, 17) 

 

Tegen de jaren ‘80 had Cuba een sterk uitgebouwd, gratis gezondheidssysteem dat 

instond voor gezinsplanning en het verstrekken van anticonceptiva. Poliklinieken en 

huisdokters stonden hier hoofdzakelijk voor in. Anticonceptie en abortus werd gezien 

als een integraal onderdeel van dat gezondheidssysteem én als een vrouwenrecht. 

(Noble en Potts 1996, 214-215) Het grootste probleem vanaf de jaren ‘80 is dat 

anticonceptie in combinatie met een hoge graad van seksuele voorlichting wel 

beschikbaar was, maar nog steeds niet altijd gebruikt werd. Waarom niet? Een deel van 

de verklaring is dat mannen in een machismo maatschappij nog steeds verkiezen dat 

hun vrouw zwanger wordt als bewijs van hun viriliteit, ook al is een abortus nadien 

nodig. Bovendien beschouwden sommige mannen anticonceptie als een bedreiging voor 

henzelf, het verminderde namelijk de (seksuele) controle die ze hadden op hun vrouw. 

(Smith en Padula 1996, 72-73) Belangrijker is echter het scepticisme dat bestond bij 

vrouwen tegenover anticonceptiva. Men twijfelde aan de effectiviteit ervan en 

beschouwde ze als een bedreiging voor de gezondheid of het lichaam, vooral bij 

hormonale middelen. Dit gold zowel voor de IUD‘s, de pil als het condoom. Opvattingen 

zoals ‗anticonceptie is niet geschikt voor mij‘ of ‗bij mij werkt het niet‘ leidden tot het 

niet gebruik van anticonceptiva of tot het regelmatig veranderen van methode en een 

niet correct gebruik. Bovendien kende Cuba een zogenaamde abortuscultuur: een 

cultuur waarin abortus gezien wordt als één van de vele anticonceptiemethodes, soms 

zelfs gepercipieerd als veiliger en beter dan andere vormen van anticonceptie. Abortus 

blijkt een alledaags fenomeen te zijn, onder andere door het ontbreken van morele of 

religieuze bezwaren bij vrouwen. (Bélanger en Flynn 2009, 14, 20-22) Dergelijke 

abortuscultuur bleek typerend te zijn voor de landen uit het socialistisch blok, maar in 

tegenstelling tot die landen was dit in Cuba al een fenomeen van voor de revolutie:  

 

The notion of an abortion culture in Cuba, therefore, cannot be framed primarily 

in erms of the socialist political legacy. Rather, the prevalence of abortion 

emerges in Cuba from complex historical and political factors. (Bélanger en 

Flynn 2009, 16) 

 

De overheid begon een nationale campagne die de bevolking er van moest overtuigen 

dat abortus geen anticonceptiemethode als een ander was en gezien moet worden als 

de laatste optie in het geval van falen van andere methodes. Bovendien verstrengde 

men de straffen voor personen die abortussen uitvoerden en hiervoor niet bevoegd 

waren (behalve tegen personen die bij zichzelf een abortus trachtten toe te passen). Dit 

mocht niet baten. (Smith en Padula 1996, 74) Het probleem is dat abortus algemeen 

sociaal aanvaard blijft. Moeders, vriendinnen en buurvrouwen blijken belangrijke 

socialisatiefiguren te zijn als het over anticonceptie en abortus gaat dan de staat 

(Bélanger en Flynn 2009, 24): ―Puede considerarse que el aborto es un recurso que no 

tiene sanción social, religiosa, cultural o de otro tipo.‖65 (Corés Alfaro, et al. 1999, 185) 

Het belangrijkste motief bij jongeren om over te gaan tot abortus is het beëindigen van 

de studies. Niet omdat dat zou lijden tot uitsluiting, maar omdat kinderen gezien 

worden als een grote hindernis bij het behalen van een diploma. Het tweede motief is 

van economische aard. (Peláez Mendoz, et al. 1999, 61) In de totale groep van 

                                           
65 We kunnen stellen dat abortus een middel is dat geen enkele sociale, religieuze, 

culturele of andere sanctie inhoudt. (eigen vertaling) 
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vrouwen die een abortus ondergaan, blijken financiële motieven en gebrek aan ruimte 

in het huis de belangrijkste te zijn. (Bélanger en Flynn 2009, 22) De partner blijkt 

vrijwel nooit een invloed te hebben op de beslissing van de vrouw. Deze wordt 

autonoom genomen en de partner wordt hierover ‗ingelicht‘. Opmerkelijk is dat tieners 

die een zwangerschap ondergaan in ruim de helft van de gevallen zelf dochter zijn van 

tienermoeders. Dit wijst andermaal op het belang van de familie als socialisator inzake 

seksualiteit. (Peláez Mendoza 2009a) 

 

Het staat vast dat de toegankelijkheid en de veiligheid van abortus een groot effect 

heeft op de vruchtbaarheidscijfers in het land. (Noble en Potts 1996, 219) Toch dienen 

we een aantal nuances aan te brengen. Ten eerste is er in Cuba geen 

onderrapportering van abortussen, zoals in de meeste landen waar abortus illegaal is. 

Ten tweede blijft het – ondanks de abortuscultuur – in de praktijk nog steeds een 

secundaire vorm van anticonceptie. Ten derde: in een land waar jongeren verwacht 

worden te studeren en waar weinig kinderen de norm zijn, liggen de abortuscijfers 

sowieso hoger dan in landen waar dit niet het geval is. (Noble en Potts 1996, 223) 

Veranderingen na de periodo especial 

 

De economische crisis had – net zoals kort na de revolutie – opnieuw een negatieve 

impact op de beschikbaarheid van anticonceptiva. In ‘87 gebruikte nog 88% van de 

vrouwen anticonceptiva: 40% intra-uteriene anticonceptie, 27% sterilisatie, 15% 

gebruikt de pil, 3% condooms en 3% een andere methode. (Noble en Potts 1996, 216) 

De pil genoot de voorkeur bij jongere vrouwen, maar net deze vorm van anticonceptie 

werd moeilijker te verkrijgen. In 2000 is het aantal vruchtbare, seksueel actieve 

vrouwen dat geen voorbehoedsmiddelen gebruikt gestegen tot 26,7%. Vooral het 

pilgebruik daalde sterk. Blijkbaar schakelden veel van deze vrouwen niet over op een 

andere methode, ook al zien we opnieuw een lichte stijging van de intra-uteriene 

anticonceptiva en het condoomgebruik. (Noble en Potts 1996, 223) Wel nieuw zijn de 

morning after pillen, die – zo blijkt uit onderzoek – in de eerste plaats gebruikt worden 

door jongeren die geen anticonceptiva gebruiken. Er werd hiervoor al gewezen op de 

grote populariteit van de menstruale extractie, die in Cuba niet als een ‗echte‘ abortus 

beschouwd wordt. (Peláez Mendoza 2009b) 

In de jaren ‘90 won de huisdokter aan belang inzake gezinsplanning. Heel wat 

apotheken ontbrak het aan condooms en orale anticonceptiva. Mensen met een 

doktersvoorschrift kregen vaak prioriteit, ondanks dat dit geen politiek was die gevoerd 

werd door het ministerie van volksgezondheid. (Noble en Potts 1996, 217) 

 

Een aanhoudend probleem is dat anticonceptie impliciet gezien wordt als de 

verantwoordelijkheid van de vrouw, ondanks het stimuleren van condoomgebruik. 

Onder oudere machistas heerst er een soort fierheid op het nooit gebruikt te hebben 

van een condoom, iets wat zij graag doorgeven aan hun zonen. Condooms worden ook 

wel quitasensaciones genoemd in Cuba (Hatchwell en Calder 1998, 63). Daarom is het 

zo belangrijk dat de seksuele voorlichting op de scholen hier een tegenstem biedt. 

(Olson en Dickey 2002, 768) Dit lijkt voor het eerst vruchten af te werpen, want 

vandaag gebruiken 2/3 van de seksueel actieve adolescenten het condoom. (Castro 

Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 265) Een gevolg hiervan is dat er door de 

economische situatie in combinatie met de blokkade soms niet genoeg condooms 

beschikbaar zijn. De Cubaanse overheid heeft dit uitgeroepen tot een beleidsprioriteit. 

(Olson en Dickey 2002, 768) Ondanks het stijgend condoomgebruik bij adolescenten, 
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blijft het een uitdaging om het gebruik van voorbehoedsmiddelen in die groep te 

verhogen. Als we de niet-gebruikers indelen volgens leeftijdscategorieën, dan zijn de 

seksueel actieve vrouwen onder de twintig jaar oververtegenwoordigd. (Noble en Potts 

1996, 221) 

 

De grote afname van de vruchtbaarheidscijfers heeft ontgetwijfeld alles te maken met 

de gevoerde politiek inzake abortus en anticonceptie. (Noble en Potts 1996, 223) 

Daarnaast zijn de Cubaanse vrouwen erin geslaagd om ‗baas in eigen buik‘ te worden 

en zelf beslissingen te nemen inzake voortplanting. (Caram León 2007) Dit heeft zeker 

een sleutelrol gespeeld in de emancipatie van vrouwen en het afbrokkelen van de 

autoriteit van de pater familias. (Quintana Llanio 2009) De grote maatschappelijke 

steun voor de revolutie bij vrouwen, is onder andere te wijten aan de reproductieve 

rechten die de overheid verschafte aan vrouwen. (Smith en Padula 1996, 80) 

Anderzijds toont het Cubaanse voorbeeld aan dat het ter beschikking stellen van 

anticonceptie en informatie niet genoeg is om culturele gedragspatronen te veranderen. 

Getuige hiervan de nog steeds hoge abortusratio en het aantal 

tienerzwangerschappen66. (Smith en Padula 1996, 81) Sinds ‘86  heeft men de 

abortusratio dan wel kunnen halveren door middel van campagnes, het is vooral de 

nieuwe methode van menstruele extractie die verantwoordelijk is voor het dalen van de 

abortuscijfers. (Caram León 2005) 

 

Seksualiteit en seksuele opvoeding 
 

De associatie tussen Cuba en erotiek of sensualiteit wordt niet alleen in het Westen, 

maar ook in Cuba zelf gemaakt. Uit onderzoek van de jongerenkrant Juventud Rebelde, 

bleek dat de Cubanen zichzelf rangschikten als meest sexy land ter wereld. (Trumbull 

2001, 369). Over de culturele invulling van seksualiteit lezen we in de Continuum 

Complete International Encyclopedia of Sexuality het volgende: 

 

Sexuality, deeply rooted in the Cuban identity, is marked by the presence of 

eroticism in the image of both sexes, for its intentionality to seduce and win over 

the other, in his or her cult of sexuality. ―Cuba is a country in which people 

constantly look at each other and are undressed by a glance, where skin 

suddenly appears and clothes become transparent‖. Eroticism is markedly 

manifisted in all the gestures of Cubans, in all art expressions, especially in 

dance and in the popular dances known the world over. (Castro Espín, Córdova 

Llorca en e.a. 2004, 262) 

 

Ook de Tropicana, hét symbool van decadent, exotisch en erotisch Cuba, overleefde de 

revolutie en is zelfs een toeristische attractie. 

 

Historisch gezien werd seksualiteit cultureel vormgegeven door de kolonisatie. Door de 

invloed van de katholieke kerk werd vrouwelijke maagdelijkheid en kuisheid niet alleen 

de norm, ook de familie-eer hing ervan af. Het was dan ook van kapitaal belang dat 

vaders, broers en echtgenoten de vrouwen in de familie ‗beschermden‘. Vooral 

                                           
66 Dit laatste heeft men in de jaren ‘90 wel kunnen terugdringen tot 13% van het totaal 

aantal zwangerschappen. (Caram León 2005) 
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vrouwelijke seksualiteit werd hierdoor onderdrukt, het was een bedreiging voor de 

koloniale maatschappij. (Garcia 2010, 175) 

 

Se puede controlar la elección de esposa o esposo de diferentes maneras […]. 

En Cuba esto se lograba valiéndose del control estricto de la sexualidad 

femenina.67 (Stolcke 2002, 193) 

 

Anderzijds zorgde het machismo ervoor dat diezelfde mannen zoveel mogelijk vrouwen 

moesten verleiden en veroveren om hun viriliteit aan te tonen. (Smith en Padula 1996, 

169) Deze machismocultuur zou vanaf de periode van de kolonisatie tot op vandaag de 

ideologie over seksualiteit beïnvloeden: het idee dat de man meerdere seksuele 

partners kan hebben (en liefst de vrouw van een andere man veroveren), dat de man 

de frequentie en het type van seksuele handelingen bepaal, dat hij oversekst is en dat 

de vrouw haar seksualiteit in dienst moet stellen van de man, binnen het huwelijk. 

Terwijl de status van de man verhoogt naarmate hij meer seks en meer seksuele 

partners heeft, is dat bij vrouwen net omgekeerd. (Faulkner 2003, 177-178) 

De seksuele repressie van de kerk werd cultureel uitgedaagd door de Afro-Cubaanse 

religies, waarin noties van plezier en seksualiteit wel erkend werden. Dit versterkte 

echter nog het racisme in de maatschappij, want de katholieke blanke elite moest hun 

vrouwen dan logischerwijs in de eerste plaats beschermen tegen de seksueel 

verwilderde zwarten. (Smith en Padula 1996, 170) Interracialiteit was overigens al 

sinds de kolonisatie een gevoelig thema in Cuba.  De Spaanse kroon verbood voor 

lange tijd raciaal gemengde huwelijken en er heerste een sterke seksuele rivaliteit 

tussen blanke en zwarte mannen. De grote mulatten populatie toont aan dat de 

seksuele segregatie slechts schijn was, ook al kwamen deze kinderen vaak voort uit 

buitenechtelijke avontuurtjes van blanke mannen met zwarte vrouwen. (Smith en 

Padula 1996, 9) De mulata transformeerde zich tot seksueel lustobject bij uitstek. In 

culturele representaties werd steeds een erotisch beeld opgehangen van de mulata: 

exotisch, verleidelijk en wellustig. Een populair spreekwoord luidt: No hay tamarindo 

dulce, ni mulata señorita68. (Garcia 2010, 175) 

 

Jongens werden al vroeg ingewijd in het seksuele leven. Het was niet uitzonderlijk dat 

jongens bij de start van de puberteit door een familielid meegenomen werden naar een 

bordeel of, indien de familie een dienstbode had, gepusht werd om te experimenteren 

met haar dochters. Ouders dachten dat de seksuele drive van hun zonen zo 

overweldigend was, dat het niet voeden ervan zou uitmonden in masturbatie (wat 

leidde tot mentale stoornissen), bestialiteit (wat voorkwam op het platteland) of erger 

nog: homoseksualiteit. Dit leidde tot een complex fenomeen van seksualiteit in de 

Cubaanse samenleving. Jongens werden gezien als roofdieren en gedroegen zich er ook 

naar. Het was bovendien nodig om je viriliteit tegenover je vrienden te bewijzen, dus 

moest je met trofeeën over de brug komen. De grootste trofee was om een maagd te 

kunnen verleiden. Zo maakte men in de maatschappij een opdeling tussen de kuise en 

de ‗gevallen‘ vrouwen, minnaressen en prostituees. Enerzijds kregen minnaressen wel 

een sociaal brandmerk, anderzijds hadden ze ook veel meer vrijheid dan de kuise 

                                           
67 De keuze van een partner kan op verschillende manieren gecontroleerd worden […]. 

In Cuba gebeurde dit door een strikte controle op de vrouwelijke seksualiteit. (eigen 

vertaling) 
68 Zoals er geen zoete tamarindelimonade bestaat, zo ook geen mulata die maagd is. 

(eigen vertaling) 
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echtgenotes wiens leven zich beperkte tussen de vier muren van het huis. Ook 

prostituees van de hogere klasse hadden meer vrijheid, in de eerste plaats 

economische. (Smith en Padula 1996, 170-171) 

Met het einde van de kolonisatie verminderde de Spaanse invloed ten voordele van de 

Noord-Amerikaanse. Emancipatiebewegingen kwamen eind twintigste eeuw al op gang 

en vrouwen kregen toegang tot de arbeidsmarkt en het onderwijs, zij het beperkt. 

Cubaanse vrouwen zouden dan al de  dichotomie tussen de ‗vrouw-Maria‘ en ‗vrouw-

hoer‘ bestrijden. De weerstand van mannen hiertegen was groot, maar zou in de loop 

van de eeuw afbrokkelen. Vandaag wordt de wederzijdse afhankelijkheid – maar ook de 

tegenstelling – tussen man en vrouw erkend, net als het feit dat beiden over seksuele 

macht beschikken. (Smith en Padula 1996, 171)  

 

De Cubaanse revolutie had in de beginjaren een zeer moeilijke relatie met de 

katholieke kerk, die ondanks de onafhankelijkheid, nog steeds een zeer dominante 

positie in de maatschappij bekleedde dankzij haar relatie met de heersende elite tussen 

de onafhankelijkheid en de revolutie. Er zou een hevige reactie komen vanuit de 

overheid en haar instituties tegen religie. Gelovig zijn werd soms bestempeld als een 

vorm van ideologische zwakheid. Het zou tot de periodo especial duren eer de relaties 

terug genormaliseerd werden. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 263) Toch 

zou de harde reactie van de overheid tegen de katholieke kerk een positieve keerzijde 

hebben, omdat haar invloed op de moraal, op de maatschappelijke waarden en normen 

nagenoeg verdween. Niet alleen kon seksualiteit in Cuba zich vrijer ontplooien, het was 

ook makkelijker om thema‘s als echtscheiding, abortus en anticonceptie in het 

maatschappelijk debat te brengen. (Smith en Padula 1996, 182) Anderzijds heeft ook 

de santería – een Cubaanse mix van de Afrikaanse natuurgodsdienst en het 

katholicisme – een religieuze invloed op het denken omtrent seksualiteit. Binnen de 

santería godsdienst wordt seksualiteit, plezier, sensualiteit en erotiek wel positief 

geëvalueerd. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 264) 

De verminderde invloed van de katholieke kerk in combinatie met het atheïstisch 

onderwijsmodel, zorgden dus voor het sterk terugdringen van religieuze normen en 

waarden omtrent seksualiteit. Ook traditioneel burgerlijke waarden verloren een stuk 

aan invloed. De seksuele opvoeding op school en in de media was hoofdzakelijk gericht 

op de biologische, reproductieve kant, zoals we verder zullen zien. Ondanks de nadruk 

die men legde op ‗verantwoordelijkheid‘ in seksuele relaties, zou de oude moraal in de 

praktijk niet vervangen worden door een nieuwe inzake seksualiteit. (Corés Alfaro, et 

al. 1999, 185) Jongeren – zowel jongens als meisjes – leken seks vanaf de jaren ‘80 

meer en meer los te koppelen van emotie of liefde, iets wat oudere Cubanen zorgen 

baarde. Ook in de Cubaanse media sprak men over de groeiende seksuele promiscuïteit 

in die periode. Dat dit niet uit de lucht gegrepen was, bewees de sterke stijging van 

soa‘s in die periode. Ondanks de sterk verbeterde gezondheidszorg, kwam syfilis in 

1985 dubbel zoveel voor als in ‘65 en kende gonorroe een explosie. De invloed van de 

vele buitenlandse missies en zeker van de vierhonderdduizend Cubaanse soldaten die in 

Angola zaten zal wel een deel van de verklaring bieden, maar toch begon men in 

opvoedingsprogramma‘s een stabiele relatie als kader voor seksuele relaties te 

promoten. (Smith en Padula 1996, 66) De notie seksuele verantwoordelijkheid zat 

wegens de nadruk op preventie van ongewenste zwangerschap en ziektes sowieso al 

sterk in gebakken in de voorlichtingsprogramma‘s. (Olson en Dickey 2002, 768) Veel 

heeft dit niet mogen baten want de gemiddelde leeftijd van het eerste seksuele contact 

daalde van zeventien à achttien jaar in jaren ‘80 naar veertien à vijftien jaar in de jaren 
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‘9069. De redenen om seks te hebben op die leeftijd hebben niet veel te maken met 

liefde, maar eerder met nieuwsgierigheid, zichzelf een beeld van ‗rijpheid‘ willen 

aanmeten, genieten van het moment of omdat de situatie de gelegenheid gaf. (Corés 

Alfaro, et al. 1999, 185). Men ziet recent ook een stijging van het fenomeen 

‗seksvriendjes‘ bij adolescenten: iemand waarmee ze op regelmatige basis seks 

hebben, maar verder geen relatie. Ook het hebben van seks met gewone vrienden bij 

gelegenheid komt recent nog vaker voor. Men stelt ook vast dat materiële motieven en 

het bekomen van een hogere sociale status een motief wordt voor relatievorming, iets 

wat men wijt aan de veel sterkere invloed van globalisering en het Westen sinds de 

economische openingen in de jaren ‘90. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 

266-267)  Toch beweren Cubaanse onderzoekers dat het promoten van normen en 

waarden omtrent ‗seksuele verantwoordelijkheid‘ zijn vruchten afwerpt. Seksuele 

relaties op zeer jonge leeftijd zouden teruggedrongen zijn van 31% naar 10% (Castro 

Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 265) Er wordt echter niet gespecificeerd wat 

verstaan wordt onder ‗zeer jonge leeftijd‘.  

Een andere verklaring voor de dalende leeftijd van het eerste seksuele contact na de 

revolutie – naast de aanvaarding van seksualiteit en het verdwijnen van het taboe of de 

moreel negatieve evaluatie ervan – was het nagenoeg verdwijnen van prostitutie vanaf 

de jaren ‘70. In plaats dat jongens naar een sekswerker worden meegenomen, 

experimenteert men met meisjes van dezelfde leeftijd. (Díaz Tenorio, Durán Gondar en 

Chávez Negrín 2003, 57) Want de nadruk die gelegd wordt op seksualiteit bij jongens – 

al vanaf de kindertijd – is niet verdwenen: 

 

En toda Cuba […] se le debe dar importancia especial a enseñar a los visitantes 

que los ―hombrecitos‖, aunque todavía muy pequeños, ya han ―comprendido‖ 

cabalmente para qué servirán sus genitales. […] Mamá apunta con el dedo el 

pequeño pene y pregunta: ―Y esto, qué es?‖. Pepito: ―Epiiito‖. Mamá: ―Y para 

qué sirve?‖ Pepito: ―Pa-la-cha-cha‖. Con aplausos, risas, comentarios como: ―Es 

todo un macho!‖ y ―Cómo sabe este machito!‖ culmina el show. Pepito es el 

héroe del día.70 (Krause-Fuchs 2005) 

 

In onderzoek gaven jongens aan dat ze graag elke dag een ander vriendinnetje willen, 

onder andere omdat een man ervaring moet opdoen. Een jongere voegt er grappend 

aan toe: ―la práctica es el criterio de la verdad, este es un principio marxista-

leninista‖71. Trouw was iets dat jongens voor zichzelf als irrelevant beschouwen. Maar 

vooral bij meisjes doen zich veranderingen voor. Waar vroeger maagdelijkheid en 

                                           
69 Uit onderzoek in scholen in Havana bij 1185 scholieren tussen 15 en 19 jaar blijkt dat 

995 geen maagd meer zijn. 78,5% van hen heeft voor zijn of haar 16de verjaardag de 

eerste keer seks heeft gehad. Van de seksueel actieve meisjes was maar liefst 27,9% 

zwanger geweest. Eén vierde van hen al twee keer of meer. Abortus of menstruele 

extractie waren steeds het gevolg. (Corés Alfaro, et al. 1999, 36) 
70 In gans Cuba […] wordt er een speciaal belang gehecht aan het tonen aan bezoekers 

dat de ―mannetjes‖, alhoewel nog steeds zeer klein, al ―begrepen‖ hebben waarvoor 

hun genitaliën zullen dienen. […] Mama wijst met haar vinger naar de kleine penis en 

vraagt: ―En dat, wat is dat?‖. Pepito: ―Epiiito‖. Mama: ―En waarvoor dient het?‖ Pepito: 

―Vo-de-cha-cha‖. Met applaus, gelach en commentaar als ―Het is een echte jongen!‖ en 

―Kijk wat dat jongetje al weet‖ eindigt de show. Pepito is de held van de dag. (eigen 

vertaling)  
71 Het is de praktijk die het waarheidscriterium levert. Dat is een marxistisch-

leninistisch principe. (eigen vertaling) 
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kuisheid het drukkende ideaal was, kreeg men nu reacties als ―yo no soy monja‖72. 

(Krause-Fuchs 2005) Het hebben van seks is bij jongeren zowaar een groepsnorm 

geworden, waaraan voldaan moet worden (Corés Alfaro, et al. 1999, 185). 

Een grote invloed op de veranderingen in de seksuele moraal bij de nieuwe generaties 

Cubanen, was het uitbouwen van het internaatsysteem vanaf de jaren ‘70, zoals 

hierboven beschreven. Gemiddeld leefden 600 jongeren tussen twaalf en achttien jaar 

er samen, vaak afgesneden – door afstand of transportproblemen – van de 

dichtstbijzijnde stad en ontspanningsmogelijkheden, maar ook van ouderlijke controle, 

vooral op meisjes. Waar de overheid en het ministerie van onderwijs geen rekening 

mee had gehouden, was het gevolg dat deze situatie zou hebben op het seksleven van 

studenten in de scholen. Door het ontbreken van voorbehoedsmiddelen op deze 

internaten, rapporteerde men algauw de eerste zwangerschappen. De eerste reactie 

was het verbieden van seksuele contacten tussen de studenten, al dan niet expliciet 

door het ophangen van berichten aan de valven. Directeurs van internaatscholen 

stelden dat onderwijs diende voor opleiding, niet voor seksualiteit. Maar zoals Krause 

opmerkt: ―A los alumnos les habían colocado ante la puerta una gigantesca torta y se 

les prohibía probarla‖73. Verboden of maatregelen zoals controle op slaapruimtes 

hielden jongeren niet tegen. Overigens, met de uitgestrekte domeinen die de 

internaten waren in combinatie met het tropisch klimaat, waren slaapruimtes vrij 

overbodig om seks te hebben. De ministeries spraken van libertinaje in de internaten, 

de jongeren hielden het op vrije liefde. Gezien de massale incorporatie van jongeren in 

internaten, groeide een ganse generatie op met nieuwe ideeën omtrent seksualiteit, 

ondanks de tegenovergestelde discours van ouders, leerkrachten en overheid. (Krause-

Fuchs 2005)  

 

De waarden en normen inzake seksualiteit mogen dan wel sterk veranderd zijn vijftig 

jaar na de revolutie, een aantal problemen en taboes blijven overeind. Zo rust er een 

cultureel taboe op hulp zoeken voor seksuele problemen. Bij vrouwen blijkt er 

nauwelijks een hulpvraag te bestaan. Bij de weinige vrouwen die wel de stap zetten, is 

dat meestal op aandringen van de partner74. Mannen zoeken enkel hulp bij 

erectieproblemen of vroegtijdige zaadlozing. Er rust niet alleen taboe op het zoeken 

van hulp, er is ook te weinig en een te weinig gespecialiseerd aanbod. (Castro Espín, 

Córdova Llorca en e.a. 2004, 275) Onderzoek bevestigt dat ook het masturbatietaboe 

nog steeds aanwezig is. Ondanks dat men al zeer vroeg, al vanaf de jaren ‘60,  de 

begeleiders in de kinderdagverblijven de opdracht gaf om niet repressief op te treden 

tegen het aanraken van de genitaliën door kinderen (Castro Espín, Córdova Llorca en 

e.a. 2004, 266), blijft het idee aanwezig dat een jongen die masturbeert ‗zwak‘ is en 

nooit een volwaardige man kan zijn. Opmerkelijk is ook dat ondanks de veranderde 

seksualiteit bij jongeren, nog steeds 70% van de seksueel actieve jongens denkt te 

kunnen trouwen met een maagd, terwijl ze zelf toegeven dat het statistisch gezien een 

absurde gedachte is. (Krause-Fuchs 2005) 

 

                                           
72 Ik ben geen non. (eigen vertaling) 
73 Men zette een grote taart voor de neus van de leerlingen maar verbood hen ervan te 

proeven. (eigen vertaling) 
74 Overigens is de dubbele standaard ook in de seksuele hulpverlening nog niet 

helemaal weggewerkt. Tot ‘79 werd door klinisch psychologen aan ‗frigide‘ vrouwen 

aangeraden om een orgasme te faken, om te vermijden dat de man zijn plezier elders 

zorgde. (Krause-Fuchs 2005) 
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Op wetgevend vlak is aanranding van minderjarigen strafbaar door verschillende 

wetten. Het is niet geweten hoe groot het probleem is van pedofilie en welk percentage 

van de gevallen het gerecht bereikt. Voor wat het waard is: tussen ‘90 en ‘91 

behandelde de rechtbank die bevoegd was voor de hoofdstad, Havana, 209 zaken. 

(Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 270-271) Opmerkelijk is dat ook 

pornografie illegaal is, op basis van artikel 310 van het strafwetboek, namelijk het 

corrumperen van minderjarigen. De verkoop en invoer van pornografie in Cuba wordt 

gecontroleerd door de autoriteiten. Het is niet erotiek op zich die de overheid 

problematiseert (want deze is sterk aanwezig in de schilderkunst, het theater, de 

cinema, sculpturen, literatuur en zelfs in ballet), maar de ―exclusively commercial 

purposes that distort the true essence of human sexual behavior‖. Naar eigen zeggen 

heeft men het probleem onder controle, maar is door de invloed van globalisering en 

toerisme  (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 272-273) Wat wel afwezig is in 

Cuba is zogenaamde pornocultuur (Vandepitte 2011) en het gebruik van 

vrouwenlichamen in reclamecampagnes voor producten75. (Murray 1979a, 68) Het 

vrouwelijk schoonheidsideaal in Cuba wijkt overigens sterk af van het Europese en 

Noord-Amerikaanse. Niet alleen jonge vrouwen, maar ook moeders worden als seksueel 

aantrekkelijk gepercipieerd. Ook de ideale maten en gewichten wijken af van ‗ons‘ 

ideaal: 

 

In fact, the more flesh the better. In Cuba, women who in the North would be 

counseled on how to hide bulges with yards of material and minimizing patterns 

sashay about in skimpy halters, miniskirts, and tight pants as if to announce, 

―Here I am and aren‘t I beautiful?‖ to which Cuban men respond, ―Sí, sí!‖ (Smith 

en Padula 1996, 172) 

 

Flirten is inherent aan de Cubaanse maatschappij. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 

2004, 262) Niet alleen oogcontact, lichaamstaal en taal zijn hierbij belangrijk, maar ook 

de piropo, het nafluiten van vrouwen. In Cuba is dit gebruik sterk ingeburgerd – je 

hoort het op elke straathoek – en door vrouwen wordt het niet als agressief of 

denigrerend ervaren. (Smith en Padula 1996, 172) 

Seksuele voorlichting en opvoeding 

 

Het was in de eerste plaats het FMC dat aandacht schonk aan seksualiteit. Dit vergde 

heel wat moed, in een samenleving die gedomineerd werd door taboes, vooroordelen 

en machismo. (Krause-Fuchs 2005) Samen met het ministerie voor volksgezondheid 

werden al vanaf ‘62 campagnes opgezet, in de eerste plaats rond reproductieve 

gezondheidszorg. Later zou ook de UJC meewerken om een Nationaal Programma voor 

Seksuele Opvoeding te ontwikkelen. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 264) 

Op meetings, conferenties en in haar magazine, besteedde het FMC in de eerste plaats 

aandacht aan gezinsplanning, anticonceptie, menstruatie zwangerschap en 

borstvoeding. Belangrijk was dat het FMC deze meetings op lokaal niveau en binnen de 

CDR‘s organiseerde, waardoor men erin slaagde een grote meerderheid van Cubaanse 

vrouwen te bereiken. (Noble en Potts 1996, 216) 

 

                                           
75 Zoals vermeld in hoofdstuk twee gebeurt dit wel bij reclames voor Cubaanse 

producten in het buitenland, iets waar het FMC acties tegen onderneemt. 
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In ‘74 ijverde men op het congres van de vrouwenfederatie voor seksuele opvoeding 

voor jongeren, omdat ouders ofwel te onwetend waren of te veel schroom hadden om 

het thema seksualiteit met hun kinderen te bespreken. De vraag van het FMC miste 

zijn effect niet. Een jaar later zou de PCC in haar publicatie over de rol van de familie in 

het socialisme deze analyse kopiëren. Tegelijkertijd werden lessen seksuele opvoeding 

in de lagere en middelbare school opgenomen. (Smith en Padula 1996, 174) Een 

belangrijke motivatie hierbij was de ontspoorde situatie van tienerzwangerschappen en 

abortussen in de internaten. De politiek van het ministerie van onderwijs was om het 

zwangere meisje (tijdelijk) van school te sturen76. Het was het ministerie van 

volksgezondheid – aangevuurd door het FMC – dat toen de beslissing nam om seksuele 

voorlichting en opvoeding sterk op te voeren. (Krause-Fuchs 2005) Het hoofddoel van 

seksuele opvoeding was – en blijft – dan ook preventie: men verspreidt informatie met 

het doel op soa‘s en ongewenste zwangerschappen te vermijden. Aanvankelijk was het 

ook de bedoeling om taboes uit het verleden – zoals het menstruatietaboe – te 

bestrijden door middel van voorlichting. (Olson en Dickey 2002, 767)  

 

Aangezien preventie centraal stond en staat, ontwikkelde men programma‘s voor de 

allerjongsten – al vanaf de kleuterklas – uiteraard aangepast aan de leeftijd van de 

doelgroep. Men redeneerde dat men beter drie jaar te vroeg dan één minuut te laat aan 

voorlichting kon doen. (Olson en Dickey 2002, 768) In de seksuele opvoeding stond 

opnieuw de gelijkheid tussen man en vrouw centraal, nu dus ook op seksueel vlak. 

Mannen en vrouwen zouden eenzelfde gelijkheid – maar ook verantwoordelijkheid – 

moeten genieten om over hun eigen seksuele leven te beslissen. Toch was men 

behoedzaam om over seksuele bevrijding op zich te spreken. In de hiervoor vernoemde 

partijpublicatie kunnen we lezen dat seksuele vrijheid meer vergt dan louter 

instemming of toestemming, want dat dan de schoonheid in de relatie tussen man en 

vrouw verdwijnt. Gelijkheid, oprechtheid, wederzijds respect, verantwoordelijkheid en 

inzicht in de oorsprong van het leven en het voorbrengen van nieuwe generaties zijn 

minstens even belangrijk. (Smith en Padula 1996, 174) Een verklaring voor de 

terughoudendheid is dat men vreesde dat het openlijk stimuleren van seksuele vrijheid 

negatieve gevolgen zou hebben voor vrouwen, gezien het culturele machismo. Het idee 

dat een grotere seksuele vrijheid enkel in het belang van de man en ten nadele van de 

vrouw zat cultureel sterk in gebakken. (Murray 1979a, 68) Dit alles leidde tot 

‗puriteinse‘ boodschappen omtrent seksualiteit, waarmee eind jaren ‘60 regelmatig 

gespot in het erg populaire humoristische tijdschrift Pa‘lante. Een teken dat de 

bevolking zich niet veel aantrok van de bijwijlen conservatieve retoriek vanuit de 

overheid of partij inzake seksualiteit. (Guerra 2010, 279-280)  

 

In ‘77 werd het programma voor seksuele opvoeding geïnstitutionaliseerd en kreeg de 

organisatie de naam Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual (GNTES)77. In de 

gemeenteraden, provincieraden en het nationale parlement werden commissies 

gevormd die instonden voor de verspreiding van het programma. (Castro Espín, 

Córdova Llorca en e.a. 2004, 264) De nadruk lag op het trainen van onderwijzers, 

gezondheidswerkers, het publiceren van artikels en het maken van 

televisieprogramma‘s. Cubaans bronnenmateriaal was aanvankelijk schaars en men 

richtte zich in de eerste plaats tot Oost-Duitsland voor de handboeken. Pas in jaren ‘80 

verschenen de eerste eigen publicaties. In ‘89 veranderde GNTES in het tot op vandaag 

                                           
76 Merk ook hier weer de dubbele standaard: van de jongen is er geen sprake. 
77 Nationale Werkgroep van Seksuele Opvoeding 
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bestaande CENESEX. (Smith en Padula 1996, 174-175) Waar in de beginjaren de 

nadruk lag op anticonceptie, seksuele gezondheid en het bestrijden van taboes en 

mythes, legde men sinds de oprichting van GNTES ook andere accenten, zoals de 

noodzaak van communicatie tussen ouders en kinderen, maar ook tussen koppels 

onderling, omtrent seksualiteit. Revolutionairder was de nadruk die gelegd werd op de 

vrouwelijke seksualiteit (Smith en Padula 1996, 175): 

 

Perhaps the most provocative venture of revolutionary sexual policy was the 

suggestion that women were sexual beings in their own right. Nothing could be 

more contrary to machista mores than the notion of an economically 

independent, sexually active, and informed woman who not only submits to sex 

but expects her partner to consider her pleasure as well as his! (Smith en Padula 

1996, 179) 

 

Men schreef over het plezier dat vrouwen seksueel kunnen ervaren – door het clitoraal 

orgasme – en de noodzaak van een lang voorspel. Zo werd het culturele machista idee 

bekampt dat vrouwen enkel hun mannen seksueel moeten ‗dienen‘. Tegelijkertijd 

waren de materialen echter zeer preuts. Er werd niet ingegaan op hoe seksueel plezier 

gestimuleerd kon worden of welke handelingen daarbij gesteld konden worden. Noch 

waren er getuigenissen van vrouwen over wat zij als leuk ervaren in bed. (Smith en 

Padula 1996, 175) Ook bleef men vrouwelijke seksualiteit – net als seksualiteit in het 

algemeen – situeren binnen een gezinscontext en binnen een heteronormatief kader. 

(Serra 2005, 36) 

De ‗socialistische‘ seksuele opvoeding betekende een nieuwe slag voor de patriarchale 

cultuur. Ze focuste immers op het belang van de vrouwelijke seksualiteit, pleitte voor 

een afschaffing van de dubbele moraal, voor monogamie en voor wederzijdse seksuele 

bevrediging. Vilma Espín bekritiseerde hevig het idee dat meisjes voor het huwelijk 

maagd moesten zijn en jongens niet. (Smith en Padula 1996, 175, 177) Er bestond dan 

ook weerstand in de samenleving tegen deze seksuele opvoeding, niet alleen door 

machistas. In het toonaangevende tijdschrift Bohemia waarschuwde een journaliste 

haar landgenotes dat emancipatie niet gelijk staat aan seks hebben wanneer men dat 

wil en dat liefde voor vrouwen meer betekent dan acrobatie en entertainment. In de 

praktijk stelde men echter vast dat er nauwelijks nog een verschil bestond tussen 

mannen en vrouwen in de frequentie van buitenechtelijke relaties of affaires. (Smith en 

Padula 1996, 177) 

 

Toch was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Weinig leerkrachten waren echt 

goed opgeleid om seksuele voorlichting te geven in de klassen en de Cubaanse 

jongeren bleken ondanks de inspanningen heel naïeve opvattingen erop na te houden. 

Met de het uitbouwen van internaten kon men de jongeren wel socialiseren buiten het 

gezin, maar veel leerkrachten hadden zelf moeite om te spreken over seksualiteit en 

verspreidden vaak dezelfde traditionele ideeën als de ouders. (Krause-Fuchs 2005) In 

de leermaterialen moesten steeds compromissen gesloten worden tussen de zeer 

conservatieve en traditionele cultuur enerzijds en de progressieve ideeën bij GNTES 

anderzijds, uit schrik dat leerkrachten en gezondheidswerkers de materialen links 

zouden laten liggen en omdat bij Cubaanse ouders het idee leefde dat deze seksuele 

opvoeding de promiscuïteit bij jongeren stimuleerde. (Smith en Padula 1996, 180) Pas 

eind jaren ‘80 konden boeken integraal en ongecensureerd gepubliceerd worden. 

(Krause-Fuchs 2005) Ook de dubbele culturele standaard bleek niet zo eenvoudig te 
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bekampen. Zo was een belangrijke reden voor meisjes om geen anticonceptiva te 

kopen en te gebruiken, het vermijden van geroddel. (Smith en Padula 1996, 175-177) 

Omwille van het sociale stigma bleken enkel mannen behandeling te zoeken voor soa‘s. 

In hospitalen diende men via interviews met de mannen hun vrouwelijke seksuele 

partner(s) op te sporen. (Smith en Padula 1996, 66) En op het werk werden vrouwen 

soms nog steeds afgerekend op hun ‗ongepast‘ seksueel gedrag in hun privéleven. 

(Smith en Padula 1996, 128)  

 

In de jaren ‘80 vergrootte het maatschappelijke debat, door publicatie in grote oplages 

van boeken, die massaal verkocht werden en de nog grotere aandacht van de media. 

Op het einde van dat decennium onderzocht men empirisch en systematisch de 

resultaten van drie decennia van seksuele opvoeding en voorlichting. Er waren heel wat 

positieve resultaten, bijvoorbeeld inzake anticonceptie78, maar men stelde ook vast dat 

de kracht van de traditie, culturele gebruiken en het machismo nog steeds groot was, 

in alle delen van de bevolking. (Krause-Fuchs 2005) Latere onderzoeken wezen wel op 

de grotere openheid tussen kinderen en hun ouders op gebied van seksualiteit. (Olson 

en Dickey 2002, 768)   

 

Seksuele opvoeding in Cuba vertrok vanuit specifieke sociale, demografische en 

volksgezondheidsfactoren waarop werd gereageerd. Door de grote aandacht voor de 

praktijk, ontbrak het wel aan een theoretisch model of bijvoorbeeld een gendertheorie. 

Dat leidt soms tot tegenspraak in het materiaal zelf en het niet bespreken van een 

aantal punten die niet opgemerkt worden vanuit de praktijk. Seksualiteit werd tot voor 

kort gesitueerd in een heteronormatief kader en de nadruk lag op seksualiteit binnen 

relaties. (Smith en Padula 1996, 179) Doordat seksuele voorlichting in de eerste plaats 

uitgebouwd werd om tienerzwangerschappen, abortussen en soa‘s te voorkomen, legde 

men te lang de nadruk op de gevaren van seksualiteit en op de notie ‗seksuele 

verantwoordelijkheid‘, vooral na het uitbreken van HIV. Recent probeert men ook de 

notie plezier centraal te stellen. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 2004, 265) Dit 

kadert in de ruimere doelstelling van seksuele opvoeding, namelijk het leren kennen, 

aanvaarden en kunnen uiten van de eigen seksualiteit (Puentes Rodríguez 2009): 

 

La educación sexual es mucho más que la mera impartición de conocimientos 

sobre reproducción humana, sobre la anatomía y fisiología de los órganos 

genitales del hombre y la mujer; es la educación basada en la desaparición de la 

explotación de un ser humano por otro; es el principio de igualdad de 

oportunidades a unas y otros; es el respeto pleno entre las personas; es enseñar 

a no discriminar a persona de orientación de característica sexual minoritaria; es 

aprender a amar y ser amados, y requiere de la participación de toda la 

sociedad. De ahí la importancia que a esta tarea le concedemos y aplicamos 

desde los primeros años de la Revolución.79 (CENESEX 2009) 

                                           
78 Later onderzoek bevestigt dit. 99,5% van de vrouwen in de reproductieve 

leeftijdscohorte kan spontaan een vorm van geboortecontrole opnoemen, 95% heeft 

basiskennis over het gebruik van één van de methoden. (Noble en Potts 1996, 218) 
79 Seksuele opvoeding is veel meer dan het overbrengen van kennis over de menselijke 

reproductie, over de anatomie en de fysiologie van de mannelijke en vrouwelijke 

genitaliën; het is de opvoeding gebaseerd op het verdwijnen van de uitbuiting van de 

mens door een ander mens; het principe van gelijkheid van kansen; het volledig 

respect tussen personen; het is het aanleren van het niet discrimineren van personen 

op basis van een seksuele oriëntatie of het behoren tot een minderheidsgroep; het is 
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Vandaag maakt CENESEX in totaal achtenveertig programma‘s voor de nationale 

televisie, heeft ze columns in zowat alle kranten en werken twaalfduizend scholen over 

het ganse land met hun educatieve programma‘s. (Castro Espín, Córdova Llorca en e.a. 

2004, 266) Opmerkelijk is wel dat verschillende onderzoekers (Corés Alfaro, et al. 

1999, Peláez Mendoza, 2009b, Caram León 2005) vragen om meer belang te hechten 

aan ethische normen en waarden inzake seksualiteit in de seksuele voorlichting en 

opvoeding. Een ander punt ter reflectie is dat slechts de helft van de adolescenten 

tevreden is over de kwaliteit van de aangeboden informatie. (Corés Alfaro, et al. 1999, 

36) 

HIV en AIDS80 

 

De Cubaanse aanpak van de HIV problematiek is beroemd en berucht. In april ‘87 werd 

de discussie geopend met een paginagroot artikel in de grootste krant van het land. 

Daarna begon het systematisch testen van de ganse bevolking, te beginnen met 

bloeddonoren, zwangere vrouwen, ziekenhuispatiënten, teruggekeerde 

internacionalistas en zij die behandeling zochten voor soa‘s. In ‘88 werden de 

resultaten hiervan duidelijk: de risicogroepen waren zij die seks hadden met 

buitenlanders en mannelijke homo- en biseksuelen. Tegen ‘92 waren er in het land 

meer dan 12 miljoen HIV-testen uitgevoerd en daarbij werden 772 infecties 

vastgesteld. Zeer controversieel – in het buitenland – was het in quarantaine brengen 

van personen die met HIV besmet waren, in speciaal daarvoor gebouwde sanatoria. 

Deze aanpak was consistent met deze van eerdere epidemiën zoals dengue of de 

Afrikaanse varkenspest (Lumsden 1996, 163). Het oudste en bekendste AIDS 

sanatorium was Los Cocos. Patiënten konden vrij bezoek ontvangen, maar niet zelf 

naar buiten gaan zonder begeleiding. Men vertrouwde immers niet op de seksuele 

zelfdiscipline van mannen. Een overblijfsel van de cultureel erkende ‗ontembare 

seksuele drift‘ van mannen? Met begeleiding kon men wel naar buiten. Habaneros elke 

zondag, maar zij die buiten Havana woonden slechts vier dagen om de zes weken. In 

het buitenland leverde dit beleid kritiek op, maar in het land zelf was er  

overweldigende steun van de bevolking, zo bleek uit enquêtes. (Smith en Padula 1996, 

67-68) Dit beleid veranderde in de jaren ‘90. Nu is er een verplichte quarantaine van 

acht weken, waarna de patiënt kan kiezen om van het sanatorium zijn of haar 

hoofdverblijfplaats te maken of terug te keren naar huis81. Cuba ontwikkelt en 

produceert zelf voldoende aidsremmers om alle patiënten op het eiland te kunnen 

bevoorraden. (Bentley 2003) 

 

 

 

                                                                                                                                 

leren om lief te hebben en om te geliefd te zijn, en het vereist de participatie van de 

ganse samenleving. Dit is het belang dat we aan deze taak hechten en toepassen sinds 

de eerste jaren van de Revolutie. 
80 Ik ga slechts summier in op deze problematiek. Voor meer informatie, zie de boeken 

van Feinberg (45-60), Leiner (117-158) en Lumden (160-177) – terug te vinden bij de 

literatuurlijst – waarin telkens een volledig hoofdstuk aan HIV en AIDS wordt gewijd.  
81 Achtenveertig procent van de patiënten besluit om in de sanatoria te blijven leven 

(Feinberg 1999, 56). De hoofdreden hiervoor zijn de uitstekende condities in de 

sanatoria, die naar Cubaanse normen luxueus te noemen zijn. (Lumsden 1996, 172-

173) 
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Conclusie 
 

In de Cubaanse familiepolitiek na de revolutie, merken we een tegenstelling tussen het 

discours en de praktijk. In het discours werd de familie aangeduid als de belangrijkste 

cel van de samenleving, dat door de nieuwe overheid beschermd zou worden. In de 

praktijk brokkelde de macht van de familie af, ten gevolge van het sociaaleconomisch 

beleid. Ook de instabiliteit groeide, Cubaanse media en onderzoekers namen zelfs het 

woord crisis in de mond. Engels, Reich en Kollontai bleken gelijk te hebben dat het 

socialisme het belang van de familie in de samenleving zou terugdringen, ondanks het 

discours ter verdediging van de familie van regering en partij in Cuba. Het kan zijn dat 

men de bevolking – die cultureel zeer gehecht bleek te zijn aan familiewaarden – niet  

voor het hoofd wou stoten, maar de reactie op de stijgende jeugdcriminaliteit in de 

jaren ‘80 leek er één van oprechte bezorgdheid over ‗de Cubaanse familie‘. Kollontai en 

Reich waren dan wel van mening dat de samenleving kon instaan voor de opvoeding 

van de kinderen en dat het gezin bijkomstig was (Stolcke 2002, 214), als we kijken 

naar de Cubaanse praktijk, bleek dat niet zo te zijn. Ondanks de uitbouw van een 

stabiel educatief, economisch en sociaal systeem in de jaren ‘70 en ‘80 bleek de 

jeugddelinquentie te stijgen. Cubaanse onderzoekers en het FMC waren ervan 

overtuigd dat dit kwam door de gebrekkige aandacht voor het familieleven vanuit het 

beleid. Uiteindelijk was ook de overheid hiervan overtuigd. Wat Engels in zijn theorie 

over het gezin duidelijk over het hoofd heeft gezien, is de affectieve en psychologische 

aspect van het gezin (Zaretsky 1977, 75). 

 

We kunnen niet weten of het mogelijk zou zijn geweest om dit proces om te keren 

onder de toenmalige economische en politieke omstandigheden. De periodo especial 

gooide roet in het eten. Aanvankelijk zou de economische crisis leidden tot stijgende 

echtscheidingscijfers, maar door het veranderde economische beleid begon de familie in 

de jaren ‘90 terug aan belang te winnen. Het was opnieuw de familie – en niet de staat 

– die op het voorplan trad om de materiële behoeften te bevredigen. Bovendien leidde 

de legalisering van het werken voor eigen rekening tot de terugkeer van families als 

productie-eenheid. Toch is er een groot verschil tussen de patriarchale families 

gebaseerd op economische belangen van voor de revolutie en deze nu. Vandaag is het 

eerste doel van het huwelijk het officialiseren van de liefde en tederheid die men voelt 

voor elkaar, niet een economisch bondgenootschap. (Rodríguez Piñeiro 2010) Toch 

beschrijft Mariela Castro dat bij jongeren  er groeiende tendensen waar te nemen zijn 

naar aandacht voor materiële welvaart en sociale status bij de partnerkeuze, ten 

gevolge van de invloed van de globalisering. De beschouwingen over de Cubaanse 

familie in de afgelopen eeuw geven Engels wel gelijk op één punt: de economische en 

politieke situatie van een samenleving bepaalt duidelijk het gezinsleven en de kijk erop. 

 

Engels schreef dat het socialisme echte monogamie gebaseerd op individuele liefde zou 

voortbrengen, wat in de eerste plaats een bevrijding voor de vrouw zou zijn. Hij lijkt 

hiermee de indruk te geven dat vrouwen meer belang hebben bij monogamie dan 

mannen. Naturaliseert hij hiermee niet de tendencia masculina om seksueel te 

genieten? (Hernández Garcia en Pérez Gallo 2007, 115) In Cuba bleek het 

tegenovergestelde waar van wat Engels dacht: vandaag blijken evenveel vrouwen als 

mannen (seksuele) relaties te hebben buiten de officiële relatie. Vandaag wordt op een 

andere manier naar overspel gekeken in de Cubaanse samenleving en ook naar 

seksualiteit in het algemeen. Aangezien huwelijken niet meer gebaseerd zijn op een 
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economische basis, is er meer ruimte voor subjectiviteit inzake opvattingen over 

seksualiteit. (Hernández Garcia en Pérez Gallo 2007, 118) 

De openheid die in de Cubaanse maatschappij vandaag blijkt te bestaan over 

seksualiteit – ondanks de aanwezigheid van enkele taboes en de dubbele standaard 

inzake gender die niet is weggewerkt – staat in contrast met het soms puriteinse 

discours van de overheid en instituties. De roman Trilogía sucia de La Habana van 

Pedro Juan Gutiérrez – in het Nederlands vertaald als Dirty Havana – geeft daar nog 

een betere inkijk in dan ik in dit hoofdstuk op basis van academische bronnen heb 

kunnen doen. Ter illustratie een passage over een persfotograaf die betrapt werd op 

het maken van naaktfoto‘s: 

 

Niks geen gewip, niks negerlullen pijpen, helemaal niet. Alleen maar naaktfoto‘s 

van een paar mooie meisjes. Enfin, dat was dus een schandaal. Ze schopten ‗m 

uit de partij, haalden hem bij de krant weg en zetten hem uit de Orde van 

Journalisten. Het toppunt was dat zelfs zijn vrouw hem uit huis trapte en hem 

zei dat hij haar ‗teleurgesteld‘ had. Zo ging dat. Cuba in volle socialistische 

opbouw was van een maagdelijke puurheid, van een verrukkelijke inquisitiestijl. 

(Gutiérrez 2002, 12) 

 

De officiële lijn is dat seks een bron van plezier moet zijn en van fysiek en 

psychologisch welzijn, maar men kadert seksualiteit wel binnen een liefdevolle relatie 

en legt de nadruk op seksuele verantwoordelijkheid. Promiscuïteit bij jongeren wordt 

geproblematiseerd. Is dit te wijten aan een generatiekloof? Zijn de oudere Cubaanse 

socialisten op dat gebied meer beïnvloed door de conservatieve prerevolutionaire 

cultuur van voor de revolutie dan door bijvoorbeeld Kollontai? Opvallend is dat we in 

Cuba een tegenovergestelde situatie zien dan die van de Sovjet-Unie kort na de 

Oktoberrevolutie. Daar waren het de bolsjewieken die zeer progressieve opvattingen 

erop nahielden, waarvoor er weinig maatschappelijk draagvlak was.  In Cuba lijken 

onderzoekers en instituties moeilijkheden te hebben met wat vandaag een 

maatschappelijke realiteit is. 

 

De grootste verwezenlijking van de Cubaanse revolutie op gebied van seksualiteit blijkt 

de macht te zijn die vrouwen verworven hebben over hun eigen reproductie. Dit 

kaderde in het ruimere emancipatiebeleid. Toch blijven tienerzwangerschappen een 

sociaal probleem, alsook de uitzonderlijk hoge abortuscijfers ten gevolge van de 

abortuscultuur. Het Cubaanse voorbeeld maakt duidelijk dat een ruim aanbod van 

anticonceptiva en seksuele voorlichting niet volstaat, maar dat ook traditionele culturele 

ideeën aangepakt moeten worden. Dit is echter een werk van een zeer lange adem, 

duidelijk langer dan een halve eeuw. 
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La Revolución no entra por el culo 

Miguel in Fresa y Chocolate82 

5. Homoseksualiteit in Cuba: over entendidos, maricones en locas 
 

De Cubaanse revolutie mocht dan wel vanaf haar begin op verzet en tegenkanting 

rekenen in de Verenigde Staten, onder linkse en progressieve bewegingen bracht ze 

een golf van enthousiasme teweeg. Toch zou ook uit deze hoek al snel kritiek komen. 

Het was in de eerste plaats de slechte behandeling van homoseksuelen die linkse 

intellectuelen zoals Ginsberg en Sartre afstand deed nemen van Castro en co. (Bejel 

2001, 101) Vanwaar de homofobie in de Cubaanse revolutie? Een revolutie, die zich 

steeds profileerde als emancipatorisch? 

Eerst zullen de historische wortels van homoaversie in Cuba besproken worden, 

vervolgens de ontwikkelingen na de jaren ‘60. Dit hoofdstuk focust in de eerste plaats 

op mannelijke homoseksuelen, niet op lesbische vrouwen. De reden hiervoor is dat in 

machismo samenlevingen homoseksualiteit steeds zichtbaarder was en dus meer 

gesanctioneerd werd dan lesbianismo83: ―Lesbianism attracted less attention because 

no male was involved‖. Toch zal de maatschappelijke afwijzing grotendeels dezelfde 

zijn als bij homoseksuelen. (Smith en Padula 1996, 170)  

 

Homofobie tegen de achtergrond van kolonisatie, religie en 

onafhankelijkheidsstrijd 
 

De bepalende invloed van de katholieke kerk op de ontwikkeling van een 

diepgewortelde machismo cultuur is al meerdere malen vermeld in deze thesis. Gezien 

de standpunten van het katholicisme over homoseksualiteit, hoeft het dan ook geen 

betoog dat de machismo cultuur sterk homofoob is. De Spanjaarden verwezen in het 

begin van de kolonisatie naar het bestaan van ‗sodomie‘ op Cuba en in andere streken 

van Zuid-Amerika om de kolonisatie van te legitimeren. Er kan dan ook getwijfeld 

worden aan de objectiviteit van hun beschrijvingen over homoseksualiteit bij de 

inheemse bevolking en de inheemse kijk erop.84 In elk geval kwam er na de kolonisatie 

een strenge wetgeving tegen homoseksualiteit met daarbovenop een inquisitie van de 

katholieke kerk. Historische bronnen getuigen van de terechtstelling van 18 

‗vrouwelijke mannen‘ op de Plaza de Armas in de zeventiende eeuw. (Lumsden 1996, 

45-46) De koloniale overheid zou homoseksualiteit opnemen in het strafwetboek en tot 

het einde van de koloniale periode zou de politie ingrijpen tegen homoseksualiteit, 

vooral bij manifestaties ervan in het openbaar. (Bejel 2001, 6-7) 

                                           
82 Scène 86 (Andries 1997, 128) 
83 Niet dat lesbianismo op enige goedkeuring kon rekenen, zie ook de literaire 

representatie van garzonas in het werk van José Martí (Bejel 2001, 16-27) of de reactie 

van FMC woordvoerders op seksuele diversiteit bij vrouwen tijdens de jaren ‘80. (Smith 

en Padula 1996, 173) Voor drie getuigenissen van lesbische vrouwen in Cuba, zie 

Homosexualidad: Historias de mujeres op http://www.redsemlac-cuba.net/Especial-de-

Diversidad/homosexualidad-historias-de-mujeres.html.  
84 Voor meer informatie over homoseksualiteit in Latijns-Amerika tijdens de 

precolumbiaanse periode, zie de bijdrage van Clark Taylor in: (Murray 1995, 80-99), 

Sex and Conquest van Richard Trexler (Polity Press, 1995) en het eerste hoofdstuk van 

Rudi Bleys‘ The Geography of Perversion (New York University Press, 1996). 

http://www.redsemlac-cuba.net/Especial-de-Diversidad/homosexualidad-historias-de-mujeres.html
http://www.redsemlac-cuba.net/Especial-de-Diversidad/homosexualidad-historias-de-mujeres.html
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Toch is er een verschil in de kijk op homoseksualiteit in vergelijking met Europa. Waar 

hier in het algemeen gedacht wordt in de schema‘s ‗homoseksueel versus 

heteroseksueel‘ – biseksualiteit, queer of andere varianten even buiten beschouwing 

gelaten – wordt in de machismocultuur gedacht in het schema ‗activo versus pasivo‘. 

De eerste is dan de dominante man, zowel in de samenleving als in het seksspel. De 

activo domineert en penetreert. De pasivo daarentegen is de ondergeschikte, degene 

die de lusten van de activo dient te bevredigen. Traditioneel is dat de vrouw, maar het 

kan dus ook de ‗passieve‘ homoseksueel zijn. Deze denkwijze heeft twee implicaties: 

ten eerste kan je als man het stigma van homoseksueel vermijden, terwijl je toch seks 

hebt met man(nen), door de actieve rol op te nemen. Een tweede implicatie is dat de 

pasivo dan weer wel uiterst sterk gestigmatiseerd wordt. Vrouwen zijn door hun natuur 

gedoemd om minderwaardig en ondergeschikt te zijn, daar is nu eenmaal weinig aan te 

doen. Maar een man die – ondanks zijn biologische mogelijkheden – voor de pasivo rol 

‗kiest‘ is dubbel schuldig. Het stigma  ligt dan ook in de eerste plaats op de mannen die 

zich niet als een macho gedragen – de hombre-mujer – en zij die zich openlijk als 

homoseksueel uiten.85 (Smith en Padula 1996, 170; Boogaard 1982, 67-68; Murray 

1995, 11-14, 50-55, 64; Leiner 1994, 22) 

 

Ondanks de hegemoniale positie van het katholicisme, werd de Cubaanse cultuur ook 

beïnvloed door de Afrikaanse. De zwarte slaven kwamen vooral uit Ibos, het zuiden van 

Nigeria. Bij deze stammen was er geen fundamenteel verschil met de Spanjaarden in 

opvattingen over gender. De activo-pasivo tegenstelling was ook het schema dat in de  

Abakuá religie gebruikt werd, de oorspronkelijke Cubaanse variant van de Afrikaanse 

natuurreligie. In de loop der eeuwen was het echter santería, vermeld in hoofdstuk 

twee, die de belangrijkste en meest verspreide variant zou worden van de Afrikaanse 

natuurreligie. De santería religie lijkt een minder strakke gender dichotomie toe te 

passen, de santero feesten zijn dan ook populair bij Cubaanse homo‘s, ook omwille van 

de grotere openheid tegenover seksualiteit in het algemeen. Toch worden ook vrouwen 

en homoseksuelen niet toegelaten voor het priesterschap.  (Lumsden 1996, 47-48)  

Het staat wel vast dat homoseksuele contacten tussen zwarte slaven op de plantages 

vaak voorkwamen, door de numerieke meerderheid van de mannen. Er waren bijna 

dubbel zoveel mannelijke als vrouwelijke slaven op de plantages. Homoseksualiteit 

kende in de barracones dan ook weinig stigma. Na het einde van de slavernij (1886) 

bleef er een sterke maatschappelijke discriminatie van zwarten bestaan. Om niet 

dubbel gediscrimineerd te worden in de machismo samenleving – zwart én homo – 

zouden zwarten een zeer viriele genderidentiteit ontwikkelen die aansloot bij het 

homofobe machismo. (Lumsden 1996, 49-51) 

 

 

                                           
85 Dit gender-gestructureerd model is verspreid over gans Latijns-Amerika. Uit 

onderzoek blijkt echter dat homoseksuelen zich aanvankelijk conformeren naar één van 

de twee rollen uit dit gay model, maar dat deze dichotomie in het seksleven na verloop 

van tijd verdwijnt. (Murray 1995, 11-14) In Cuba maakt men verder onderscheid 

tussen bugarrones (heteroseksuelen die hun seksuele lusten desnoods ook met mannen 

bevredigden), entendidos (homoseksuelen in de activo rol, wiens gedrag ‗mannelijk‘ 

genoeg was om maatschappelijk getolereerd te worden) en maricones of locas (de 

‗passieve‘, ‗verwijfde‘ of transgender homoseksuelen). (Lumsden 1996, 29-30) Dit 

neemt niet weg dat de activo vs pasivo dichotomie cultureel het dominante 

denkschema blijft.  
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De kolonisatie bracht dan wel een homofobe cultuur voort, de onafhankelijkheidsstrijd 

zou hier geen verandering in brengen. Onafhankelijkheidsbewegingen in Cuba waren 

onlosmakelijk verbonden met nationalisme. Daarbij werd gezocht naar een definitie van 

wat het betekent om Cubaan te zijn, wat deze Cubaanse natie kenmerkt. Sinds het 

prille begin zouden Cubaanse nationale leiders homoseksualiteit beschouwen als een 

bedreiging voor de ‗gezondheid van de natie‘. Al in 1791 zou de nationalist José 

Augustín Caballero een kritiek schrijven op de hombre-mujer. Homoseksualiteit zou 

sindsdien steeds beschouwd worden als de negatie van de Cubaanse identiteit, wat 

zeker niet kan opgenomen worden in de natie. Op die manier geeft homoseksualiteit de 

grenzen aan van de imagined community. (Bejel 2001, xii-xvi) 

 

Cuba kende twee bloedige en brutale onafhankelijkheidsoorlogen. De mythe van de 

heroïsche, viriele krijger die het opneemt tegen de Spanjaarden kreeg dan ook een 

centrale plaats in de cultuur86. In deze mythevorming was dus geen plaats voor de 

homoseksueel, die steeds bestempeld werd als de ‗verwijfde man‘. (Lumsden 1996, 54 

en Bejel 2001, xvi-xvii) Ook Cuba‘s nationale held – José Martí – gaf hier blijk van in 

zijn geschriften, ook al was er in Martí‘s romantisch humanisme ook plaats voor poëzie, 

cultuur en kunst. (Bejel 2001, xvii-xviii) Het denken van Martí moet ook in de context 

gezien worden van de verhoudingen met de Verenigde Staten. Eind negentiende eeuw 

gebruikten politici uit de V.S. het argument van de Cubaanse effeminate man om haar 

expansionistische inspanningen te rechtvaardigen. Enerzijds moest men voorkomen dat 

het Amerikaanse ras besmet zou worden, anderzijds maakte men zo duidelijk dat Cuba 

dringend veramerikaniseerd diende te worden. Het verdedigen van de Cubaanse 

mannelijkheid door Martí was dan ook een reactie hierop. Hij ontkende het bestaan van 

effeminates in Cuba niet, maar weet dat aan de kolonisatie die de Cubaanse 

maatschappij corrumpeerde. Martí‘s mannelijke ideaalbeeld was die van de viriele 

strijder die tegelijk poëet was. Hiermee zet hij zich zowel af tegen het ‗decadente‘ 

Europa als tegen de nieuwe massacultuur in de Verenigde Staten, waar zijns inziens 

geen plaats was voor de kunsten en poëzie. (Bejel 2001, 10-14) 

 

José Martí mocht dan wel de meest invloedrijke denker van zijn tijd zijn in Cuba, niet 

zijn romantisch humanisme maar wel het wetenschappelijk positivisme zou culturele 

dominantie verwerven eind negentiende eeuw. De belangrijkste figuren hier zijn dokter 

Benjamín de Céspedes en intellectueel en schrijver Enrique José Varona, beiden actief 

in de onafhankelijkheidsbeweging en beïnvloed door August Comte en Herbert Spencer. 

Zij zouden zich – net als andere dokters, sociologen en intellectuelen uit deze traditie – 

uitspreken tegen homoseksualiteit. Dit werd gedefinieerd als een afwijking waartegen 

de samenleving diende te worden beschermd. Varona en de Céspedes beschouwden 

homoseksualiteit als een epidemie – zowel fysiek als moreel – die door de Europeanen 

naar Latijns-Amerika werd gebracht. De Céspedes beschuldigde de koloniale heerser 

ervan niet effectief genoeg op te treden tegen de homoseksuele subcultuur in de 

hoofdstad. Volgens Varona diende Latijns-Amerika zichzelf terug gezond te maken, 

door zich te bevrijden van de Europese invloeden. Opmerkelijk is dat beide 

intellectuelen van mening waren dat deze ‗zonde‘ haar meest vruchtbare grond vond in 

de armere arbeidersklasse en bij niet-blanke rassen. Niet omwille van een biologisch 

determinisme, maar omwille van armoede en onwetendheid. Om de homoseksuele 

                                           
86 Zo werden de mambises voorgesteld als een homogene en monolithische blok van 

viriele mannen: ―la imagen que trasciende en el epos nacional es la del héroe-hombre-

heterosexual‖. (Sierra Madero 2003, 21) 



95 

 

epidemie onder controle te krijgen dacht men niet alleen aan opleidingen en nationale 

ontwikkeling, maar ook aan sport. Sport hield jongeren immers weg van slechte en 

zondige gewoontes en bovendien zouden sporten als baseball viriele mannen kweken. 

(Bejel 2001, 28-37) Homoseksualiteit werd door deze positivisten gemedicaliseerd en 

de homoseksueel werd een metafoor van ziekte en sociale besmetting. (Montero 1997, 

102-103) 

 

Het is belangrijk om op te merken dat in tegenstelling tot het Europa van dit 

tijdsgewricht, er in Cuba geen alternatieve ‗homovriendelijke‘ stemmen zoals Oscar 

Wilde of Hirschfeld te horen waren in de literatuur, de journalistiek of de 

wetenschappen. (Bejel 2001, 37) De drie belangrijkste discours in Cuba waren even 

homoaversief: die van de onafhankelijkheidsbeweging, die van de Spaanse kolonisator 

en het discours uit de Verenigde Staten. Daar komt pas verandering in na de 

onafhankelijkheid, met het hoogtepunt van de feministische beweging tijdens het derde 

decennium van de twintigste eeuw, waarnaar verwezen werd in hoofdstuk twee. De 

traditionele genderrollen werden door het feminisme uitgedaagd en discussies over 

garzonismo – de toenmalige term voor lesbianismo – vonden plaats in feministische 

organisaties, de media en de literatuur. Dit opende de deuren voor discussies over 

homoseksualiteit en de activo vs pasivo opvatting in het algemeen. Vooral in de 

literatuur zouden schrijvers als Ofelia Rodríguez Acosta, Carlos Montenegro en Alfonso 

Hernández Catá voor het eerst uitdrukking geven aan homoseksualiteit, ook al 

reproduceerden deze schrijvers ook heel wat machismo ideologie in hun boeken.87 

(Bejel 2001, 42-46) 

Toch betreft deze openheid over homoseksualiteit een minderheidsdiscours, zelfs 

binnen de feministische beweging. De meerderheid van de Cubaanse feministes uit die 

tijd zagen homoseksualiteit niet als iets acceptabels, laat staan positief. Feministische 

organisaties hadden sterke banden met de nationalistische bewegingen, ontstaan uit de 

eerdere onafhankelijkheidsbewegingen88. De opvattingen over homoseksualiteit en 

nationale identiteit waren in die bewegingen nog steeds intact gebleven. Een van de 

meest invloedrijke linkse feministes uit die periode, Mariblanca Sabas Alomá, ijverde 

voor een complete scheiding tussen feminisme en lesbisch activisme.  Volgens deze 

marxist-leniniste was lesbische seksualiteit te wijten aan kapitalistische onderdrukking. 

Eens de vrouw hiervan zou bevrijd worden, zou zij van volledige gelijkheid kunnen 

genieten met mannen en zou lesbische seksualiteit verdwijnen. De opvatting dat 

homoseksualiteit een negatief effect van kapitalisme is, zou in deze periode in de brede 

linkse beweging op Cuba weerklank vinden. (Bejel 2001, 42-46)  

 

Toch ontstond er in de periode tussen het einde van de tweede wereldoorlog en de 

Cubaanse revolutie een homosubcultuur in Havana. De grootstad gaf homoseksuelen 

meer vrijheid dan het platteland, waar patriarchale controle veel sterker was. Daardoor 

emigreerden heel wat Cubaanse homoseksuelen naar de hoofdstad. De expansie van 

het toerisme zou het beeld van de hoofdstad drastisch wijzigen. Aanvankelijk was 

Havana een typische honeymoon bestemming voor welgestelde koppels uit de 

Verenigde Staten, maar met de intrek van de georganiseerde misdaad in de jaren ‘50 

                                           
87 Voor een uitgebreide analyse van homoseksualiteit in de boeken van deze schrijvers, 

zie (Bejel 2001, 47-93). 
88 Na de onafhankelijkheid kwam Cuba de facto onder Noord-Amerikaanse overheersing 

te staan. De onafhankelijkheidsbewegingen transformeerden zich in nationalistische 

bewegingen die streden voor een soeverein Cuba en nationale bevrijding. De 

opvattingen over de nationale identiteit en de imagined community bleven intact. 
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werd Havana een ‗poel der verderf‘. Homoseksuelen op zoek naar werk in de hoofdstad 

hadden vaak dezelfde negatieve ervaring als de arme plattelandsmeisjes uit hoofdstuk 

drie, die naar de hoofdstad emigreerden om de levensstandaard te verbeteren (Leiner 

1994, 23-24): 

 

The only occupational sector showing substantial growth was that connected to 

tourism, drug distribution, gambling and prostitution. This sector was mostly 

controlled by American organized crime and members of an indigenous 

bourgeoisie directly linked to Batista‘s political apparatus. (Argüelles en Rich 

1984, 686-687) 

 

Ook arme homoseksuelen werden zo in de prostitutie gedrongen. De vraag naar 

homoseksuele diensten was groot, want in deze periode bestond er een sterke seksuele 

repressie van homoseksuelen in de ontwikkelde landen: ―homosexual desire was often 

channeled into illegal and lucrative offshore markets like the Havana underworld‖. 

(Argüelles en Rich 1984, 686-687) Net als bij de prostitutie, beschreven in hoofdstuk 

drie, zou ook de Cubaanse bourgeoisie een deel van de vraag op zich nemen. Deze link 

met prostitutie zorgde in Cuba, net als in de ganse regio, voor een sterke 

klassenscheiding onder homoseksuelen. Jongens en mannen uit armere 

bevolkingslagen zorgden voor het aanbod, rijke Cubanen of toeristen voor de vraag. Dit 

leidde tot een stereotiep beeld van ―de rijke pervert die de arbeidersklassejongens 

koopt en bederft‖. (Van Den Boogaard 1982, 51-52) 

Hierdoor werd in het Havana van voor de revolutie homoseksualiteit steeds gelinkt aan 

prostitutie, drugs en toerisme uit de Verenigde Staten. Bovendien bestond er een 

spatial overlap tussen de homobars zoals St. Michel, Dirty Dick en El Gato Tuerto – die 

ook homoseksuele studenten frequenteerden – en de prostitutiezones. Ook ware deze 

bars in handen van Noord-Amerikaanse misdaadsyndicaten. (Leiner 1994, 24) Enkel 

binnen deze context werd homoseksualiteit getolereerd:  

 

Openlijk homo zijn betekende ook dat je tot de ‗onderwereld‘ behoort, in ieder 

geval alleen homo kon zijn op die plekken die door de onderwereld werden 

gecontroleerd. (Boogaard 1982, 52) 

 

The underworld culture was isolated from the mainstream of social life. And 

being centered on the commercialization of sex, it never generated a gay culture 

or pride but only varying degrees of guilt and self-hatred among its gay 

denizens. The rare use of legal sanctions and official harassment against the 

―gay community‖ was only due to commercial considerations. In the larger 

society gay people were not tolerated nor was there much in the way of self-

defined gay identities. (Leiner 1994, 24) 

 

Vermits homoseksualiteit schijnbaar enkel in de hoofdstad voorkwam, ontstond in de 

jaren ‘50 de mythe dat het deze seksuele oriëntatie een gevolg was van de decadentie 

en verdorvenheid van de grootstad en het Noord-Amerikaanse toerisme. Op het 

‗gezonde‘ platteland zou homoseksualiteit niet voorkomen.89 Dit idee kadert in de 

                                           
89 De kiem van dit denken vinden we ook bij José Martí, die homoseksualiteit zag als 

een negatief gevolg van de stedelijke instabiliteit en de fragmentering van het individu 

in de stad. (Bejel 2001, 15-16)Het idee dat homoseksualiteit enkel voorkomt in 

‗verdorven‘ steden en niet op het ‗gezonde‘ platteland is overigens niet exclusief 
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bredere opvatting dat homoseksualiteit een psychische afwijking is, ontstaan door de 

sociale context. (Leiner 1994, 12) In realiteit werd de dubbele moraal op het platteland 

gewoon hoger in het vaandel gedragen. Seks hebben met andere mannen was geen 

probleem, zolang het activo-pasivo schema gerespecteerd werd. Reinaldo Arenas – die 

verder in dit hoofdstuk aan bod komt – schreef dat het moeilijk was om op het 

platteland een man te vinden die nog nooit seks had gehad met een andere man. Eén 

iets was echter seksuele contacten, iets anders was gelabeld worden als homoseksueel. 

Diezelfde Arenas schreef dat dit laatste een van de ergste rampen is die je kon 

overkomen op het platteland. Vandaar ook de aantrekkingskracht van Havana op 

homoseksuelen. (Lumsden 1996, 33)  

 

Voor de guerrilla in de Sierra Maestra stond net de corruptie in de hoofdstad symbool 

voor de situatie waarin Cuba zich bevond. Een belangrijk element in het discours van 

de rebellen was de strijd voor ‗nationale waardigheid‘. Met andere woorden: een strijd 

tegen alles waar Havana in die tijd voor stond: maffia, misdaadsyndicaten, casino‘s, 

prostitutie en ook homoseksualiteit, omwille van de specifieke context waarin het 

zichtbaar was. Door de rurale basis was ook de mythe van ‗gezonde platteland‘ versus 

‗decadente, perverse stad‘ in het denken van de guerrilla aanwezig. Door de linkse 

invloed was er dan weer gevoeligheid voor de mythe van de arme jongen die seksueel 

uitgebuit werd door de rijke homoseksuele pervert en het waanidee dat 

homoseksualiteit een gevolg was van kapitalisme. Bovendien zou de guerrilla een viriel 

mannelijkheidideaal voortbrengen. Dit in combinatie met een homofobe machismo 

samenleving – waar ook de guerrilla zelf niet aan ontsnapte, zoals beschreven in 

hoofdstuk twee – zorgde voor weinig optimistische perspectieven voor Cubaanse 

homoseksuelen. 

 

Institutionalisering homofobie (1959-1974) 
 

De 26 juli beweging wilde in de eerste plaats de nationale soevereiniteit en hiermee 

gepaard de nationale waardigheid herstellen, die onder Batista meer dan ooit 

gecorrumpeerd was. De allereerste revolutiejaren waren nog tolerant tegenover 

homoseksuelen – er stonden belangrijkere zaken op de agenda – maar met het 

intensifiëren van nation building begin jaren ‘60 kwam hier verandering in. Voor het 

concept van nationale identiteit greep men terug naar de traditie van de 

onafhankelijkheidsstrijd eind negentiende eeuw. Homoseksuelen hoorden hier dus niet 

in thuis. (Bejel 2001, 96) 

 

In ‘61 was het socialistisch karakter van de revolutie officieel afgekondigd, wat 

betekende dat de invloed van communisten in zowel het staatsapparaat als de 

samenleving sterk was toegenomen. Zoals hierboven beschreven, was het dominante 

idee bij Cubaanse communisten dat homoseksualiteit een gevolg was van het 

kapitalisme dat onder het socialisme zou verdwijnen. Ook de toenemende invloed van 

de Sovjet-Unie speelde in het nadeel van Cubaanse homoseksuelen. Daar was 

homoseksualiteit illegaal sinds ‘34. De invloedrijke linkse schrijver Samuel Feijóo – een 

van de sterkste antihomo stemmen in de Cubaanse pers – zou na een bezoek aan de 

Sovjet-Unie schrijven dat homoseksualiteit er niet langer bestond, daar het socialisme 

                                                                                                                                 

Cubaans. Ook in Peru was dit het dominante denken, zij het dan vertaald in het 

‗gezonde‘ hoogland versus de ‗verdorven‘ kust.  (Murray 1995, xiv) 
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dergelijke sociale ziekten heeft kunnen genezen. (Bejel 2001, 99-100) Diezelfde Feijóo 

schreef dat geen enkele homoseksueel de revolutie kon vertegenwoordigen. Een 

revolutie was immers een zaak van vuisten en niet van pluimen, van moed en niet van 

beven. (Leiner 1994, 25) Ook Fidel Castro gebruikte een gelijkaardig discours. In een 

interview met Lee Lockwood stelt hij dat homoseksuelen wel de revolutionaire ideologie 

kunnen aanhangen en een correcte politieke positie kunnen innemen, maar dat ze nooit 

het vereiste gedrag en karakter van een echte revolutionair of een communistisch 

militant kunnen hebben. Hij stelde dat homoseksuelen niet in posities mochten 

toegelaten worden waarin ze een directe invloed op jongeren hadden. Anderzijds gaf hij 

toe dat er nog geen definitieve antwoorden bestaan omtrent de oorzaken van 

homoseksualiteit en dat er meer studie nodig was. Tenslotte zei hij dat homoseksuelen 

geen slechte behandeling mochten krijgen omwille van iets waar ze geen controle over 

hadden. In de praktijk plaatste Fidel homoseksuelen hier in een ondergeschikte positie. 

Openlijke homoseksuelen werden noch tot de partij, noch tot de UJC toegelaten.90 

(Leiner 1994, 26; Van Den Boogaard 1982, 76) 

 

Bovendien had men in Cuba uitdrukkelijk de bedoeling om el hombre nuevo te creëren. 

Che Guevara – die het concept van de nieuwe mens uitwerkte – was ervan overtuigd 

dat nieuwe structuren niet voldoende zouden zijn om het communisme op te bouwen. 

Ook de mens moest veranderen, door een doorgedreven bewustmakingsproces en 

ideologische opvoeding. De individualistische mens van het verleden zou moeten plaats 

maken voor de altruïstische mens van de toekomst. (Vandepitte 2004, 28-30) Het 

ideaalbeeld van de nieuwe man was een viriele strijder, bereid tot opofferingen en strijd 

voor zijn land en voor het socialisme, en bevrijd van de onzuiverheden van het 

verleden. De homoseksueel – in de machismo samenleving steeds gedefinieerd als de 

‗verwijfde‘ man – paste duidelijk niet in dit construct. (Bejel 2001, 99-100) 

 

Homofobie was niet uitzonderlijk in die tijd. Niet alleen in Latijns-Amerika, maar ook in 

de Verenigde Staten en Europa heerste nog steeds een homoaversief klimaat. Wat wel 

uitzonderlijk was, was de geleidelijke institutionalisering ervan. (Bejel 2001, 96)  

De eerste tekenen hiervan werden zichtbaar in ‘61. In Havana was de Colón buurt 

beroemd en berucht voor prostitutie en drugshandel. Tevens waren net daar een aantal 

homobars gesitueerd. Bij een politieactie tegen prostitutie, pooiers en drugs in ‘61 

waren ook homoseksuelen doelwit van de politie. Een tweede incident was de arrestatie 

van één van Cuba‘s bekendste schrijvers, Virgilio Piñera, in ‘61. De enige aanleiding 

voor zijn 24 uur durende aanhouding was zijn openlijke homoseksualiteit. De dag van 

zijn arrestatie liep hij gekleed in ―scandalous shorts, a multicolored shirt, and sandals – 

very unusual public attire for a Cuban male at the time‖. Voor de vooringenomen 

politieagenten was dit voldoende om Piñera – een hevige voorstander en verdediger 

van de revolutie – te arresteren. Piñera zou in Cuba blijven publiceren, maar zijn 

enthousiasme voor de revolutie zou na zijn arrestatie nooit herstellen. In de jaren ‘70 

zou hij van het culturele toneel verdwijnen en pas na de recente veranderingen inzake 

                                           
90 Een uitzondering was Alfredo Guevara, hoofd van het Cubaanse filminstituut, al voor 

de revolutie actief in de communistische partij en goede vriend van Fidel Castro. Na de 

revolutie werd hij opgenomen in het centraal comité van de partij en was als hoofd van 

het filminstituut zelf aanwezig op het congres in ‘71 waarover verder meer. Hij stond in 

het buitenland bekend als de enige homoseksueel met leidinggevende posities in Cuba. 

(Lumsden 1996, 64, 75) Fidel Castro zei later in een interview (in ‘94) dat Alfredo 

Guevara door zijn kameraden en in Cuba nooit als homoseksueel werd gezien. (Bardach 

1994) 
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beleid – zoals verder in dit hoofdstuk beschreven – zou Piñera gerehabiliteerd worden. 

(Bejel 2001, 97-99) 

Onmiddellijk na de revolutie zouden heel wat homoseksuelen dan ook vertrekken naar 

de Verenigde Staten. Zij die bleven zouden zich ofwel in de revolutie integreren of zich 

ertegen keren en ‗contrarevolutionaire‘ activiteiten ontwikkelen. De eerste groep betrof 

homoseksuele studenten en personen uit de lagere sociaal economische klasse, die 

hoopten dat ze hun seksuele geaardheid slechts tijdelijk zouden moeten verbergen:  

 

For these homosexuals, class and class interests were perceived as more 

elemental aspects of their identity than homosexual behavior. And the revolution 

spoke to these interests and this identity. (Argüelles en Rich 1984, 689). 

 

De tweede groep bestond hoofdzakelijk uit zij die voor de revolutie nauwe banden 

onderhielden met de misdaadsyndicaten. Daar die laatste de homobars bezaten, 

werden deze plaatsen inderdaad broeihaarden van de ‗contrarevolutie‘. Maar ook 

progressieve homoseksuelen zouden zich – door het gebrek aan andere socialisatie 

omgevingen of door de discriminatie die ze ontegensprekelijk ondervonden – hierbij 

aansluiten:  

 

The 1960s were tense years, concerned with security and ―holding on‖ in order 

to maintain the Revolution. The U.S. invasion at the Bay of Pigs in 1961, the 

killing of young literacy brigade tutors by counterrevolutionaries, and attacks by 

CIA-supported groups led to an atmosphere of mistrust and fear. People who 

were different were suspect. Homosexual bars and cruising areas were viewed 

as centers of counterrevolutionary activities. In some cases they were, since 

available social outlets for gay men often still centered on the declining 

underworld life of Havana. (Leiner 1994, 27) 

Young homosexuals seeking contact with ―the community‖ in the bars and 

famous cruising areas of La Rampa were thus introduced to counterrevolutionary 

ideology and practice. (Argüelles en Rich 1984, 689) 

 

De overheid zou kort daarna overgaan tot het sluiten van homobars, zoals dat 

gebeurde met bordelen in ‘63. Maar ook cinema‘s die bekend stonden als 

homovriendelijk en parken waar homoseksuelen elkaar ontmoetten, kwamen onder 

verhoogde politiecontrole te staan. Hierdoor begon de sociale ruimte die 

homoseksuelen hadden voor de revolutie drastisch in te krimpen. (Lumsden 1996, 62) 

 

Het echte begin van de institutionalisering situeert zich in 1965, toen het leger de 

UMAP‘s oprichtte: Unidad Militar de Ayuda a la Producción91. Deze militaire eenheden 

werden opgericht voor jongeren die militaire dienstweigeraars waren of zij die door het 

leger zelf niet geschikt bevonden werden om de militaire dienstplicht te vervullen. 

Getuigen van Jehova bijvoorbeeld behoorden tot de eerste categorie en ‗anti-socialen‘ – 

zoals jongeren die weigerden te werken of te studeren – tot de tweede categorie. Door 

de sterke homoaversie in het leger, rekende men ook homoseksuelen hierbij. Men 

dacht deze personen, verdorven door de steden, te kunnen rehabiliteren door hen werk 

op het platteland te laten uitvoeren. Alhoewel de UMAP‘s dus niet opgericht waren voor 

                                           
91 Militaire Eenheid voor de Hulp aan de Productie 
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homoseksuelen, zouden zij in de praktijk de meest geviseerde worden92. Zij die erin 

slaagden hun geaardheid goed verborgen hielden hadden niet onmiddellijk iets te 

vrezen, maar zij die een een ‗verwijfd‘ uiterlijk hadden in de ogen van andere Cubanen 

en zij die gay areas frequenteerden werden in het bijzonder geviseerd93. Ook dansers, 

schrijvers, artiesten en kunstenaars waren doelwitten. Homoseksuelen konden 

opgepakt worden bij politieacties, maar ook overijverige CDR-voorzitters zouden hen 

aangeven. (Bejel 2001, 99-100; Leiner 1994, 30-31; Lumsden 1996, 66) 

 

De omstandigheden in de UMAP verschilden van plaats tot plaats. In het algemeen 

waren ze echter heel hard. Dit had enerzijds te maken met de nadruk op zware arbeid, 

maar deze verschilde in karakter niet veel van het vrijwilligerswerk in de 

suikerrietoogst buiten de UMAP‘s. (Lumsden 1996, 69-70) De belangrijkste reden was 

het machtsmisbruik door militaire oversten: ―some camps were apparently so notorious 

that their military commanders were actually charged and convicted of brutalizing 

inmates‖. (Lumsden 1996, 70) Castro zelf en een honderdtal UJC-leden hadden zich 

hier persoonlijk van vergewist na onaangekondigde inspecties. Deze rapporteringen 

waren een eerste reden om tot sluiting over te gaan. (Feinberg 1999, 23) Een tweede 

reden was dat de UMAP‘s op hevig protest stootten in binnen- en buitenland. Voor het 

eerst zouden linkse Amerikaanse en Europese intellectuelen die voordien de Cubaanse 

revolutie steunden – zoals Graham Greene, Jean-Paul Sartre en Allen Ginsberg – 

openlijk kritiek leveren op de nieuwe overheid. In Cuba zelf zou de Unión de Escritores 

y Artistas de Cuba (UNEAC)94, de vereniging van schrijvers en artiesten, heftig 

protesteren omdat veel van haar leden opgesloten werden in deze UMAP‘s. Raquel 

Revuelta, een Cubaans artiest die lid was van de communistische partij, was één van 

de hevigste en tevens meest invloedrijke tegenstanders. (Bejel 2001, 101) Zij kon 

commandant René Vallejo en Fidel Castro ervan overtuigen dat de UMAP‘s een zware 

schending van de mensenrechten inhielden. (Lumsden 1996, 70) Ook de hierboven 

besproken Alfredo Guevara – persoonlijke vriend van Fidel Castro – oefende druk uit. 

(Bardach 1994) Castro legde uiteindelijk zijn politiek gewicht in de schaal om te pleiten 

voor de afschaffing van de UMAP‘s, hiermee ingaand tegen de legertop die overtuigd 

bleef van het nut ervan. (Leiner 1994, 31; Lumsden 1996, 71) Dit leidde ertoe dat 

kapitein Quintín Pino Machado in 1967 aan het hoofd werd geplaatst van de UMPAP‘s en 

belast werd met de opdracht om ze te sluiten. Vanaf dan zouden de omstandigheden 

voor zij die in de UMAP‘s gevangen zaten gevoelig verbeteren. De laatste UMAP sloot 

zijn deuren in 1968. (Lumsden 1996, 70-71) 

 

Het sluiten van de UMAP‘s betekende niet dat de visie op homoseksuelen of op 

homoseksualiteit veranderde, noch dat de vervolging van homoseksuelen op zich in 

vraag werd gesteld. Toch konden de homoseksuelen iets rustiger ademen op Cuba, 

toch qua overheidsoptreden betrof. Arrestaties vonden niet langer plaats, maar 

institutionele en maatschappelijke discriminatie bleef sterk, waardoor ‗uit de kast 

                                           
92 Toch waren de meerderheid van de gevangenen heteroseksuelen. Over het aantal 

homoseksuelen dat werd opgesloten, bestaan enkel gissingen. Virgilio Piñera beweerde 

dat in totaal 60 000 homoseksuelen naar de UMAP‘s werden gebracht, maar anderen 

schatten het totaal aantal gevangenen dan weer een stuk lager dan 60 000. (Lumsden 

1996, 66) 
93 Toch mag de psychologische belasting op alle homoseksuelen in Cuba niet 

onderschat worden, die drie jaren in angst leefden om opgepakt te worden. (Lumsden 

1996, 70) 
94 Unie van Cubaanse Schrijvers en Artiesten 
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komen‘ voor de meesten geen optie was. (Leiner 1994, 31) Homoseksuelen werden op 

elk niveau uitgesloten: in het leger, de universiteit, de partij, de overheid, en als 

leerkrachten in het onderwijs. Resolución número tres van de nationale cultuurraad 

stelde dat iedereen die minderjarigen kon corrumperen of een negatieve invloed zou 

hebben op de vorming van de nieuwe mens geen cultureel forum kon krijgen. In de 

praktijk werd dit gebruikt om homoseksuelen uit te sluiten. (Bejel 2001, 103-105) 

Ironisch genoeg zou er in die periode net heel veel aandacht komen voor 

homoseksualiteit in de literatuur95. Het bekendste boek uit deze periode was Paradiso 

van José Lezama Lima, die in ‘62 verkozen was tot vicevoorzitter van de UNEAC. 

Omwille van de homo-erotische passages is het boek een tijdlang niet gedrukt geweest, 

waardoor het in de boekhandels niet meer te verkrijgen was. Het boek was echter heel 

populair bij intellectuelen, ook bij zij die de revolutie steunden. Danzij hun protest werd 

het boek opnieuw gedrukt en verspreid. Op deze manier was Lezama Lima erin 

geslaagd het sociale taboe op zijn minst in culturele kringen ter discussie te stellen. 

Hierdoor zou hij eind jaren ‘60 verstoten raken uit het Cubaanse culturele leven. 

Omwille van de grote literaire kwaliteiten van zijn werk zouden zijn boeken in de jaren 

‘70 terug ruime aandacht krijgen. Ook andere schrijvers zoals Severo Sarduy, Reinaldo 

Arenas – die uit Cuba zouden emigreren – en Calvert Casey – die in ‘69 zelfmoord 

pleegde – zouden homoseksualiteit als thema opnemen in hun literair werk. (Bejel 

2001, 104, 115-116, 127) Het merendeel van Arenas‘ werk zou omwille van de 

expliciete homo-erotische passages gecensureerd of niet uitgebracht worden in Cuba. 

(Lumsden 1996, 72-73) 

 

De periode van relatieve rust voor homoseksuelen, na het sluiten van de UMAP‘s, 

duurde maar kort. In ‘71 werd het eerste nationale congres over cultuur en opvoeding 

gehouden, waar het thema homoseksualiteit aan bod kwam. Daar definieerde men 

homoseksualiteit als pathologisch, afwijkend en antisociaal. Op het congres werd 

besloten dat homoseksuelen niet tewerkgesteld konden worden in plaatsen waar ze 

direct contact met jongeren hadden en dat ze Cuba niet in het buitenland konden 

vertegenwoordigen. Na het congres kwamen leerkrachten, maar ook studenten aan 

universiteiten, opnieuw in de problemen. In de culturele sector en het onderwijs was de 

jacht op homoseksuelen opnieuw voor open verklaard. Ontslagen volgden en openlijk 

homoseksuelen zouden geen jobs meer krijgen in deze sector96. Maar ook in andere 

sectoren ondervonden ze discriminatie. Zo werden ze vaak niet toegelaten voor 

vrijwilligerswerk en voor de militaire dienstplicht. Voor studie of werk in het buitenland 

kwamen ze niet in aanmerking. (Bejel 2001, 103-105; Van Den Boogaard 1982, 56-58; 

Leiner 1994, 35; Lumsden 1996, 74-76) 

De verantwoording voor dit discriminerende beleid, haalde het congres bij Cubaanse 

dokters, opvoedkundigen en psychologen die een ‗wetenschappelijke‘ onderbouwing 

gaven voor homoseksualiteit. Dit was volgens hen volledig terug te brengen tot 

psychologische en omgevingsfactoren. Tijdens de jaren ‘60 was de Freudiaanse 

psychoanalyse zeer populair in deze sector97. Net zoals een aantal socialistische 

                                           
95 Net doordat de overheid trachtte homoseksualiteit uit het openbare leven weg te 

gommen en er zoveel aandacht aan besteedde, werd net homoseksualiteit net heel erg 

belangrijk en heel erg zichtbaar in de maatschappij. Het taboe maakte het net 

interessant. Vandaar de aandacht die het kreeg in de literatuur. (Montero 1997, 135) 
96 Men wachtte niet op de wettelijke vertaling van de congresresoluties die in 1974 in 

voege trad. (Leiner 1994, 35-36) 
97 Deze populariteit dateerde al van voor de revolutie en zou tegen eind jaren ‘70 plaats 

gemaakt hebben voor een meer ―eclectische aanpak‖. (Leiner 1994, 42-43) 
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theoretici begin twintigste eeuw, selecteerden Cubanen de passages uit Freuds werk die 

homoseksualiteit afschilderden als een ziekte of perversie waarvan de kiem in de 

kinderjaren lag, in de oedipale fase. Overdreven liefde van de moeder of het ontbreken 

van een vaderfiguur was één van de verklaringen die psychologen boden. Kinderen 

waren zeer beïnvloedbaar en moesten dan ook afgeschermd worden van 

homoseksuelen98. Wanneer jongens ‗verwijfd‘ gedrag vertoonden dienden zij speciale 

aandacht te krijgen, door sport en ruwe spelen dienden deze jongens ‗geviriliseerd‘ te 

worden. (Bejel 2001, 102-103; Leiner 1994, 37-38, 41-42) Dit leidde ertoe dat men 

kinderen met ‗verwijfde‘ gedragskenmerken zelfs onderbracht in scholen voor kinderen 

met  gedragsproblemen: ―Children at such a school were divided into groups according 

to five categories of behavior problems: hyperactive and agressive children, anxious 

and withdrawn children, boys with effeminate tendencies, bed wetters, and children 

with eating problems‖. De jongens uit de derde categorie dienden hun ‗angst voor pijn‘ 

te verliezen door sport en ruwe spelen.99 (Leiner 1994, 34) 

 

Twee decennia gespannen vrede: Mariel en tolerantie (1975-1993) 
 

Midden jaren ‘70 zou er een einde komen aan de systematische uitsluitingen van 

homoseksuelen in de cultuursector en in het onderwijs. Resolución número tres van de 

nationale cultuurraad werd door het hooggerechtshof vernietigd in 1975. Personen die 

ontslagen waren op basis van hun seksuele geaardheid kregen financiële compensaties. 

Bij de oprichting van het eerste ministerie van cultuur kwam Armando Hart aan het 

hoofd te staan, iemand die bekend stond om zijn progressieve opvattingen, in het 

bijzonder over cultuur en over homoseksualiteit. Hij steunde op de minder strenge 

resoluties van het congres van ‘71 – zoals de resolutie die stelde dat homoseksualiteit 

niet als een fundamenteel of centraal probleem diende beschouwd te worden – om een 

liberalere koers te voeren. (Lumsden 1996, 75, 77) Binnen het ministerie werd een 

commissie opgericht voor de studie van homoseksualiteit. Deze commissie zou mee de 

weg bereiden voor de wettelijke decriminalisering van homoseksualiteit. (Feinberg 

1999, 32) Door de discussies in diezelfde periode over de nieuwe Código de Familia – 

waarin voor het eerst de traditionele genderrollen werden uitgedaagd – was er een 

grotere opening voor andere opvattingen omtrent gender, iets wat onrechtstreeks in 

het voordeel van homoseksuelen speelde. (Leiner 1994, 44) 

 

Een ander belangrijk keerpunt was de oprichting van GNTES in 1977, de voorloper van 

CENESEX, besproken in het vorige hoofdstuk. GNTES en later CENESEX zouden een 

ware voortrekkersrol gaan spelen inzake de strijd voor emancipatie van holebi‘s in de 

Cubaanse maatschappij. Eigen handboeken voor seksuologen, opvoeders, dokters en 

psychologen waren in de jaren ‘70 nog niet voorhanden. Hiervoor richtte men zich 

ditmaal niet op de seksueel conservatieve Sovjet-Unie, maar op het progressievere 

Oost-Duitsland100. In ‘79 verscheen dan het eerste handboek, de Spaanse vertaling – El 

Hombre y la Mujer en la Intimidad – van een boek van de Oost-Duitse seksuoloog 

                                           
98 Homoseksuelen weghouden van jobs waarbij men in contact stond met kinderen, 

was omwille van dezelfde reden ook gebruikelijk in de Verenigde Staten en in andere 

landen. (Leiner 1994, 40) 
99 Deze ‗aversietherapieën‘ werden ook door (homoaversieve) psychotherapeuten in 

andere landen voorgeschreven. (Leiner 1994, 34, 55-56)  
100 Monika Krause – de voorzitster van GNTES en pionier inzake seksuele opvoeding in 

Cuba – was zelf een uitgeweken Oost-Duitse. 
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Schnabl. In hoofdstuk tien behandelde hij homoseksualiteit, waarin hij stelde dat 

homoseksuelen niet lijden omwille van hun seksuele geaardheid, maar omwille van de 

maatschappelijke discriminatie tegen hen. Verder stelde hij dat homoseksualiteit een 

normale variant is binnen het brede spectrum van de menselijke seksualiteit. Het boek 

werd gedrukt op 27 000 exemplaren en de eerste 15 000 ervan waren exclusief 

gereserveerd voor dokters, psychologen en studenten. De overige exemplaren waren in 

een mum van tijd uitverkocht. Het gerucht deed immers de ronde dat het boek dit 

‗schandaalonderwerp‘ behandelde. Het boek mocht dan wel uitverkocht zijn, Cubanen 

leenden het aan nieuwsgierige vrienden, buren en collega‘s, waardoor veel meer dan 

zevenentwintigduizend Cubanen het boek hebben gelezen. Twee jaar later verscheen 

van dezelfde auteur En Defensa de Amor, waarin dezelfde boodschap over 

homoseksualiteit te lezen stond. Dit werd op veel meer exemplaren gedrukt en werd 

het meest verkochte boek in de geschiedenis van Cuba101. Deze boeken lokten enorme 

discussies uit in de Cubaanse samenleving. Voor het eerst kon het thema 

homoseksualiteit openlijk bediscussieerd worden in de maatschappij. (Bejel 2001, 105-

107; Leiner 1994, 43-45) Toch bleven heel wat homoseksuelen uiterst sceptisch over 

de inspanningen van GNTES. Velen waren ondertussen vervreemd van de revolutie en 

waren verbitterd na vijftien jaar van institutionele discriminatie. Desondanks betekende 

GNTES toch een nieuwe start inzake de behandeling van homoseksuelen. (Lumsden 

1996, 28) 

 

In 1978 werd de wet die homoseksuelen verbood om leerkracht te worden vernietigd. 

In de praktijk zou het echter zeer moeilijk blijven om als homoseksueel een job in het 

onderwijs te versieren. Ook in andere sectoren – zoals in de geneeskunde en in de 

sport – werden de bepalingen in de arbeidscode omtrent homoseksuelen geschrapt, 

maar bleef er informele uitsluiting en discriminatie bestaan. Nu viel het echter nog 

moeilijker te bewijzen dat dit op basis van je seksuele geaardheid was. Zij die hier 

slachtoffer van werden, zouden in het algemeen niet protesteren om zo niet extra 

aandacht te vestigen op hun homoseksualiteit. (Leiner 1994, 35-36; Lumsden 1996, 

77-78) 

In ‘79 werd het strafwetboek herzien. Deze was tot dan grotendeels dezelfde als het 

strafwetboek van 1938, dat op zijn beurt gebaseerd was op het Spaanse wetboek, een 

overblijfsel van de kolonisatie. Homoseksualiteit werd in het nieuwe strafwetboek van 

‘79 gedecriminaliseerd. Toch bleef homoseksualiteit in het openbaar – en zelfs 

homoseksuele handelingen in een privéruimte waar een derde partij onvrijwillig getuige 

van was – illegaal. Deze bepalingen zouden pas in een volgende herziening in 1987 

verdwijnen. Bovendien werd ‗homoseksuele aanranding‘ van minderjarigen in het 

strafwetboek van ‘79 nog steeds strenger bestraft dan ‗heteroseksuele aanranding‘. Een 

ander probleem was het nieuwe artikel 72, uitgebreid besproken in hoofdstuk drie. 

Waar het artikel nu gebruikt wordt om jineteras aan te houden, zou het gedurende de 

jaren ‘80 door heteroseksistische politieagenten gebruikt worden om homoseksuelen 

lastig te vallen.102 (Lumsden 1996, 81-83; Leiner 1994, 43; Bejel 2001, 106) 

                                           
101 Het was het eerste boek over seksualiteit die in massa oplage verscheen in Cuba, 

vandaar ook de enorme interesse. Deze had dus niet alleen te maken met het 

‗schandaaltonderwerp‘ homoseksualiteit.  
102 De wetgeving van ‘79 inzake homoseksualiteit was echter zeer gelijkaardig aan die 

van andere  Latijns-Amerikaanse landen. De meerderheid van de landen hadden 

weliswaar geen enkele bepaling meer over homoseksualiteit op zich – in tegenstelling 

tot Cuba – maar wel wetgeving of politiereglementering inzake ‗openbare orde‘ – 

gelijkaardig aan het Cubaanse artikel 72 – die gebruikt werd om homoseksuelen 
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Eind jaren ‘70 beschouwde de communistische partij homoseksualiteit niet meer als een 

fenomeen dat fundamenteel tegengesteld was aan de revolutie, maar als een 

psychologisch of medisch probleem. (Lumsden 1996, 77-78) Tegen dan was de situatie 

voor homoseksuelen in Cuba zeer gelijkaardig aan die voor homoseksuelen in de rest 

van het continent. Niet dat deze benijdenswaardig was. In zowat gans Latijns-Amerika 

bleef de homofobe machista cultuur diepgeworteld en was informele discriminatie door 

medeburgers eerder regel dan uitzondering. Er was geen overheidsbeleid dat 

inspanning leverde om hier verandering in te brengen. Toch was er eind jaren ‘70 geen 

sprake meer van het soort systematische overheidsdiscriminatie van homoseksuelen 

dat het Cuba van de jaren ‘60 kenmerkte. De situatie leek zich te ontspannen. 

 

De Marielcrisis zou echter roet in het eten gooien en voor een terugslag zorgen. Zij 

zorgde voor de laatste opflakkering van institutionele homofobie in de Cubaanse 

revolutie. (Bejel 2001, 105-107; Leiner 1994, 43-45) In 1979 kaapten vijf Cubanen een 

bus en ramden daarmee het hek van de Peruviaanse ambassade. Eenmaal binnen 

vroegen ze politiek asiel aan. Bij het indringen van de ambassade ontstond een 

vuurgevecht met Cubaanse bewakers buiten de ambassade, waarvan één het leven liet. 

De vijf vroegen politiek asiel aan, de Cubaanse overheid vroeg hun uitlevering om hen 

te berechten voor de dood van de Cubaanse bewaker. De Peruviaanse overheid besloot 

echter om in te gaan op de vraag van deze vijf buskapers. De Cubaanse reactie was om 

de bewaking buiten de ambassade op te heffen, waarna zo‘n tienduizend Cubanen de 

Peruviaanse ambassade binnengingen om politiek asiel aan te vragen. Uiteindelijk werd 

beslist om de haven van Mariel open te stellen voor alle Cubanen die het eiland wilden 

verlaten. In zes maanden tijd zouden zo‘n 125 000 Cubanen het eiland verlaten. 

(Wikipedia 2011) 

Deze situatie leidde tot een sterke polarisatie in de Cubaanse samenleving. Zij die 

besloten te vertrekken werden in de pers, door de overheid en door Cubanen die de 

revolutie steunden afgeschilderd als landverraders en escoria103. Heel wat 

homoseksuelen, die verbitterd waren over de jarenlange discriminatie en verwoeste 

carrières, zouden van deze gelegenheid gebruik maken om het land te verlaten. Exacte 

cijfers bestaan niet, maar schattingen variëren van 3000 tot 10 000 (Feinberg 1999, 

35), in elk geval hoog genoeg om homoseksuelen als groep zichtbaar te maken. 

Daardoor werden homoseksuelen andermaal op één hoop gehooid met de ‗antisocialen, 

delinquenten en drugsverslaafden‘, die de Marielitos volgens de overheid waren. 

(Lumsden 1996, 76-79) Dit kwam dit duidelijk naar voor in een Cubaanse 

documentaire over Mariel, Escoria. Tot overmaat van ramp publiceerde de staatskrant 

Granma een editoriaal, waarin te lezen stond dat: ―Alhoewel homoseksuelen in ons land 

niet worden vervolgd of gekweld, zijn er heel wat in de Peruviaanse ambassade, naast 

al diegenen die in gokken en drugs betrokken zijn en hun lusten moeilijk hier kunnen 

bevredigen‖. Ook hier werden homoseksuelen – al dan niet met opzet – op één hoop 

gegooid met criminelen. De reactie van de Cubaanse bevolking op Mariel was fel. Meer 

dan één miljoen mensen betoogden op 19 april tegen de ‗landverraders‘. Omwille van 

de link die gemaakt werd met homoseksuelen werden zij andermaal geviseerd door de 

bevolking. Mensen die wensten te immigreren werden verbaal en soms ook fysiek 

                                                                                                                                 

wettelijk te discrimineren. Lumsden geeft als voorbeelden Mexico, Brazilië, Argentinië, 

Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en Peru. In Chile en Ecuador was 

homoseksualiteit an sich nog steeds een crimineel feit in die periode. (Lumsden 1996, 

81-83) 
103 Uitschot 
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aangepakt door Cubanen die de revolutie verdedigden. Homoseksuelen voelden zich 

hierdoor zeer onveilig. Toch leek de overheid ook geschrokken van het feit dat zoveel 

homoseksuelen Cuba trachten te ontvluchten en van de reacties van het publiek tegen 

hen na de publicatie van het artikel in Granma. Het zou dan ook de laatste keer 

geweest zijn dat homo‘s openlijke met de vinger werden gewezen door de overheid of 

in een nationale krant. (Bejel 2001, 107-108; Lumsden 1996, 78-80; Van Den 

Boogaard 1982, 59-60) 

Cubaanse homoseksuelen dienden de kelk tot op bodem te ledigen. Nadat ze vijftien 

jaar lang van overheidswege gediscrimineerd werden en uiteindelijk besloten te 

vertrekken, werden de zaken omgedraaid. Het werd voorgesteld alsof zij de 

landverraders waren die zonder enige reden vertrokken, want homoseksualiteit werd 

immers niet vervolgd. Toch zouden, net als in de jaren ‘60, heel wat homoseksuelen 

ervoor kiezen om te blijven: ―they continued to believe that the substantial material 

and emotional benefits they were deriving from the revolution outweighed the pain of 

repressing or concealing their sexuality‖.104 (Argüelles en Rich 1984, 692) 

 

Na de Marielcrisis kreeg het Cubaanse imago over homoseksualiteit sterke klappen in 

het buitenland. Een eerste reden is dat getuigenissen van de homoseksuele Marielitos 

de hoofdbron van informatie werden over het leven van homoseksuelen op Cuba, 

―despite knowledge of the pressures on émigrés to testify to political persecution in 

their country of origin in order to attain the legal end economic advantages of refugee 

status in their new country‖. (Argüelles en Rich 1984, 684) Een tweede reden was de 

invloed van de Cubaanse schrijver Reinaldo Arenas, één van de 125 000 Marielitos die 

uitweek naar Noord-Amerika. Bij zijn aankomst startte hij een zeer actieve campagne 

tegen het Cubaanse communisme en tegen Fidel Castro. Hij raakte betrokken in talloze 

publieke debatten in de Verenigde Staten, die zowel in Europa als in de V.S. zelf 

konden rekenen op persbelangstelling.105 (Ocasio 2008) Een derde reden was de Franse 

                                           
104 Nog drie kanttekeningen bij de relatie tussen homoseksualiteit en de Marielcrisis. 

Ten eerste zou er ook buitenlandse druk komen op Cubaanse homoseksuelen om Cuba 

te verlaten. Zo werden homoseksuele intelligentsia in deze periode door de Verenigde 

Staten benaderd met jobaanbiedingen in de academische sector. In Spanje publiceerde 

de anticastristische Cubaanse schrijver Caros Alberto Montaner een twee pagina‘s 

tellende lijst met namen van bekende Cubaanse homoseksuelen, in de hoop dat zij 

gediscrediteerd zouden raken en zouden emigreren. (Feinberg 1999, 34) Ten tweede 

leek de bekommernis vanuit de Verenigde Staten om Cubaanse homoseksuelen eerder 

van instrumentele – om de Cubaanse overheid in diskrediet te brengen – dan van 

humanitaire aard te zijn. Carter verschafte hen politiek asiel, terwijl er in de V.S. een 

wet bestond dat homoseksuelen niet mochten worden toegelaten in het land. (Van Den 

Boogaard 1982, 59) Zoals Leiner het verwoordt: ―From people on the right, who would 

never support gay rights in this country, has come outrage over Cuba‘s mistreatment of 

homosexuals‖. (Leiner 1994, 21) Ten derde ondervonden de Cubaanse homoseksuelen 

ook sterke homofobie bij de Miami-Cubanen, iets wat ook Arenas beschreef. Zoals 

Monika Krause het stelt: ―het enige dat [Cubaanse] revolutionairen en 

contrarevolutionairen gemeen hebben is hun homofobie.‖ (Leiner 1994, 12) 
105 Het past niet in het bestek van deze thesis om verder uit te wijden over Reinaldo 

Arenas. Meer informatie over Arenas is terug te vinden in de in dit hoofdstuk geciteerde 

werken, terug te vinden in de bibliografie. Vast staat dat hij net als andere 

homoseksuelen zwaar te lijden had onder discriminatie in Cuba. Als schrijver kampte hij 

met censuur en weigeringen tot publicatie, iets waar hij openlijk tegen in opstand 

kwam. In ‘73 werd hij veroordeeld en opgesloten voor seks met minderjarigen, een 

aanklacht die hijzelf ontkende. Toch schreef hij later in zijn memoires dat hij inderdaad, 

samen met een vriend, seks had ―en un manglar con algunos muchachos jóvenes‖. Hij 

zou uit de gevangenis ontsnappen, zijn werken naar het buitenland laten smokkelen en 
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documentaire Conducta Impropia uit 1983, die de geschiedenis van homo 

onderdrukking op Cuba uit de doeken deed. Er werd ruim ingegaan op de geschiedenis 

van de UMAP‘s – die voorgesteld werden als concentratiekampen – en de documentaire 

bevatte de boodschap dat alhoewel de UMAP‘s verdwenen waren, de homovervolging in 

Cuba nog steeds even sterk was als in de jaren ‘60. (Lumsden 1996, 69) Ondanks dat 

de objectiviteit van deze documentaire in twijfel werd getrokken en later vanuit diverse 

hoeken bestempeld werd als propaganda106, zou ze in de Verenigde Staten en in Europa 

tijdens de jaren ‘80 een enorme invloed uitoefenen op de beeldvorming over 

homoseksualiteit in Cuba. (Bejel 2001, 108; Leiner 1994, 51) 

 

In realiteit was er geen vervolging meer van homoseksuelen. De samenleving en de 

staat bleven ontegensprekelijk homofoob, ook al was er progressie merkbaar en zou de 

overheid onder impuls van het middenveld verder initiatieven nemen om het beleid ten 

aanzien van homoseksuelen te verbeteren. (Bejel 2001, 109-110) Vooral GNTES107 zou 

hier een sleutelrol in spelen (Leiner 1994, 44-49), ook al zou heteronormativiteit ook in 

hun publicaties niet afwezig zijn. Bovendien zou het tot eind jaren ‘80 moeilijk blijven 

om de passages in de Oost-Duitse werken over seksualiteit integraal en zonder 

aanpassingen te kunnen publiceren in Cuba. (Lumsden 1996, 102-109) Ondanks het 

positie evoluerende beleid bleven homoseksuelen kwetsbaar ten opzichte van 

heteroseksistische politieagenten, die homoseksuelen – die hun seksuele geaardheid in 

het openbare leven niet verborgen hielden – bleven arresteren op basis van artikel 72. 

(Leiner 1994, 46) Dit leidde ertoe dat de meeste homoseksuelen hun seksuele 

geaardheid enkel in de privé sfeer vrij konden beleven, maar zich in het openbaar 

‗discreet‘ gedroegen. Toch kunnen we tegen midden jaren ‘80 spreken over een 

substantiële verbetering in het leven van Cubaanse homoseksuelen: 

 

In this, its style is not very different from that customary throughout most of 

Latin America and the Caribbean, where se dice nada, se hace todo (say 

nothing, do everything) is the rule. It is a closeted life but by no means a secret 

one. While the homosexuality of many men and women is a matter of common 

knowledge, it is never a matter of public record. Indeed, it is the complete 

                                                                                                                                 

opnieuw opgepakt worden. Uiteindelijk ontvluchtte hij Cuba tijdens de Marielcrisis. 

Twee kritische artikels over Arenas en de aandacht die hij kreeg in het Westen zijn Gay 

Human Rights in Cuba: Exile, Hegemony and Liberation in Reinaldo Arena‘s La Vieja 

Rosa and Artura, La Estrella más Brillante van Roberto Strongman (in: Journal of Latin 

American Cultural Studies, Vol. 15, No 3 December 2006, pp. 355-367) en The Sexual 

Politics of Reinaldo Arenas: Fact, Fiction, and the Real Record of the Cuban Revolution 

van Jon Hillson (http://www.seeingred.com/Copy/4.2_sexualpolitics.html, 2001). 
106 Michael Chanan – professor en documentairemaker gespecialiseerd in Cuba – en 

Tomás Gutiérrez Alea – regisseur van de hier verder besproken film Fresa y Chocolate – 

doen de documentaire af als naïef, overdreven en vals. (Andries 1997, 119-120) Leiner 

en Lumsden stellen dat het gaat om propaganda (Leiner 1994, 51-52; Lumsden 1996, 

69) Ook Bejel stelt dat de documentaire niet strookt met de realiteit van de jaren ‘80. 

(Bejel 2001, 109-110) Geen van deze personen ontkent de homovervolging van de 

jaren ‘60 en het homofobe culturele klimaat in Cuba de jaren nadien. 
107 De aanpak was wel anders dan deze in Noord-Amerika, waar men vooral de focus 

legde op de formele erkenning van rechten voor specifieke minderheden. GNTES 

probeerde eerder de maatschappij toleranter te maken tegenover homoseksuelen, 

zodat homoseksuelen zich kunnen assimileren als gelijken in die maatschappij. Volgens 

Lumsden is dit een variant op de Nederlandse en Oost-Duitse strategie: een 

maatschappij creëren waarin homoseksuelen tolerantie en aanvaarding ervaren. 

(Lumsden 1996, 108-109)  

http://www.seeingred.com/Copy/4.2_sexualpolitics.html
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absence of a public sphere that most clearly distinguishes the life of 

homosexuals in Cuba from any corresponding life-style in the United States of 

Western European urban centers. (Argüelles en Rich 1984, 695-696) 

 

In ‘83 werd een Amerikaanse documentaire – Word Is Out – over oudere holebi‘s 

vertoond op het filmfestival in Havana, wat toen nog heel wat controverse opwekte. In 

‘87 stonden echter al verschillende films geprogrammeerd die het thema 

homoseksualiteit behandelden. (Lumsden 1996, 124) In datzelfde jaar werd 

homoseksualiteit in het openbaar uit het strafwetboek gehaald. Enkel de dubbele 

standaarden omtrent bestraffing van aanranding van minderjarigen bleven in het 

wetboek aanwezig. (Lumsden 1996, 85) Artikel 303 verbood verder nog steeds 

―inducing a minor under 16 years to engage in homosexual conduct or prostitution‖. In 

februari 1988 schreef de nationale advocatenvereniging dat ―the catch-all provision for 

unspecified conduct which is ―socially dangerous‖ permitting authorities to detain 

persons for re-education has been substantially limitted… no provisions remains which 

could be used to punish consensual, private homosexual conduct‖. (Leiner 1994, 49-

50) 

Naast het verdwijnen van de officiële discriminatie, vergrootte de publieke aanvaarding 

van homoseksualiteit. Er was een grotere openheid gegroeid in de maatschappij alsook 

een grotere zelfaanvaarding bij homoseksuelen zelf. Dit had ook te maken met de 

veranderingen in Noord-Amerika en in Europa. Daar waren de gay liberation 

movements in de jaren ‘70 belangrijke sociale bewegingen geworden. In het volgende 

decennium zou dat ook het geval zijn in enkele Latijns-Amerikaanse landen, zoals 

Mexico en Costa Rica. Deze nieuwe status en zichtbaarheid van homoseksuelen buiten 

Cuba had ook culturele repercussies in het land zelf108. (Lumsden 1996, 100-101) In 

het algemeen was er in de jaren ‘80 – vooral bij jongeren – een groeiende openheid 

inzake seksualiteit, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Indirect profiteerden 

homoseksuelen hiervan. (Lumsden 1996, 23) Ook het afbrokkelen van machismo – 

ondanks nog steeds cultureel dominant – droeg bij tot de groeiende openheid en 

aanvaarding van homoseksualiteit. (Lumsden 1996, 115-116) 

 

Toch was deze publieke aanvaarding een traag proces. Informele discriminatie was 

zeker niet verdwenen. Deze was in de eerste plaats te wijten aan aanhoudende 

culturele waarden en normen – machismo – en niet aan het beleid of de politiek. De 

kortfilm Not Because Fidel Says So uit 1988 geeft een weergave van de evoluties in 

deze periode. Homoseksuelen getuigden openlijk over hoe het was om te leven in 

Cuba, wat op zich al aangeeft dat het stigma op homoseksualiteit en de angst ervoor 

kleiner waren. Toch getuigden zij dat ze het nog steeds moeilijk hadden om aanvaard 

te worden in de maatschappij en vooral door de eigen familie. Ook jobdiscriminatie was 

een aanhoudend probleem: ―not because Fidel Castro says so, but because the society, 

the people, don‘t have that kind of sexual education, so they  discriminate against us‖. 

(Leiner 1994, 50-51) Zo zouden ook de posadas – de ‗liefdeshotels‘ waarvan sprake in 

het vorig hoofdstuk – meestal niet toegankelijk zijn voor homoseksuelen. Niet omwille 

van een wet, maar omwille van discriminatie door de bedienden die er werkten. (Leiner 

1994, 80) 

 

                                           
108 Dit zou nog vergroten tijdens de jaren ‘90, door de toevloed aan buitenlandse 

toeristen naar Cuba. 
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Eind jaren ‘80 komen homoseksuelen terug openlijk samen op La Rampa en in andere 

plaatsen in Havana. Ze eisen als het ware sociale ruimte op en ondervinden hierbij 

nauwelijks last van geweld of vijandigheden door andere Cubanen. (Leiner 1994, 51) In 

de literatuur komt er vanaf ‘88 een golf van homo-erotische werken109. (Bejel 2001, 

109-111): 

 

I believe that the simple fact that this issue is being so openly dealt with from a 

homosexual, gay, lesbian, or queer perspective, coupled with the great 

abundance of these texts produced in a little over a decade, clearly indicates 

some sort of transformation in the Cuban culture regarding homosexuality. 

(Bejel 2001, 111-112) 

 

Sinds de Marielcrisis zouden ook in de nationale kranten geen homofobe artikels of 

columns meer verschijnen. Zelfs bij de uitbraak van HIV en AIDS werden 

homoseksuelen door de pers niet met de vinger gewezen, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Costa Rica. (Lumsden 1996, 80) HIV en AIDS werden nooit voorgesteld als 

typische homoseksuele ziektes (Lumsden 1996, 101, 109): ―the emphasis has always 

been on the number of sexual partners and the type of sex performed rather than on 

the sexual orientation of those involved‖ (Lumsden 1996, 164)110. Men stelde ook 

openlijk dat lesbische vrouwen een zeer laag risico hadden op besmetting (Smith en 

Padula 1996, 67)  

De situatie in de jaren ‘80 kunnen we best samenvatten als een tolerantie- of 

gedoogbeleid tegenover homoseksuelen. Van officiële discriminatie, laat staan van 

institutionele vervolging, was geen sprake meer. Toch waren de inspanningen van de 

overheid te klein om echt van een emancipatorisch beleid te spreken. Daarvoor ontbrak 

de nodige ondersteuning van homoseksuelen, zeker in de pers, die het 

‗taboeonderwerp‘ links liet liggen (Lumsden 1996, 109).     

 

De verbeteringen zetten zich voort in het begin van de jaren ‘90. Zo merkt Lumsden op 

dat er in de gay scene geen verhalen meer de ronde deden over discriminatie in 

rechtbanken, iets wat tot op het einde van de jaren ‘80 wel nog het geval was. 

(Lumsden 1996, 88) Aan de uitsluiting van homoseksuelen in het leger werd een einde 

gemaakt begin jaren ‘90. (Lumsden 1996, 94) De grotere tolerantie vanuit de overheid 

wordt ook weerspiegeld in een interview door Tomás Borge met Fidel Castro in 1992. 

Daarin stelt die laatste dat de homoaversie op Cuba te verklaren is door het machismo, 

maar dat hij persoonlijk niet lijdt aan homofobie. Castro beweert dat hij nooit 

voorstander is geweest van een beleid tegen homoseksuelen, noch deze ondersteund 

heeft: 

 

No veo la homosexualidad como un fenómeno de degeneración, sino lo veo de 

otra forma. El enfoque que he tenido es de otro tipo: un enfoque más racional, 

considerándolo como tendencias y cosas naturales del ser humano que, 

                                           
109 Voor een opsomming, zie: Bejel 2001, 111. 
110 Dit betekent niet dat de aanvankelijke reactie op HIV en AIDS door de overheid 

geen vooroordelen tegenover homoseksuelen bevatte of dat de publieke opinie AIDS 

niet als een homoseksuele ziekte zag. Men er echter publiekelijk nooit naar verwijzen of 

de nadruk erop leggen, in tegenstelling tot overheden in andere Latijns-Amerikaanse 

landen die in naam van AIDS preventie een homofobe politiek voerden. Anderzijds 

geeft Lumsden de kritiek dat er in Cuba net te weinig publieke aandacht kwam voor de 

risico‘s die homoseksuelen lopen. (Lumsden 1996, 163-165) 
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sencillamente, hay que respetar. […] Y soy absolutamente opuesto a toda forma 

de represión, de desprecio, de menosprecio o discriminación con relación a los 

homosexuales. Es lo que pienso.111 (Castro in: Hillson 2001) 

 

Hij geeft toe dat er veel vooroordelen bestaan binnen de communistische partij om 

homoseksuelen toe te laten en dat men ervoor heeft gekozen om in de partij te 

focussen op de strijd tegen andere vooroordelen. (Lumsden 1996, 98) Het interview 

reflecteert de sfeer van toen. Een ommezwaai in vergelijking met de jaren ‘60 – 

vergelijk met de uitspraken van Castro over homoseksuelen in ‘65 – maar nog steeds 

geen boodschap over het bestrijden van homofobie in Cuba. (Lumsden 1996, 98-99)  

In datzelfde jaar zien we wel het eerste teken dat men expliciet de aandacht begon te 

vestigen op het probleem, toen Vilma Espín op het zesde congres van de UJC aandacht 

vroeg voor de onderdrukking van holebi‘s. Ze stelde dat homoseksuele en lesbische 

jongeren dienden gerespecteerd en verwelkomd te worden binnen de UJC. (Leiner 

1994, 59) In de Cubaanse context kunnen we hier spreken over een radicale 

verandering in discours. 

 

Fresa y chocolate als symbolisch beginpunt van emancipatie (1993) 
 

In 1993 ging de film Fresa y Chocolate in première op het filmfestival van Havana. 

Deze film van Tomás Gutiérrez Alea naar een scenario van Senel Paz – over de jonge 

revolutionair David die vriendschap sluit met de homoseksueel Diego – was nationaal 

en internationaal een overweldigend succes. Het personage van Diego staat symbool 

voor de homoseksuelen op Cuba, David voor de jonge revolutionair die tot het besef 

komt dat communisten een einde moeten maken aan alle vormen van onderdrukking – 

dus ook gendergebaseerde – en Miguel – een onsympathiek personage in de film – 

vertegenwoordigt de oude, conservatieve, homofobe en machista dogmatici. Fresa y 

Chocolate was zeer kritisch over de discriminatie van homoseksuelen in Cuba. Indirect 

was het een pleidooi om homoseksualiteit te integreren in de nationale identiteit en in 

de (socialistische) samenleving. De film was een erkenning dat het homofobe beleid 

contraproductief was geweest. Hij schilderde homoseksuelen in Cuba af als een 

onderdrukte groep die op bevrijding en emancipatie wachtte: 

 

There is little doubt […] that within the context of 1994 Cuba, the film offered a 

drastic proposition by implying the acceptance and integration of homosexuality 

in the concept of Cuban nationality. (Bejel 2001, 157) 

 

Maar de film ging verder dan dat, op een subtiele manier wordt de machismo 

samenleving bekritiseert. Niet alleen door het hoofdpersonage, David, te laten afwijken 

van het machismo ideaal, maar bijvoorbeeld ook door in het begin van de film een 

seksscène te laten zien waarin de vrouw de ‗actieve‘ positie inneemt. Zo werd de 

sociale constructie van de ‗actieve man‘ versus de ‗passieve vrouw‘ uitgedaagd. (Bejel 

2001, 111, 157, 164-165) 

                                           
111 I don‘t see homosexuality as a type of degeneracy, rather I see it in other ways. My 

view is of another type: a more rational apporach, seeing it in terms of human 

tendencies and natural factors which simply have to be respected. […] And I am 

absolutely opposed to all forms of repression, of contempt, of scorn or discrimination 

with respect to homosexuals. That is what I think. (Lumsden 1996, 98) 
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Fresa y Chocolate had enorme sociale repercussies in Cuba. De film zou er meer dan 

een jaar in de bioscopen draaien en ruim twee miljoen Cubanen kregen hem daar te 

zien. De film sleepte talloze prijzen in de wacht, zelfs van de Cubaanse katholieke 

kerk112. (Andries 1997, 76) Fresa y Chocolate werd met andere woorden een 

sociologisch fenomeen. Gevraagd naar een verklaring hiervoor, verklaarde de regisseur 

dat de film over onverdraagzaamheid in het algemeen gaat en dat Cubanen voelden dat 

hierover openlijk moest nagedacht worden. (Feinberg 1999, 65) Het belangrijkste was 

echter dat homoseksualiteit in de samenleving zichtbaar gemaakt werd op een heel 

nieuwe manier, iets waar homoseksuelen in Cuba hun voordeel mee zouden doen. 

(Lumsden 1996, 194) Maar de film zorgde niet alleen voor belangrijke verbeteringen in 

het leven van homoseksuelen zelf en de kijk van de samenleving op homoseksualiteit, 

voor het eerst zouden ook overheidsinstituties en de media op een positieve manier 

emancipatie van homoseksuelen naar voor schuiven. Na de repressie tot midden jaren 

zeventig en de stilzwijgende aanvaarding van de jaren ‘80, kwam er na Fresa y 

Chocolate gaandeweg een publiek discours inzake homoseksualiteit. 

 

In juli ‘94 zou het FMC voor het eerst een delegatie van Queers for Cuba uit San 

Francisco ontvangen. In Cuba zelf werd hier geen publiciteit rond gemaakt – Lumsden 

maakt dan ook de kritiek dat dit meer gericht was op het publiciteit in het buitenland 

dan oprechte bekommernis – maar deze officiële ontvangst is een duidelijke breuk met 

het verleden. In november van datzelfde jaar vond in Havana het Latijns-Amerikaans 

congres van seksuologie en seksuele opvoeding plaats. Vilma Espín verklaarde daar 

openlijk dat er strijd geleverd moest worden tegen elke vorm van discriminatie in Cuba, 

ook tegen deze op basis van seksuele oriëntatie. Volgens haar past deze niet in een 

maatschappij die gebaseerd is op humanistische principes. De woorden van Espín 

waren nog voorzichtig en vrij vaag, maar het was wel voor het eerst dat de noodzaak 

van strijd tegen discriminatie van holebi‘s buiten de cirkel van CENESEX verwoord 

werd. Op datzelfde congres werd – op vraag van de deelnemers, want aanvankelijk niet 

gepland – ook een forum gehouden over Fresa y Chocolate, waar er een open debat 

plaatsvond over discriminatie van holebi‘s in Cuba. (Lumsden 1996, 111) In diezelfde 

maand sprak Manuel Calviño, psycholoog vervonden aan de universiteit van Havana, in 

zijn wekelijkse televisieprogramma Vale la Pena op een positieve manier over 

homoseksualiteit. Vervolgens werden de films Philadelphia en And the Band Played On 

vertoond. (Lumsden 1996, 127) Pablo Milanés – één van Cuba‘s bekendste muzikanten 

die zelf in een UMAP zat tijdens de jaren ‘60 en ondanks zijn drie huwelijken zijn 

relaties met mannen nooit had verborgen – schreef in ‘94 het lied El Pecado Original 

met als thema homoseksualiteit. Live droeg hij de song op aan alle onderdrukte 

homoseksuelen in de wereld. (Lumsden 1996, 128) 

 

Na Fresa y Chocolate volgden nog andere films en documentaires over homoseksualiteit 

in Cuba. De bekendste zijn Gay Cuba en Mariposas en el Andamio, over travestie in 

Cuba. (Feinberg 1999, 62) Maar niet alleen in de film, ook in andere kunstvormen en 

                                           
112 De reden hiervoor was misschien eerder de kritiek op de onderdrukking van religie 

in Cuba dan die van homoseksuelen. (Bejel 2001, 156) Toch werd de kerk toen door 

homoseksuelen eerder als een partner dan een vijand gezien, omwille van de perceptie 

dat men beiden lang in hetzelfde schuitje zat. Zo is de kerstavondmis in de kathedraal 

van Havana een jaarlijks verzamelen van homoseksuelen. Ook kardinaal Jaime Ortega 

– die zelf de UMAP‘s heeft meegemaakt – heeft een homovriendelijke reputatie. 

Volgens Lumsden wisten de meeste Cubaanse homoseksuelen midden jaren ‘90 niets af 

van de homofobe uitspraken van het Vaticaan. (Lumsden 1996, 44-45, 138) 
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cultuuruitingen werd homoseksualiteit opnieuw zichtbaar. Zo werd het werk van José 

Lezama Lima en van Virgilio Piñera opnieuw gedrukt en kreeg het vernieuwde 

aandacht. Waar vroeger over de geaardheid van de schrijvers zelf gezwegen zou zijn, 

werd deze nu erkend. In prestigieuze culturele centra zoals de Yara en het nationaal 

theater werden de eerste toneel- en operavoorstellingen gehouden waarin homo-

erotische thema‘s verwerkt waren. In kleinere zalen, zoals in het Sótano theater, kon 

men nog verder gaan en expliciete homoseksuele scènes vertonen (bijvoorbeeld in het 

stuk Encuentros Nocturnos Peligrosos). (Lumsden 1996, 126-127) Homoseksuele 

professoren aan de universiteit – die ooit moesten vrezen voor hun job – begeleidden 

nu thesissen over het thema homoseksualiteit. (Lumsden 1996, 126)  

De erkenning van de realiteit van seksuele diversiteit in de eigen cultuur mag niet 

onderschat worden. Hierdoor wordt duidelijk dat homoseksualiteit niet een 

importproduct is van het ‗decadente‘ imperialisme, maar gewoon deel uitmaakt van de 

eigen nationale cultuur en identiteit. Dit is belangrijk in het creëren van een draagvlak 

voor homoseksualiteit in een samenleving. (Bleys 2011)  

 

In de jaren ‘90 werd de publieke ruimte voor homoseksuelen terug groter, in de eerste 

plaats in Havana. Voorbeelden van verzamelplaatsen zijn Coppelia, Cine Yara, La 

Rampa (Avenida 23 in El Vedado), Parque Maceo, El Prado en bepaalde plaatsen op de 

malecón en op de Playas del Este. Op de hoek van de malecón en La Rampa 

verzamelen ‘s avonds honderden homoseksuelen. Ook de feesten in de jaren ‘90 

georganiseerd door de UJC, vermeld in hoofdstuk drie, trokken holebi‘s aan. In de 

feestjes in Parque Maceo was er een hoek waar holebi‘s samenkwamen. Een oudere 

Cubaanse homoseksueel vertelt hierover: ―before the revolution the ambiente was 

fabulous, but it was mostly restricted to the area around the barrio Cólon. Today 

entendidos are all over the place‖. (Lumsden 1996, 145-146) Daarnaast zijn er ook 

terug cruising areas – te vergelijken met het Gentse Citadelpark – waar homoseksuelen 

elkaar kunnen ontmoeten, zoals Parque Central, Parque de la Fraternidad, de struiken 

van Madriguera en Loma del Príncipe de toiletten van de bioscopen Payret en Astral en 

van de busterminal. Voor bepaalde homoseksuelen oefenen deze plaatsen een erotische 

aantrekkingskracht uit, anderen gaan er heen wegens gebrek aan andere opties113. 

In al deze plaatsen is agressie tegen homoseksuelen onbestaande, er is zelfs nauwelijks 

verbale agressie. Net zoals in andere Latijns-Amerikaanse landen kan men wel lastig 

gevallen worden door heteroseksistische politieagenten die net daar identiteitscontroles 

gaan uitvoeren of de ‗publieke orde handhaven‘: ―but the police are clearly more 

concerned with upholding public oder in general than with persecuting gays in 

particular, as they did in the 1960s and 1970s‖. Homoseksuelen voelen zich in het 

algemeen zeer veilig op deze plaatsen. (Lumsden 1996, 135-139) 

Opvallend is dat deze plaatsen geen exclusieve gay areas zijn, maar waar ook pepillos 

en civilizados zich in de menigte mengen. De eerste term verwijst naar trendy 

jongeren, de tweede naar personen die de traditionele machismo waarden verwerpen 

en zich niet homofoob opstellen: 

 

The new cultural climate creates more space for gay males, both more space to 

blend in and more space to create separate turfs. It is hard to tell who is gay 

and who is not on the beaches of the Playas del Este outside Havana. On the 

                                           
113 Het gebrek aan privacy en ruimtes voor homoseksuelen om seks te hebben wordt 

verder in dit hoofdstuk besproken. 
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beach‘s half-mile Cayito section, however, one can assume that the majority are 

gay or lesbian. (Lumsden 1996, 123)  

 

De belangrijkste socialisatiemogelijkheden voor holebi‘s in de jaren ‘90 waren de fiestas 

de diez pesos in Havana. Deze feesten werden elk weekend georganiseerd door 

particulieren op dakterrassen of in appartementsgebouwen. Ze oefenden een grote 

aantrekkingskracht uit op holebi‘s, maar ook op de civilizados. Zowel de politie als de 

CDR‘s waren op de hoogte van de fiestas. Dat kon ook moeilijk anders, gezien de 

honderden personen die erop afkwamen en de geluidsoverlast. Ondanks dat de 

vergunningen hiervoor praktisch nooit in orde waren, werden deze fiestas steeds 

gedoogd. In tegenstelling tot de gay bars in Toronto waar gewoon sociaal contact 

moeilijk is volgens Lumsden, zijn deze fiestas een veel socialer gebeuren waar 

menselijk contact en flirten op de eerste plaats komen in plaats van seks. (Lumsden 

1996, 142-143) Ook in provinciehoofdsteden begon zich sinds de jaren ‘90 een 

semipublieke homoseksuele subcultuur te ontwikkelen. Net als in Havana gebeurde dit 

op enkele centrale plaatsen in een stad of, zoals in Santa Clara, door fiestas de cinco 

pesos te organiseren naar het voorbeeld van de hoofdstad. Toch zijn de 

provinciehoofdsteden in het algemeen conservatiever dan de hoofdstad en is het 

moeilijker voor holebi‘s om sociale ruimte in te palmen. (Lumsden 1996, 144) 

Uiteraard wensen niet alle homoseksuelen hun vrije tijd te organiseren op basis van 

hun seksuele oriëntatie. Velen verkiezen om dit op basis van een ander aspect van hun 

identiteit te doen, anderen – vooral ouderen – zullen liever in de privésfeer socialiseren 

met andere holebi‘s. Zij die hun geaardheid verborgen willen houden, zullen zich al 

helemaal niet naar publieke gay areas begeven. Hier speelt ook een generatiekloof: 

 

The older the person, the more likely he is to have withdrawn into a private life 

and to have adopted traditional role-playing mannerisms and sexual practices. It 

is also harder for him to shake off the traumatic effects of the early phases of 

the revolution. The younger and more educated, the more likely he is to have 

developed some gay consciousness and to reject sexual role playing. (Lumsden 

1996, 149-150) 

 

Ook de CDR‘s – tijdens de jaren ‘60 en ‘70 vaak ‗verklikkers‘ van homoseksuelen – zijn 

voor homoseksuelen geen bron van problemen meer. Enerzijds doordat wetgeving die 

homoseksualiteit penaliseert nu afwezig is – waardoor men eenvoudigweg geen 

aangifte meer kan doen – maar anderzijds omdat de Cubaanse mentaliteit toch wel een 

gewijzigd is. Een CDR is opgebouwd uit de bewoners van een huizenblok, dus wanneer 

deze gedomineerd wordt door conservatieve machistas kunnen deze buren je het leven 

nog steeds lastig maken zoals elders in Latijns-Amerika, CDR of geen CDR. In het 

algemeen heerst er echter een sfeer van ‗leven en laten leven‘, overigens ook 

tegenover zaken die officieel niet getolereerd worden door de overheid, zoals de zwarte 

markt of jineterismo. De economische crisis van de jaren ‘90 had ook zijn effecten op 

de sociale controle in de wijken. Anderzijds zijn er vandaag ook CDR‘s waarvan de 

voorzitter zelf homoseksueel is, vooral in Havana. (Lumsden 1996, 153-154)  

 

In ‘98 werd op de nationale televisie in primetime een discussie gehouden over holebi‘s 

in Cuba, wat opnieuw wekenlang voor discussies zorgde in de samenleving (Feinberg 

1999, 77) Alle dubbele standaarden inzake homo- en heteroseksualiteit die sinds de 

aanpassingen van 1987 nog in het strafwetboek zaten, werden verwijderd bij twee 
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modificaties in 1997 en 1999. In artikel 310 en 314 over corruptie van minderjarigen 

werd expliciet verwezen naar inbreuken ―van homoseksuele of heteroseksuele aard‖. 

(Gaceta Oficial de la Republica de Cuba 2008) Ook de publieke outing van één van 

Cuba‘s bekendste schrijvers, Nelson Simón,  met de woorden ―estoy aqui como artista 

y, sobre todo, como gay‖, vond een grote maatschappelijke weerklank. Nelson Simón 

gebruikt het publieke forum om openlijk te praten over de discriminatie die hij 

ondervond sinds zijn kindertijd, zowel vanuit de overheid, in het onderwijs als door de 

maatschappij. In ‘95 had hij nog getwijfeld om Cuba te verlaten, maar hij koos 

uiteindelijk om te strijden voor de maatschappelijke aanvaarding van homoseksualiteit 

in Cuba zelf. (Acosta 2006) 

In 2001 hielden twee homoseksuele koppels een niet officieel huwelijk in Havana, wat 

kon rekenen op aandacht van de nationale pers. In 2004 startte Julio César Gonzáles 

Pagés – verbonden aan de universiteit van Havana en coördinator van het Red 

Ibreroamericano de Masculinidades – met het organiseren van workshops in gans Cuba 

om het respect en de aanvaarding van seksuele diversiteit te bevorderen. In datzelfde 

jaar stuurde Cuba voor het eerst een delegatie van holebi‘s naar het derde Latijns-

Amerikaans congres van de International Lesbian and Gay Association (ILGA) in Chile. 

In 2005 werd in Pinar del Rio de eerste filmfestival georganiseerd dat uitsluitend 

focuste op seksuele diversiteit. Sinds datzelfde jaar hebben enkele zeer druk bekeken 

telenovelas – zoals El jardin de los Helechos en La Otra Cara de la Luna – 

homoseksualiteit op een positieve manier belicht, iets wat zelfs de Miami Herald niet 

was ontgaan. (Feinberg 1999, 79-80; Cuban Solidarity Campaign 2006, 8-10)  

 

De belangrijkste stimulansen inzake emancipatie voor holebi‘s op Cuba kwamen echter 

vanuit CENESEX. Deze opvolger van de GNTES coördineert sinds 2004 een programma 

om de aanvaarding van seksuele diversiteit in de Cubaanse samenleving te vergroten 

en de wettelijke en maatschappelijke positie van holebi‘s te verbeteren. Dit Proyecto de 

Diversidad Sexual omvat onder andere publieke debatten, workshops, videodebatten en 

ontwikkeling van educatief materiaal. Ook workshops voor politieagenten zijn hierbij 

belangrijk, daar heteroseksisme en willekeur tegenover holebi‘s er een probleem zijn in 

Cuba. CENESEX werkt samen met overheidsinstituten, het bestaande middenveld – 

zoals het FMC, de organisatie van universiteitsstudenten en het Centro Felix Varela – 

maar ook met progressieve religieuze groeperingen zoals het Martin Luther King 

centrum. Voor het eerst echter zou de katholieke kerk in Cuba bezwaren uiten, vooral 

omdat het thema van huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht en de 

mogelijkheid tot adoptie van kinderen door homoseksuele paren ter discussie wordt 

gesteld114. Ook enkele santería groeperingen reageerden negatief. (Grogg 2009; Cuban 

Solidarity Campaign 2006, 10) CENESEX zou erin slagen het maatschappelijk debat aan 

te zwengelen, zowel in de media als binnen de massaorganisaties. Opmerkelijke 

wetsvoorstellen en verwezenlijken – in het bijzonder rond transgender thema‘s, 

waarover verder meer – kregen ook ruim aandacht in de buitenlandse pers. Deze 

laatste schonk veel aandacht aan de voorzitster van CENESEX, Mariela Castro, dochter 

van de huidige president Raúl en nicht van Fidel Castro. In zowat elk interview 

benadrukt zij dat er in Cuba nog steeds veel werk aan de winkel is, zowel op wettelijk 

                                           
114 In 2005 zijn door het CENESEX wetvoorstellen ingediend om de familiecode aan te 

passen, vooralsnog zonder succes. Anderzijds vinden nog steeds publieke, maar 

onofficiële homohuwelijken plaats. Voor de meerderheid van Cubaanse holebi‘s is het 

recht op huwelijk echter een symbooldossier, daar de waarde ervan in de Cubaanse 

maatschappij niet meer zo groot is, wat ook bleek uit het vorige hoofdstuk. (Cuban 

Solidarity Campaign 2006, 13; Feinberg 1999, 82-83) 
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vlak – om expliciete wetten te vervaardigen die discriminatie op basis van seksuele 

oriëntatie veroordelen – als op maatschappelijk vlak. 

Toch is de positie van holebi‘s in Cuba radicaal veranderd tegenover de eerste jaren 

van de revolutie, zo getuigt ook Carlos Sánchez van de ILGA na zijn bezoek aan Cuba: 

 

Sexual minorities seem to be living better times now in Cuba, in the 

medium term, even better than the rest of Latin America. There is much I 

could say on this, but time does not permit now. (Cuban Solidarity Campaign 

2006, 16) 

 

In tegenstelling tot in Costa Rica en Mexico bijvoorbeeld, zijn Cubaanse holebi‘s ook 

geen onderwerp van de zogenaamde tabloids, die vaak op een sensationele en 

negatieve manier over hen berichten. Vanuit de Cubaanse katholieke kerk wordt ook 

geen kruistocht georganiseerd tegen holebi‘s, in tegenstelling tot tegenhangers in 

enkele andere Latijns-Amerikaanse landen. Typische Centraal-Amerikaanse fenomenen 

zoals massa-arrestaties, vervolgingen en zelfs moorden op homoseksuelen door de 

politie – al dan niet georchestreerd door lokale politici – komen niet voor in Cuba115. 

Ook fysieke aanvallen – het zogenaamde queer baiting of queer bashing – is er quasi 

onbestaande. (Lumsden 1996, 9, 190) 

 

De hierboven geschetste veranderingen en verbeteringen – waarvan de kiem al terug 

te vinden is midden jaren ‘70 – zijn ontegensprekelijke feiten. Toch is dit niet het 

volledige verhaal. Cuba is niet het paradijs voor homoseksuelen of kampioen in vrijheid 

voor holebi‘s. Daarvoor zit het machismo nog steeds te diep geworteld116 en zijn er nog 

een resem aan andere problemen. Informele discriminatie op het werk, in de 

communistische partij of de jongerenafdeling ervan en in massaorganisaties komt nog 

steeds voor, ook al is ook hier verandering merkbaar. (Lumsden 1996, 93-94) De 

maatschappelijke aanvaarding is nog steeds een groot probleem (Cuban Solidarity 

Campaign 2006, 15), zoals ik ook kon merken tijdens mijn verblijf in Cuba. Mijn indruk 

is dat – ondanks de evolutie die in de literatuur wordt beschreven – de 

maatschappelijke aanvaarding van seksuele diversiteit nog een stuk lager ligt dan in 

onze contreien. Uit een onderzoek van CENESEX bij honderd homoseksuele mannen en 

vijftig lesbische vrouwen, blijkt dat 73% van de eerste groep en 38% van de tweede 

groep zich nog steeds maatschappelijk gediscrimineerd voelt. (SEMlac 2009) 

 

Een eerste probleem is dat er nog steeds geen expliciete wetgeving bestaat inzake 

mensenrechten voor homoseksuelen. Volgens Mariela Castro is dit nodig om elke 

manifestatie van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie te kunnen bekampen: 

―official recognition that there is need to avoid any type of discrimination, like racism or 

sexism, would make protection even more evident.‖ (Feinberg 1999, 82-83, 90) Zolang 

                                           
115 Homofobe moorden zijn ook in andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals Brazilië, 

een realiteit. Nieuw hierover is terug te vinden op http://lo-de-

alla.org/tag/homophobia/.  
116 Overigens ook bij Cubaanse homoseksuelen zelf: ―Most Cuban homosexuals have 

incorporated machista attittudes into their sexuality.‖ Vooral oudere homoseksuelen 

incorporeren het activo vs pasivo schema – ―many still envy and indeed lust for the 

proverbial ―real man‖‖ – bij jongeren is er verandering merkbaar. (Lumsden 1996, 150) 

http://lo-de-alla.org/tag/homophobia/
http://lo-de-alla.org/tag/homophobia/
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de overheid de rechten van holebi‘s niet expliciet verdedigt117, kunnen 

heteroseksistische politieagenten blijven gebruik maken van wetten zoals artikel 72 om 

homoseksuelen lastig te vallen.118 (Lumsden 1996, 86) 

Een tweede probleem is de huisvesting, of beter gezegd het gebrek eraan. Daardoor 

blijven holebi‘s meestal bij hun families wonen, vaak met een heteroseksuele façade 

voor de buitenwereld. (Murray 1995, 34, 41-42) Het gevolg is een compleet gebrek aan 

privacy voor homoseksuelen. Een partner meenemen naar het huis van de familie 

wordt door de meeste holebi‘s zelf gezien als een falta de respecto. Voor 

heteroseksuele koppels vormden de posadas een oplossing, maar door discriminatie 

van de beheerders ervan is dit voor holebi‘s geen optie. Bij welgestelde holebi‘s zijn 

weekendhuizen aan het strand – die privaat kunnen worden afgehuurd – populair, 

anderen huren meer betaalbare bungalows op de kampeerterreinen van campismo 

popular. Om er een bungalow te huren kan men zich voordoen als twee heteroseksuele 

vrienden of er samen met een lesbisch koppel naar toe gaan. Verder is er ook een grote 

solidariteit in de Cubaanse holebigemeenschap – maar ook vanuit de civilizados – 

waardoor op informele basis leegstaande kamers ter beschikking worden gesteld aan 

vrienden. Toch ledigt dit niet de totale nood. Noodgedwongen moeten sommigen zich 

wenden tot de verborgen hoekjes en duistere plaatsen in bijvoorbeeld Parque Lenin. De 

kans om gezien te worden en het complete gebrek aan comfort zijn niet de enige 

problemen: ―these circumstances tend to separate the physical pleasure from other 

forms of emotional intimacy and connection‖. (Lumsden 1996, 155-156) 

Een derde probleem is dat het ‗uit de kast komen‘ nog steeds niet evident is in Cuba. In 

het algemeen tolereren families de seksuele geaardheid van homoseksuele zonen of 

lesbische dochters, zolang er niet al te openlijk wordt over gedaan. Algemeen zullen 

Cubaanse holebi‘s noch hun seksuele geaardheid verbergen, nog er echt openlijk over 

zijn. Daar waar de outing in Noord-Amerika meestal één van de belangrijkste 

gebeurtenissen is in het leven van holebi‘s, blijkt dit in Cuba voor de meesten maar van 

secundair belang te zijn. Dit leidt tot een complexe maatschappelijke realiteit: 

 

The identity of most homosexual males is linked integrally to that of their family 

and barrio. […] Accordingly, in comparison to North-American gay males, much 

less of their identity is dereived from their sexual orientation. (Lumsden 1996, 

131-132) Although young Cuban males who have sexual relations with other 

men may not ―come out‖ as the term is understood in North America, they do 

not necessarily hide the fact either. […] In addition, more and more of them are 

organizing their leisure time in a way that affirms the primacy of their relations 

in their social life with gay men – for example, by frequenting semipublic gay 

fiestas. […] Although the majority of Cubans may not approve of gays, they are 

slowly beginning to regard them as just another manifestation of the radical 

transformation of young people‘s sexuality in general. […] In some departments 

of the University of Havana, such as modern languages and fine arts, gays have 

                                           
117 In de (rechts)filosofie bestaat hier weliswaar geen eensgezindheid over. Een 

tegenovergestelde visie – als antwoord op Iris Young – kan men lezen bij Brian Barry in 

diens boek Culture and Equality pp. 273-280. 
118 Interessante getuigenissen hierover zijn terug te vinden op de blog van Paquito el 

de Cuba, journalist en homoactivist, die samen met CENESEX en HxD – waarover 

verder meer uitleg – actie onderneemt tegen politiediscriminatie van holebi‘s. Zijn blog 

vind je terug op http://paquitoeldecuba.wordpress.com. Twee recente bijdragen over 

politiediscriminatie: http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2010/12/14/ en 

http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2011/04/29.  

http://paquitoeldecuba.wordpress.com/
http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2010/12/14/
http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2011/04/29
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become a visible and accepted component in student life. Gay students in some 

becas (residences), such as those in Bahía on the outskirts of Havana, are 

accepted by others in a way that is hard to imagine in most public universities in 

North America. (Lumsden 1996, 134-135) 

 

Een vierde probleem is het gebrek aan aparte, gescheiden (ontspannings)ruimtes voor 

holebi‘s. Zij kunnen dan wel terecht op de fiestas en in bepaalde discotheken die 

bekend staan voor hun holebivriendelijk klimaat, ‗regenboogcafés‘, sauna‘s of 

gemeenschapscentra exclusief voor holebi‘s zijn afwezig in Cuba119. (Lumsden 1996, 

156-157) Toch moet opgemerkt worden dat de meerderheid van Cubaanse holebi‘s hier 

geen vragende partij voor is. De meeste verkiezen om zich te kunnen integreren in 

groepen die qua seksuele oriëntatie gemengd zijn. Cubaanse holebi‘s die de 

mogelijkheden hebben om naar het buitenland te reizen, of zij die emigreren, getuigen 

dat ze de kunstmatige scheiding tussen groepen op basis van de seksuele oriëntatie 

bizar vinden en dat het consumptiemodel van seks in commerciële gaysaunas een 

vervreemding is van menselijke seksualiteit. Een Cubaanse artiest, Jorge, getuigt aan 

José Quiroga dat ―for all the repression, there is more true sexuality for gays in Cuba‖. 

(Quiroga 1997, 147; Lumsden 1996, 158-159) Dit neemt niet weg dat holebi‘s die hun 

sociale leven wel zouden willen opbouwen rond – al dan niet commerciële – sociale 

ruimtes exclusief voor niet heteroseksuelen deze mogelijkheden vandaag ontberen. Zij 

kunnen dan ook een groter gevoel van discriminatie of niet-aanvaarding ervaren dan de 

groep die hier geen behoefte aan heeft. 

Een vijfde – tevens het meest gecontesteerde – probleem tot voor kort, was de 

afwezigheid van holebi-organisaties120. De reden hiervoor was tweevoudig. Ten eerste 

omdat men in Cuba steeds geprobeerd heeft om discriminatie van minderheden – 

bijvoorbeeld ook raciale discriminatie – op de agenda te zetten in bestaande 

middenveldorganisaties: 

 

There‘s a general tendency in policy making in Cuba of seeking to integrate 

different social groups so that they have a place for participation and discussion 

in the main social and political arenas, campaigning for change communally 

rather than forming separate organisations, which would lead to ‗ghettoisation‘ 

or cause them to be marginalised. (Cuban Solidarity Campaign 2006, 11-12) 

 

Voor holebi‘s was dit dus in de eerste plaats CENESEX, maar ook het FMC, de CDR‘s en 

de communistische partij en haar jongerenafdeling behoren hiertoe. Een tweede reden 

was de politiek gespannen verhouding met de Verenigde Staten tijdens de jaren Bush, 

                                           
119 Hier moet wel opgemerkt worden dat bijvoorbeeld in Mexico en Costa Rica – waar er 

wel een aanbod is – er een groot probleem is met de toegankelijkheid ervan. Enkel 

holebi‘s uit de middenklasse of hogere klasse – een minderheid dus – kan zich dit 

financieel veroorloven (Lumsden 1996, 190) 
120 Lumsden waarschuwt wel voor een etnocentrische visie op holebi-emancipatie, die 

ervan uitgaat dat deze op exact dezelfde manier dient te gebeuren als in Europa of 

Noord-Amerika. (Lumsden 1996, xxiv) In Latijns-Amerika is de zucht naar bevrijding 

niet noodzakelijk een zucht naar aparte organisaties en/of instituties op basis van 

seksuele identiteit, maar naar een integratie in de maatschappij: ―consistent with the 

organic, communal character of Cuban (and Latin American) political culture‖. Zo zijn 

holebibewegingen ook in Mexico en Costa Rica een vrij recent fenomeen. (Lumsden 

1996, 108, 158-159, 190) Dit neemt niet weg dat zij die zich wel in holebi-exclusieve 

belangenorganisaties wensten te organiseren daar tot voor kort geen mogelijkheid toe 

hadden en dus discriminatie ondervonden.   
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tussen 2000 en 2008. In de V.S werd toen de Commission for the Assistance to a Free 

Cuba opgericht onder leiding van Colin Powell. Deze trok 41 miljoen dollar uit voor de 

uitbouw van een ‗onafhankelijke‘ civiele maatschappij in Cuba.121 Het gevolg was dat de 

Cubaanse overheid in deze periode nauwelijks tot geen ruimte gaf voor nieuwe 

basisbewegingen, uit schrik voor buitenlandse inmenging. Wel werden de eisen die 

gesteld werden door holebi-organisaties verwoord door CENESEX. (Cuban Solidarity 

Campaign 2006, 11-12) Sinds 2002 bestonden wel lokale groeperingen van lesbische 

vrouwen die samenwerkten met het FMC – Las Isabelas in Santiago de Cuba, Oremi in 

Havana en Fénix in Cienfuegos – maar het duurde tot september 2010 eer er, in de 

schoot van CENESEX, een nationale actie- en studiegroep van en voor homoseksuelen 

werd opgericht: Hombres por la Diversidad (Hxd)122. Daarmee is de eerste erkende 

nationale holebi-organisatie een feit. (Ramírez 2010) 

Cuba was in maart dit jaar één van de vijfentachtig ondertekenaars van de – volgens 

holebi-organisaties erg progressieve en belangrijke – VN-verklaring inzake seksuele 

oriëntatie en genderidentiteit. (ILGA 2011) In mei werden voor de vierde maal 

activiteiten georganiseerd in Cuba naar aanleiding van de internationale dag tegen 

homofobie. Maar voor het eerst zouden honderden holebi‘s – veel meer dan andere 

jaren – op 14 mei betogen tegen homofobie en voor de vrijheid van seksuele oriëntatie 

in het centrum van Havana. HxD, CENESEX en Mariela Castro maakten deel uit van de 

betoging. (Arreola 2011; Cubadebate 2011) 

 

Vernieuwde aandacht voor transgender 
 

Recent was er grote internationale persbelangstelling voor het gratis ter beschikbaar 

stellen van geslachtsoperaties aan transgender personen in Cuba. We gaan hier nog 

even kort in op het thema van transgender in Cuba. 

 

Opmerkelijk is dat er al in ‘87 een overeenkomst werd gesloten tussen GNTES en het 

ministerie van binnenlandse zaken en dat van justitie om transgender personen andere 

identiteitspapieren toe te kennen. De eerste geslachtsoperatie in Cuba vond een jaar 

later plaats, na bemiddeling van GNTES – het toenmalige CENESEX en het FMC. Dit 

lokte echter een golf van protest op, volgens Mariela Castro deels omwille van 

vooroordelen, deels omwille van de sensationele manier waarop de Cubaanse pers 

erover  berichtte. Ook heel wat professionelen verbonden aan het ministerie van 

gezondheid uitten bezwaren. Het resultaat was dat verdere operaties een halt werden 

toegeroepen en dat het vervangen van identiteitskaarten niet meer mogelijk was. Wel 

zou men blijven medische en psychologische bijstand verlenen aan transgender 

personen, ditmaal low profile. Naar Cubaanse traditie besloot men eerst de geesten rijp 

te maken om dit beleid verder te zetten en eerst educatief materiaal te ontwikkelen 

vooraleer verdere stappen te zetten. (Feinberg 1999, 85-86) 

In ‘96 verschijnt de documentaire Mariposas en el Andamio over travestieshows in La 

Guïnera, een volksbuurt in Havana. Enkele moedige travesties – allen homoseksueel – 

hadden besloten shows te organiseren in het buurtcentrum. Aanvankelijk was de 

weerstand groot, maar algauw slaagden ze erin sympathie en steun te krijgen van de 

                                           
121 Het volledige rapport met de strategie, doelstellingen en de gespendeerde bedragen 

is terug te vinden op http://www.cubavsbloqueo.cu/Default.aspx?tabid=775.  
122 Mannen voor de diversiteit. De blog van deze homo-organisatie is terug te vinden op 

http://hxdcuba.blogspot.com/.  

http://www.cubavsbloqueo.cu/Default.aspx?tabid=775
http://hxdcuba.blogspot.com/
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buurt en de CDR. Enkel een zeer conservatieve politieagent ondernam enkele 

vruchteloze pogingen om de shows te verbieden. (Bejel 2001, 197, 206) De film had 

dan wel niet dezelfde impact als Fresa y Chocolate, hij belichtte wel het 

transgenderthema op een positieve manier. Ook in grotere theaters en cinema‘s, zoals 

het Alegria, Fausto en Payret konden opnieuw travestieshows georganiseerd worden. 

(Lumsden 1996, 196) 

 

In 2004 zou CENESEX de inspanningen om de aanvaarding van transgender personen 

te bevorderen vergroten. Dit vormde onderdeel van het bredere plan waarover sprake 

in dit hoofdstuk. In 2006 achtte men de tijd rijp om opnieuw naam en geslacht te 

kunnen veranderen op identiteitspapieren. Een jaar later werd een wet gestemd die 

geslachtsoperaties gratis maakt voor transgender personen. In 2008 werd de operatie 

uitgevoerd. Anderhalf jaar later zouden al vierentwintig personen gebruik gemaakt 

hebben van deze regeling en stonden er nog veertig op de wachtlijst. (Feinberg 1999, 

85-86, 103)  

Voor het eerst zou de katholieke kerk, bij monde van kardinaal Jaime Ortega, zware 

kritiek leveren op progressieve overheidsmaatregelen inzake seksuele diversiteit. Hij 

beweerde verrast en gedegouteerd te zijn over de maatregelen, die zijns inziens 

getuigen van een liberale ideologie  waarin ‗alles kan‘ en die homoseksualiteit 

‗bevordert‘. (Ravsberg 2009) 

Toch komt de afwijzing tegenover transgender personen niet alleen uit katholieke hoek. 

Van alle holebi‘s worden travestieten het meest geviseerd door heteroseksistische 

politieagenten, zoals dat ook elders in Latijns-Amerika een realiteit is. (Lumsden 1996, 

195-196) Volgens Mariela Castro is dit ook te wijten aan het vooroordeel bij 

politieagenten dat er een directe link is tussen travestie en prostitutie. (Feinberg 1999, 

87) In de stadskrant Tribuna de la Habana verscheen op 4 februari 2001 nog een edito 

waarin zeer minachtend geschreven werd over travestieten die op de malecón 

samenkwamen. Hoogst uitzonderlijk sinds de jaren ‘90 was de negatieve toon over 

holebi‘s in het algemeen in het edito. (Cuban Solidarity Campaign 2006, 10) 

De voorzitster van CENESEX benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is, ondanks 

de mogelijkheid tot geslachtsoperaties. Jobdiscriminatie en politiediscriminatie blijft een 

groot probleem. CENESEX blijft dan ook ijveren voor wettelijke bescherming van 

transgender personen en verder werken aan educatieve programma‘s voor 

politieagenten, in scholen, in de massaorganisaties en in de media. (Feinberg 1999, 87) 

 

Conclusie 
 

In dit hoofdstuk werden de historische wortels van homofobie in Cuba blootgelegd en 

werd een evolutie geschetst van de behandeling van holebi‘s in socialistisch Cuba. Ruim 

vijftig jaar overheidsbeleid is samen te vatten in drie woorden: repressie, tolerantie en 

emancipatie. Overheidsdiscriminatie was de regel tot midden jaren ‘70. Daarna kwam 

er stilzwijgende aanvaarding123, met enerzijds voorzichtige pogingen tot verandering 

vanuit overheidsinstituties en anderzijds opflakkeringen van homofobie zoals tijdens de 

Marielcrisis. Na de maatschappelijke opening die gecreëerd werd door de film Fresa y 

Chocolate ontstond er langzaam aan een emancipatiebeleid, aangevuurd door 

                                           
123 Zoals Van Den Boogaard opmerkt is de afwezigheid van beleid in een homoaversieve 

samenleving objectief gezien wel in het nadeel van homoseksuelen. (Van Den Boogaard 

1982, 60) 
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CENESEX. Toch blijft er nog veel werk aan de winkel om deze emancipatie ook volledig 

te realiseren. 

 

Waarom duurde het zolang tot de Cubaanse revolutie – naar eigen zeggen gebaseerd 

op humanistische principes – deze stap zette? Is dit te wijten aan homofobe 

denkbeelden – dat homoseksualiteit een kapitalistische afwijking is die in het socialisme 

zal verdwijnen – van enkele socialistische theoretici besproken in het eerste hoofdstuk? 

Voor een stuk wel. Ten eerste omdat dit denkbeeld dominant was in radicaal linkse 

kringen voor de revolutie van ‘59. Na de revolutie zouden – gezien het uitroepen van 

het socialistisch karakter ervan – net deze kringen aan belang winnen. Ten tweede 

omdat Cuba zich in de jaren ‘60, al dan niet noodgedwongen, op de Sovjet-Unie richtte, 

waar homoseksualiteit illegaal en officieel onbestaande was. 

Toch kan men de homoaversie in Cuba niet louter aan het socialisme toeschrijven, het 

feit dat men zich in de jaren ‘70 en ‘80 net progressieve boeken uit het communistische 

Oost-Duitsland importeerde illustreert dit. De wortels ervan zaten veel dieper in de 

homofobe machismo cultuur verweven: 

 

It is vital that Cuban homophobia is also be viewed in the context of Cuba‘s 

traditional machismo and in the comparative context of the contemporary 

oppression of homosexuals elsewhere in Latin America, where cultural and 

familial values are similar to Cuba‘s. (Lumsden 1996, 179) 

 

Het is de cocktail van deze denkbeelden in combinatie met de constructie van een 

nationale identiteit en manbeeld – de socialistische, altruïstische maar ook 

heteronormatieve en viriele hombre nuevo – en de overheidspogingen om deze in 

realiteit te brengen, die leidden tot de UMAP‘s en de institutionalisering van homofobie 

na de revolutie. De uiterst gespannen verhoudingen met de Verenigde Staten in die 

periode zorgde voor een nog scherpere afbakening en verdediging van deze nationale 

identiteit en logischerwijs met het uitstoten van ‗zij die er niet in thuis horen‘, in casu 

homoseksuelen. Het zou tot de jaren ‘70 duren eer de politiek tegenover holebi‘s zich 

ontspande, vooral door druk uit kunst- en cultuurkringen die wel de revolutie steunden 

maar niet akkoord waren met het homoaversieve beleid. Cubaanse leiders met meer 

liberale opvattingen inzake homoseksualiteit – zoals Armando Hart en Haydée 

Santamaría – zouden midden jaren ‘70 aan het hoofd komen van ministeries en 

culturele instituties en hun invloed aanwenden om naar een toleranter beleid toe te 

groeien. Zij voelden zich hierbij gesteund door een uitspraak van het hooggerechtshof 

in ‘75, die Resolución número tres – gebruikt om homoseksuelen te discrimineren in de 

culturele sector – vernietigde. 

 

Toch zou het nog tot de jaren ‘90 duren – na Fresa y Chocolate – eer het onderwerp uit 

de taboesfeer zou komen, de fouten uit het verleden schoorvoetend werden erkend124 

en we een aanzet tot een emancipatiediscours krijgen, wat zou uitmonden in een 

                                           
124 In een recent interview met de Mexicaanse krant La Jornada – in 2010 – zou 

voormalig president Fidel Castro voor het eerst heel expliciet en openlijk stellen dat de 

UMAP periode er ene was van groot onrecht tegenover homoseksuelen. Op de vraag als 

de communistische partij hier verantwoordelijk voor was antwoordt hij: ―No. Si alguien 

es responsable, soy yo […] de todas maneras, si hay que asumir responsabilidad, 

asumo la mía. Yo no voy a echarle la culpa a otros… Sólo lamenta no haber corregido 

entonces‖. Hij benadrukt wel dat het probleem van homofobie nu wel aangepakt wordt. 

(Lira Saade 2010) 
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ambitieus plan van CENESEX in 2004. Het argument van de Cubaanse leiding is dat de 

bevolking er voordien niet klaar voor was. Het klopt natuurlijk dat er een minimum aan 

draagvlak nodig is in een samenleving is om een beleid te voeren, maar het is ook zo 

dat de overheid geen enkele poging heeft ondernomen om deze te creëren. Castro zelf 

geeft dit onrechtstreeks toe in zijn interview met Tomás Borge in ‘92 en in zijn recente 

gesprekken met Ignacio Ramonet in het boek 100 horas con Fidel, wanneer hij zegt dat 

men koos om andere vooroordelen – zoals raciale of tegenover vrouwen – aan te 

pakken. Zoals beschreven in hoofdstuk twee was de bevolking ook niet klaar voor een 

emancipatiebeleid voor vrouwen en hier zette de overheid wel door. Het is bovendien 

een taak van elke overheid om minderheden te beschermen, draagvlak of niet. In die 

zin was de Sandinistische overheid in Nicaragua moediger op het vlak van behandeling 

van seksuele minderheden. Ondanks het aartsconservatieve, katholieke karakter van 

het land en de burgeroorlog die er aan de gang was, voerde men een progressiever 

beleid en had men een progressievere wetgeving dan in Cuba125 (Lumsden 1996, 89). 

De massale belangstelling voor Fresa y Chocolate kan er overigens ook op wijzen dat 

dit draagvlak in 1993 wel al bestond, maar dat er gewoon geen aanbod voor was. 

(Lumsden 1996, 192) 

 

Paradoxaal zou de revolutie enerzijds wel repressie en discriminatie tegenover 

homoseksuelen brengen in haar beginjaren, anderzijds gaf ze de persoonlijke 

ontwikkeling van de bevolking een enorme boost. Ook homoseksuelen – zeker zij die ‗in 

de kast bleven‘ – genoten hiervan. Hierdoor werden ongewild de kiemen geplant voor 

de latere emancipatie van holebi‘s (Lumsden 1996, 181): ―The improvements in 

economic security, social equality and access to culture that had occurred by the mid-

1980‘s contributed to the growing self-esteem of younger gays‖. (Lumsden 1996, 191) 

De revolutie bracht bovendien culturele verandering en deed de traditionele machismo 

waarden en normen afbrokken, zoals we in de vorige hoofdstukken konden lezen. Ook 

al was dit niet bedoeld voor homoseksualiteit, onvermijdelijk had dit ook hierop zijn 

impact en konden holebi‘s genieten van het vernieuwde culturele klimaat. Het is dan 

ook mede daardoor dat een emancipatiediscours de kop kon opsteken in de jaren ‘90. 

 

De toekomst voor holebi‘s in Cuba lijkt veelbelovend. Er lijkt eindelijk een sterke wil te 

bestaan vanuit invloedrijke instituties om de culturele aanvaarding te vergroten en 

bestaande discriminatie uit de weg te ruimen. Enerzijds bewees het verleden dat 

wanneer de overheid en haar instituties beslissen samen met het middenveld een 

thema grondig aan te pakken – zoals raciale discriminatie of discriminatie van vrouwen 

– er ook snel grondige verbeteringen komen. Anderzijds toonden de vorige 

hoofdstukken ook aan dat een diepgaande culturele verandering zeer veel tijd vergt, 

duidelijk langer dan een halve eeuw. 

 

Zou de situatie voor holebi‘s er anders hebben uitgezien indien Cuba geen socialistisch 

land was geweest? De excessen zoals de UMAP‘s zouden waarschijnlijk nooit 

voorgekomen zijn, ook al moet ook benadrukt worden dat er ook andere Latijns-

                                           
125 Met het aan verslaan van de Sandinistas en de hiermee gepaarde machtswissel, 

werden seksuele relaties met iemand van hetzelfde geslacht opnieuw strafbaar. 

(Lumsden 1996, 202) Dit zou pas veranderen met het opnieuw aan de macht komen 

van de sandinistische president Ortega, onder wiens regering in 2008 een nieuw 

strafwetboek werd opgesteld. (Bruce-Jones en Paoli Itaborahy 2011, 9) 
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Amerikaanse landen waren zoals Chile en Ecuador met een zeer homofobe wetgeving 

en beleid. Welke weg Cuba zou zijn opgegaan is dan ook moeilijk in te schatten: 

 

If the Cuban revolution had not occured it is possible that a minority of middle-

class homosexuals in Havana might have sought to reproduce the gay liberation 

movement that came to force in North America after the 1969 Stonewall 

rebellion in New York, in much the same way as this emulation has occured in 

Mexico City and San José. On the other hand it is probable that not much would 

have changed in the lives of the vast majority of those who enjoy sex with other 

men because the way they experienced their sexuality would continue to be 

determined by all the socioeconomic and political limitations that constrain the 

lives of the majority of the population everywhere in Latin America. These 

constraints include lack of economic independence and impoverishment in 

housing, health care, education and culture. These factors necessarily make 

homosexuals more dependent on relations with their family for survival and less 

likely to challenge traditional customs in their community. (Lumsden 1996, xv) 

 

In Nicaragua zagen we net een zeer homofoob beleid ná het omver werpen van de 

linkse Sandinistische regering. Lumsden merkt ook op dat de homofobie bij Miami-

Cubanen – en zeker bij de vertegenwoordigers ervan – vandaag een stuk groter is dan 

in Cuba zelf. Stel dat zij er na ruim een halve eeuw van pogingen met de steun van de 

V.S. er inderdaad in slagen om de macht op Cuba terug te verwerven – mijns inziens 

een weinig waarschijnlijke hypothese – zou dit voor de holebi‘s op Cuba in het beste 

geval een status-quo, maar hoogstwaarschijnlijk een grote stap achteruit betekenen. 

(Lumsden 1996, 202) Enkel het socialisme of de revolutie verantwoordelijk stellen voor 

de discriminatie van holebi‘s in Cuba zou mijns inziens dan ook een simplificatie van de 

geschiedenis zijn. 

 

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/05/14/protagonizan-cubanos-marcha-contra-

la-homofobia-en-la-habana-fotos/ 
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Seamos realistas y hagamos lo imposible 

Ernesto ‗Che‘ Guevara 

Conclusies 
 

Het opzet van deze thesis was na te gaan of de culturele verschillen inzake seksualiteit 

in Cuba inderdaad terug te brengen zijn op het socialisme. Met andere woorden: of de 

veranderingen sinds de revolutie in ‘59 in de lijn liggen van wat de socialistische theorie 

over seksualiteit voorspelt. 

 

Socialisme en vrouwenemancipatie 
 

Denkers zoals Marx, Engels, Lenin, Clara Zetkin, Kollontai, Reich stelden dat de 

volledige gelijkheid van man en vrouw enkel in het socialisme verwezenlijkt kan 

worden. Het was het privébezit dat tot onderdrukking van de vrouw leidde en enkel de 

afschaffing ervan zou dus een einde aan de onderdrukking kunnen maken. 

 

De bolsjewieken, die aan de macht kwamen na de Oktoberrevolutie, zetten de 

emancipatie van de vrouw inderdaad hoog op de agenda, met Kollontai als één van de 

bekendste voorvechters. Toch bleek het maatschappelijk draagvlak voor de radicale 

experimenten aan het begin van de revolutie niet bijster groot. Het discours en het 

beleid werden midden jaren ‘20 conservatiever, samen met het aan de macht komen 

van Stalin. Anderzijds boekten de vrouwen wel sterke vooruitgang inzake 

opleidingsniveau en op de arbeidsmarkt. Niet alleen de toegang tot de arbeidsmarkt 

verbeterde zienderogen, maar men verwierf ook gelijk loon voor gelijk werk. Het glazen 

plafond en de dubbele dagtaak, typisch Westerse fenomenen, bleken echter ook in de 

voormalige Sovjet-Unie een probleem. Het communisme zou er de vrouw nooit 

bevrijden van het huishouden, nochtans een doelstelling geformuleerd in 1917, in lijn 

met de theorie van Engels. 

 

In China zou de communistische partij, in tegenstelling tot de bolsjewieken, geen 

radicaal programma formuleren inzake vrouwenemancipatie om de rurale achterban 

niet voor het hoofd te stoten. Men kaderde emancipatie in het gelijk waarderen van 

huishoudelijk werk en aan het respect voor ‗moeder de vrouw‘. Buiten de korte periode 

van het gelijkheidsdenken tijdens de Grote Sprong Voorwaarts, hield het maoïsme vast 

aan een traditioneel discours. Na deze radicale periode kwam het biologisch 

verschildenken terug op de voorgrond en met de economische liberaliseringen werden 

vrouwen harder getroffen door ontslagen dan mannen. Toch doet China het op de 

genderindex van het UNDP niet slecht in vergelijking met andere Aziatische landen. 

Het socialisme heeft de emancipatie van de vrouw in de Sovjet-Unie en in Rusland dan 

wel een duw in de rug gegeven, tegelijkertijd waren ook conservatieve tendensen 

merkbaar. Zelfs als we abstraheren van het feit dat Engels‘ voorspellingen sloegen op 

een communistische samenleving die noch in de Sovjet-Unie, noch in China 

gerealiseerd was, bleek het socialisme de verwachtingen niet te kunnen inlossen. 

Bovendien kende het Westen door de feministische strijd ondertussen ook een 

emancipatiegolf, zonder socialisme. 
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In Cuba stond de emancipatie van de vrouw bovenaan de politieke agenda na de 

revolutie. Het FMC werd opgericht en er werden ambitieuze doelstellingen geformuleerd 

om de Cubaanse vrouwen in te schakelen in het productieproces en om het huishouden 

te vermaatschappelijken. In die zin is er een parallel met de Russische revolutie. 

Anderzijds werden – zeker tot midden jaren ‘70 – de traditionele genderrollen niet 

uitgedaagd, om de bevolking niet voor het hoofd te stoten. Hier zien we een parallel 

met de Chinese situatie. Toch werd deze patriarchale macht uitgedaagd tijdens de 

alfabetiseringscampagnes en met de Ana Betancourt scholen. Cuba slaagde er echter 

nooit in om het huishouden te vermaatschappelijken. Enerzijds omdat men er niet de 

economische middelen voor had, anderzijds omdat het op weerstand stootte bij 

Cubaanse vrouwen zelf. Veel vrouwen zagen het socialisme als een bevrijding van de 

ketens van de arbeidsmarkt in plaats van de ketens van het huishouden. 

Pas in de jaren ‘70 kwam hierin een kentering en vonden Cubaanse vrouwen wél de 

weg naar de arbeidsmarkt. Toen werd de dubbele dagtaak het grootste probleem. In 

‘75 erkende de overheid dat de volledige vermaatschappelijking van het huishouden 

niet tot de mogelijkheden van het Cubaanse derdewereldsocialisme zou behoren. In de 

nieuwe familiewetgeving werd dan ook opgenomen dat mannen en vrouwen een gelijke 

bijdrage dienden te leveren aan het huishouden, alsook aan de opvoeding van 

kinderen. Voor het eerst werden de traditionele genderrollen uitgedaagd. Toch zou de 

wetgeving – ondanks vooraf uitvoerig bediscussieerd onder de hele bevolking – in 

praktijk dode letter blijven. Vrouwen nemen vandaag, na ruim vijf decennia socialisme, 

nog steeds het grootste deel van het huishouden op zich. Een ander probleem inzake 

vrouwenemancipatie is het glazen plafond en het gebrek aan politieke 

vertegenwoordiging, ook al is daarin ook verbetering merkbaar. Het machismo 

tenslotte heeft wel aan macht ingeboet, maar de strijd is nog verre van gestreden. 

Onder mannelijke universiteitsstudenten zien we de eerste voorzichtige tekenen van 

het afbrokkelen van machismo-idealen en -stereotiepen, maar in de brede 

maatschappij zitten zij nog diep geworteld. Ook de media en de revolutionaire 

propaganda zijn hier niet geheel vrij van. 

In tegenstelling tot in China hebben de economische liberaliseringen van de jaren ‘90 

niet geleid tot een achteruitgang voor de positie van de vrouw in de samenleving, 

integendeel. Na vijftig jaar socialisme heeft de Cubaanse vrouw op alle vlakken grote 

vooruitgang geboekt. In vergelijking met Latijns-Amerikaanse landen uit de regio is de 

vooruitgang zelfs opmerkelijk te noemen. In die zin wijst het Cubaanse voorbeeld erop 

dat bij gelijkaardige condities – ex-koloniale derdewereldlanden in Latijns-Amerika – 

het socialisme inderdaad betere resultaten inzake vrouwenemancipatie kan voorleggen. 

Wanneer je echter de theorie die Engels uitwerkte als normatief kader neemt, blijkt het 

socialisme haar beloftes voor de vrouw niet helemaal te kunnen waarmaken. Het 

huishouden is niet vermaatschappelijkt, het glazen plafond blijft een realiteit en het 

machismo is zeker niet verdwenen. In die zin is de situatie zeer gelijkaardig aan 

economisch ontwikkelde landen uit het Westen, het machismo niet meegerekend. Een 

probleem met de theorie van Engels is dat ze te weinig aandacht besteed aan culturele 

opvattingen over man-vrouwverhoudingen en de moeilijkheid om die te veranderen. 

Zijn theorie geeft de indruk dat de verhoudingen in de persoonlijke sfeer automatisch 

zouden wijzigen na verhoudingen in de productiesfeer. Het Cubaanse voorbeeld toont 

aan dat er meer nodig is dan dat en dat culturele verandering een proces van heel 

lange adem is. 
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Socialisme en prostitutie 
 

Prostitutie was een ander kwaad dat samen met het kapitalisme zou verdwijnen, door 

de gelijkheid van man en vrouw en het verdwijnen van de economische noodzaak. De 

Sovjet-Unie pakte in haar propaganda graag uit met de afschaffing van de prostitutie, 

ook al was dat eerder propaganda dan realiteit. Prostitutie werd wel teruggedrongen, 

iets waar de gedeeltelijke vrouwenemancipatie een oorzaak van was. Toch mag ook het 

belang van het overheidsoptreden tegen het fenomeen prostitutie niet onderschat 

worden. Prostitutie werd al door de jonge Sovjetstaat bestempeld als een fenomeen dat 

bestreden diende te worden, zoals ook blijkt uit de geschriften van Kollontai. Men was 

van mening dat het communisme uiteindelijk de sociale oorzaken van prostitutie zou 

uitroeien en de nadruk van de aanpak van prostitutie werd gelegd op pooiers, maar 

toch werden sekswerkers zelf gedefinieerd als arbeidsdeserteurs. In de 

overgangsperiode diende prostitutie actief bestreden te worden, ook al omdat het de 

‗communistische moraal‘ en de solidariteit binnen de arbeidersklasse ondermijnde. 

 

Ook in China werd prostitutie aangepakt na de revolutie. Prostituees werden 

omgeschoold tot fabrieksarbeiders, maar ook hier was er geen vrije keuze voor de 

sekswerkers. Prostitutie werd aanvankelijk inderdaad sterk teruggedrongen, maar 

kende in de jaren ‘80  terug een steile opgang, na de liberaliseringen. Wettelijk gezien 

kunnen enkel pooiers en bordeelhouders aangepakt worden, maar in de praktijk treffen 

politieacties ook sekswerkers. Ook al lijken deze onregelmatige en ongecoördineerde 

acties eerder gericht op zelfverrijking van lokale politici of politiemannen dan op een 

oprecht verlangen om komaf te maken met prostitutie. Wel zijn sekswerkers het 

mikpunt van kritiek door de media en de communistische partij. Men bestempelt ze als 

een oorzaak van moreel verval. 

 

In Cuba werden sekswerkers onmiddellijk na de revolutie in de eerste plaats als 

slachtoffers gezien: vrouwen die voordien geen kans hadden om een opleiding te 

volgen of ander werk te vinden. In het algemeen klopte dat beeld ook. Heel wat 

vrouwen gingen dan ook met plezier in op de nieuwe opleidingsmogelijkheden en 

tewerkstellingskansen. De ‗luxeprostituees‘ daarentegen verkozen samen met hun 

cliënteel de boot te nemen naar Miami. Vrouwen die in de prostitutie bleven werken 

werden aangemoedigd om enkele uren per dag ‗productieve‘ arbeid te verrichten, er 

werd zelfs transport van- en naar het platteland hiervoor voorzien. Repressie richtte 

zich op pooiers en bordeelhouders, van wie er heel wat uitweken naar de Verenigde 

Staten. Zij die in Cuba hun activiteiten voortzetten, kwamen uiteindelijk in aanvaring 

met het gerecht. 

Deze niet repressieve aanpak van sekswerkers zou wijzigen midden jaren ‘60. Zij die 

een omscholing of opleiding weigerden, kregen vanaf dan werkstraffen opgelegd in een 

textielfabriek of op het platteland. Dat leverde niet altijd de gewenste resultaten op, 

maar toch beschouwde men het prostitutieprobleem tegen dan als opgelost. In de 

praktijk was het inderdaad teruggedrongen tot een marginaal klein fenomeen, iets waar 

de sterke afname in de vraag – door de emigratie van de rijkere Cubanen naar Miami 

en de sterke terugval van het toerisme – ook een aandeel in had. Maar met het quasi 

verdwijnen van de prostitutie, kwam een variant hierop – seks in ruil voor gunsten – de 

Cubaanse samenleving binnengeslopen. Niet alleen voor materiële gunsten, maar ook 

om op te klimmen in de hiërarchie op het werk of om interessante jobs te krijgen. Dit 

kwam doordat het overgrote deel van de machtsposities – op het werk en in de politiek 
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– bezet werd door mannen. Eind jaren ‘80 lanceerde de overheid tijdens de periode van 

rectificatie een aanval op deze Titimanía en de bijhorende corruptie. 

In de jaren ‘90 zou economische crisis in combinatie met de toevloed van toeristen 

naar Cuba, deze kiem van ‗seks in ruil voor gunsten‘ volledig tot bloei brengen. 

Aanvankelijk was de reactie van de overheid op dit fenomeen – dat dus niet helemaal 

nieuw was, maar nu pas sterk zichtbaar werd – niet negatief. Men pakte wel 

tussenpersonen en pooiers aan, maar zag jineteras als onafhankelijke, goed opgeleide 

en gezonde vrouwen die vrijwillig de keuze maakten voor sekswerk, daar er geen 

economische noodzaak toe was. De basisvoorzieningen voor de bevolking bleven 

immers gegarandeerd. In de praktijk werkten jineteras inderdaad op een autonome en 

onafhankelijke basis. 

De aanpak veranderde midden jaren ‘90, toen de soa‘s en de HIV-ratio in Cuba begon 

te stijgen en het land in de economisch ontwikkelde landen de reputatie van 

sekstoerismeparadijs kreeg, iets wat de Cubaanse overheid wou vermijden. In het 

discours werd prostitutie afgedaan als ontoelaatbaar in een socialistische samenleving 

en in toeristische trekpleisters als Varadero werd ingezet op all inclusive resorts om 

‗familiaal toerisme‘ aan te trekken. Tegelijkertijd kwamen er politieacties, ditmaal ook 

tegen de sekswerkers zelf. Prostitutie bleef wel uit het strafwetboek, maar op basis van 

artikel 72 werden jineteras opgepakt voor hun estado peligroso. Na drie arrestaties met 

bijbehorende cartas de advertencia kunnen zij een verplichte rehabilitatie opgelegd 

krijgen. De mannelijke klant daarentegen wordt met rust gelaten. Midden jaren ‘90 

zouden de UJC en het FMC massale preventiecampagnes starten om jineterismo te 

ontraden en zou de UJC straatfeesten organiseren om zo ook 

ontspanningsmogelijkheden aan te bieden buiten het dollarcircuit. 

De aanpak van prostitutie en van prostituees wijst er duidelijk op dat de Cubaanse 

overheid verveeld zit met het probleem. In tegenstelling tot China, waar er niet echt 

sprake is van een gecoördineerde aanpak, probeert men in Cuba nog steeds het 

probleem in te dijken. De schrik voor de invloed van mogelijke epidemieën van soa‘s en 

HIV op de gezondheidszorg speelt hier zeker in mee, alsook het gegeven dat de 

overheid de ‗typische sekstoeristen‘ liever niet naar Cuba ziet komen. Toch lijkt het 

erop dat prostitutie gezien wordt als een smet op het socialisme, misschien zelfs op de 

natie. Voorspelden de theoretici van het socialisme immers niet dat prostitutie zou 

verdwijnen? 

De link tussen economische verschuivingen en prostitutie, waarop socialistische 

denkers steeds wezen, wordt door het Cubaanse voorbeeld aangetoond. Toch lijkt het 

verdwijnen van economische noodzaak in combinatie met een egalitaire 

maatschappijvorm niet voldoende te zijn om prostitutie te doen verdwijnen. In de jaren 

‘80 kende Cuba immers zijn meest voorspoedige economische periode en waarschijnlijk 

ook de meest egalitaire uit zijn geschiedenis. Net toen brak de Titimanía uit. Ook de 

culturele en machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen moet dus worden 

aangepakt, wil men seks in ruil voor gunsten doen verdwijnen. De vraag of prostitutie 

in het ‗ware‘ communisme echt zou verdwijnen blijft dan ook hypothetisch. In elk geval 

wordt het beeld dat de vroege marxisten schiepen over de prostitutieloze prehistorische 

samenleving tegengesproken door hedendaagse evolutiebiologen, die vermoeden dat 

seks in ruil voor gunsten ook toen al aanwezig was. Cuba, dat zich ondertussen 

noodgedwongen inplantte in de geglobaliseerde wereldeconomie, zal in de komende 

jaren het antwoord niet leveren. Sekstoerisme is immers een globaal fenomeen, 

ingebed in de Noord-Zuidverhoudingen, iets waarvoor de sleutel tot verandering niet in 

Cuba ligt. 
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Socialisme en gezin, gezinsplanning en seksualiteit 
 

In het socialisme zou ook het traditionele gezin een omwenteling kennen. Aangezien 

zowel de productie als het huishouden volledig vermaatschappelijkt zou zijn, zou het 

gezin gebaseerd op economische motieven ophouden te bestaan. Volgens Engels 

zouden relaties aangegaan worden op basis van ‗individuele geslachtsliefde‘ die niet 

eeuwigdurend is. Wanneer de liefde ophoudt dringt een scheiding – die door de 

maatschappij als een ‗weldaad‘ zou gezien worden – zich op. 

Kollontai leek nog radicaler te zijn in haar ideeën omtrent het gezin en de familie. Ze 

was ervan overtuigd dat deze – samen met het huwelijk – zouden verdwijnen onder het 

communisme en dat andere vormen van samenleven in de plaats zouden komen. Daar 

de staat de opvoeding van de kinderen op zich zou nemen, zou het gezin als hoeksteen 

van de samenleving alleszins tot het verleden gaan behoren. Deze advocate van de 

vrije liefde, zoals ze ook wel wordt genoemd, verwachtte een heel andere kijk op 

seksualiteit en op waarden als monogamie in de nieuwe samenleving.  

 

In de praktijk kende Sovjet-Rusland in het begin een korte periode van experimenten, 

maar zou men sinds midden jaren ‘20 teruggrijpen naar het klassieke gezinsideaal en 

echtscheidingen bemoeilijken. In China zou de communistische partij het gezin nooit ter 

discussie stellen. Integendeel, net als in de Sovjet-Unie zou het heteronormatieve gezin 

als hoeksteen van de samenleving in het discours en de propaganda naar voor komen. 

Of er in beide, voorheen rurale en feodale landen, een maatschappelijk draagvlak was 

voor het tegenovergestelde is maar de vraag. 

Gezinsplanning werd in de Sovjet-Unie tijdens het tijdperk Stalin bemoeilijkt door 

abortus opnieuw illegaal te maken en door een gebrek aan voorbehoedsmiddelen. Pas 

na 1955 kwam hier verbetering in. China voerde dan wel een éénkindpolitiek, maar dit 

was eerder gestoeld op schrik voor een catastrofale bevolkingsaangroei dan op het 

verlenen van reproductieve beslissingsmacht en vrijheid aan vrouwen. Kollontai‘s 

werken over liefde en seksualiteit kregen in de Sovjet-Unie nog nauwelijks aandacht en 

ook in China was er een traditioneel, conservatief, anti-erotisch discours omtrent 

seksualiteit. 

 

In Cuba werd het gezin in het discours dan wel verdedigd, in de praktijk bracht de 

revolutie een radicale omwenteling voor het Cubaanse gezin. Door de nationalisatie van 

alle economische activiteiten, met als uitzondering de kleine familieboerderijen, hield 

het gezin op te bestaan als productie-eenheid. Vóór de revolutie werd de samenleving 

geleid door een web van machtige families, iets waar de revolutionaire staat een einde 

aan maakte. De emancipatie van de vrouw ondermijnde dan weer het patriarchale 

gezin en echtscheidingscijfers schoten de hoogte in. Om de nieuwe mens op te voeden 

leken scholen en internaten voor de overheid meer geschikt dan het gezin, waar zeer 

traditionele opvattingen en rolpatronen werden doorgegeven. Zo verloor het gezin ook 

terrein inzake opvoeding. Deze maatschappelijke schokken hadden ook effect op 

opvattingen over seksualiteit. Zeker vanaf de jaren ‘80 wees onderzoek erop dat 

jongeren een ‗vrijere‘ opvatting kregen over seksualiteit en ‗promiscue gedrag‘ 

vertoonden.  

Deze veranderingen werden door de overheid niet als een ‗weldaad‘ onthaald. De 

oorzaak van de stijgende jongerendelinquentie van de jaren ‘80 werd gezocht in de 

instabiliteit van de Cubaanse gezinnen en families. De ‗promiscuïteit‘ van jongeren werd 

geproblematiseerd en men kaderde seks in de seksuele opvoedingsprogramma‘s binnen 
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een liefdevolle relatie en legde een sterke nadruk op ‗verantwoordelijkheid‘. Dat laatste 

was grotendeels ingegeven door de hoge abortuscijfers, tienerzwangerschappen en de 

schrik voor soa‘s. Toch zouden deze ‗liberale‘ opvattingen inzake seksualiteit zich 

doorzetten, ook na de periodo especial. Bij jongeren vandaag kleven er nog weinig 

sociale en/of religieuze taboes op seks, zoals onderzoek uitwijst. Kollontai bleek het 

hier bij het rechte eind te hebben, al dan niet tot spijt van de oudere generatie 

Cubanen, inclusief de communisten. 

Met de periodo especial groeide wel het belang van het gezin weer, doordat deze nu 

moest instaan voor het bevredigen van een resem behoeftes, iets waar de staat niet 

meer in slaagde. Op die manier won het gezin aan autonomie en aan macht tegenover 

de staat in de Cubaanse maatschappij. Bovendien werd het mogelijk om voor eigen 

rekening te werken, waardoor er terug familiezaken werden opgericht. Voor het eerst 

sinds de jaren ‘60 konden gezinnen terug als economische productie-eenheid 

functioneren. Met de recente nieuwe economische maatregelen zullen kleine 

familiezaken waarschijnlijk gaan toenemen, alsook het belang van het gezin in de 

maatschappij. Of dit zijn invloed zal hebben op seksuele waarden en normen in de 

maatschappij en op de volgende generaties, zal de toekomst moeten uitwijzen.  

Baas in eigen buik – een oude slogan van de Dolle Mina‘s – werd wel een realiteit in 

Cuba. Niet alleen hebben Cubaanse vrouwen vrije toegang tot anticonceptiva en is er 

voldoende informatie over de verschillende methodes beschikbaar, zelfs vanaf een heel 

jonge leeftijd, daarnaast is er een duidelijk recht op abortus. Men kan er zelfs spreken 

van een abortuscultuur.  

Het socialisme in Cuba mocht dan wel de facto een seksuele revolutie veroorzaakt 

hebben, de voorbeelden in andere landen die zich naar eigen zeggen op het marxisme 

beriepen tonen aan dat dit geen garantie is. In China spreekt men op dit moment over 

een seksuele revolutie bij de stedelijke jeugd, net nu het maoïstische 

maatschappijmodel vervangen werd door een economisch liberaal model. Niet het 

socialisme, maar wel liberalisering, globalisering en Westerse invloeden blijken daar de 

oorzaak van de seksuele bevrijding te zijn. Ook al kunnen we ons de kritische 

bedenking stellen – Jos Van Ussel indachtig – als het echt om een bevrijding gaat of 

eerder om een hyper- of foutseksueel model zoals beschreven in hoofdstuk één. 

 

Socialisme en holebi’s 
 

Homoseksualiteit en socialisme leek geen harmonieus huwelijk te worden, uitgaande 

van de geschriften van Marx en Engels. In de Sovjet-Unie konden holebi‘s kort 

profiteren van de progressieve wind na de Oktoberrevolutie, maar samen met de 

‗seksuele contrarevolutie‘ verdween ook de periode dat holebi‘s rustig konden ademen. 

In de jaren ‘30 werd homoseksualiteit zelfs terug strafbaar, iets wat tijdens de periode 

van de Sovjet-Unie niet meer zou veranderen. 

In China ontbrak dan wel wetgeving omtrent homoseksualiteit, in de praktijk bleek dit 

discriminatie van holebi‘s niet in de weg te staan. In zowel de Sovjet-Unie als in China 

waren de samenlevingen duidelijk heteronormatief. 

 

Cuba staat van alle landen die zich op het socialisme of communisme beroepen 

waarschijnlijk het meest bekend als homoaversief. Historisch gezien lijkt dit ook te 

kloppen. Na de revolutie werd de homofobie, die diepgeworteld zat in de Cubaanse 

machismo samenleving, geïnstitutionaliseerd. De UMAP‘s, het congres van in ‘71 over 
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opvoeding en cultuur, de wetgeving en het politieoptreden tegen homoseksuelen 

getuigen hiervan. Het Cubaanse socialistische gedachtegoed is hier inderdaad voor een 

stuk de oorzaak van geweest, daar men er in Cubaanse radicaal linkse kringen van uit 

ging dat homoseksualiteit een ‗burgerlijke, kapitalistische afwijking‘ was die onder het 

socialisme zou verdwijnen. Dit idee werd versterkt door de nauwe banden met de 

Sovjet-Unie, waar een gelijkaardige opvatting heerste. Pas in de jaren ‘80 zou dat idee 

wijzigen en zou men homoseksualiteit gaan beschouwen als een normale variant van 

de menselijke seksualiteit, ongeacht het economisch of politiek bestel waarin die zich 

ontplooit. 

Toch zou het niet correct zijn om homoaversie enkel aan het (Cubaanse) socialisme toe 

te schuiven. Zoals aangetoond in het laatste hoofdstuk, liggen de wortels van de 

homofobe samenleving in de machismo maatschappij en was de Cubaanse samenleving 

ook voor de revolutie sterk homofoob. Homoseksualiteit werd enkel getolereerd in de 

onderbuik van Havana en dan vooral omwille van economische redenen. Ten tweede 

bewijzen de inspanningen van de laatste decennia dat emancipatie van holebi‘s ook in 

het socialisme mogelijk is. In de jaren ‘70 en ‘80 werden overigens progressieve 

boeken uit het socialistische Oost-Duitsland gebruikt om een maatschappelijk draagvlak 

te creëren voor seksuele diversiteit. 

Noch socialisme, noch kapitalisme lijken noodzakelijkerwijs te leiden tot onderdrukking 

of bevrijding van holebi‘s. De verschillen tussen bijvoorbeeld Nederland, Cuba en Iran 

hebben misschien meer te maken met maatschappelijk draagvlak en cultuur dan met 

het economisch systeem. 

 

Slotbeschouwingen 
 

De sterkte van de analyses van seksualiteit door socialistische denkers, ligt in het 

blootleggen van de link tussen economische en politieke verschuivingen enerzijds en 

seksualiteit anderzijds. Doorheen de hoofdstukken werd duidelijk dat deze 

verschuivingen inderdaad een invloed hadden op het domein van het seksuele. Dit 

laatste ontwikkelt zich niet in een politiek, economisch en sociaal vacuüm. De zwakte 

van de analyses – zeker bij Engels – is dan weer de beperkte aandacht die besteed 

wordt aan culturele eigenheden. Het proces is een stuk complexer dan te voorspellen 

valt puur op basis van economische veranderingen. Engels geeft aanleiding tot een 

economisch deterministische lezing, die er van uit gaat dat veranderingen in de 

productiesfeer automatisch leiden tot voorspelbare veranderingen in de privésfeer. Of 

zoals Zaretsky het formuleerde: 

 

Terecht legde Engels de nadruk op het centrale belang van de 

vermaatschappelijkte productie, maar hij had ongelijk met zijn geloof dat 

veranderingen in deze sector onvermijdelijk, als het ware automatisch tot 

veranderingen in het privéleven van het gezin zouden leiden. […] Engels‘ studie 

geeft voedsel aan de idee, dat de sociale verhoudingen in het persoonlijk leven 

veranderd kunnen worden zonder bewuste politieke strijd. […] Hij kon zich niet 

voorstellen, dat de psychologie van het gezin, de van oudsher bestaande 

arbeidsdeling en de historisch gegroeide sentimenten en affectieve verhoudingen 

in het gezin zouden kunnen blijven voorbestaan na een omwenteling in de 

productiewijze. (Zaretsky 1977, 76) 
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Hiermee is ook mijn positie tegenover de socialistische theorie omtrent seksualiteit 

samengevat. Ze heeft belangrijke verdiensten, maar legt te eenzijdig de nadruk op de 

economische sfeer126. De korte geschiedenis van de Cubaanse revolutie toont aan dat 

een overgang naar een socialistische samenleving inderdaad enkele tendensen inzake 

seksualiteit vertoont, die door socialistische denkers voorspeld werden. De emancipatie 

van de vrouw kreeg een flinke duw in de rug, zij kreeg de beslissingsmacht over haar 

reproductie in handen, de kijk op seksualiteit veranderde en het gezin verloor aan 

macht. Anderzijds is prostitutie nooit verdwenen, veroorzaakte de gezinsinstabiliteit 

onverwachte neveneffecten die niet positief geëvalueerd werden en zijn ook Engels‘ 

voorspellingen inzake de ‗ware monogamie‘ geen werkelijkheid geworden. Integendeel, 

uit statistieken blijkt dat Cubaanse mannen en vrouwen in gelijke mate (seksuele) 

betrekkingen hebben buiten de officiële relatie. 

Ook dient opgemerkt te worden dat in het ‗kapitalistische‘ Westen, er gelijkaardige 

tendensen waren in bijvoorbeeld vrouwenemancipatie. Zoals Els Flour van het Vrouwen 

Overleg Komitee vaststelde op de meeting over vrouwenstrijd in Cuba en België, is de 

maatschappelijke positie en situatie van de Cubaanse en de Belgische vrouw niet erg 

verschillend. Hier lijkt het socialisme dus geen betere resultaten te kunnen voorleggen 

dan het kapitalisme127. 

 

Persoonlijk lijkt mij het quasi ontbreken van de commercialisering van seks, zoals dat 

bij ons gebeurt in reclame en videoclips – of door het trakteren van de honderd beste 

werknemers op een seksorgie met prostituees zoals het Duitse verzekeringskantoor 

HMI deed – het belangrijkste voordeel van de Cubaanse socialist sex. Eerlijkheidshalve 

moet ik opmerken dat ik mij in de denktraditie plaats van de progressief seksueel 

pessimisten, zoals deze door professor Tom Claes worden benoemd. Ik deel de kritiek 

―over seksuele armoede vandaag‖ die te lezen valt in De val van Eros van Roland 

Commers en de analyse van Jos van Ussel, die stelt dat we van een antiseksuele naar 

een foutseksuele samenleving zijn geëvolueerd. Het wegvallen van een aantal taboes, 

de weg die geplaveid werd voor seksuele en reproductieve rechten, de 

maatschappelijke openheid die gecreëerd werd inzake seksualiteit en de mogelijkheid 

tot emancipatie voor seksuele minderheden zijn belangrijke verworvenheden van de 

seksuele revolutie. Toch bracht zij ook een engseksuele visie op seksualiteit mee zoals 

Van Ussel beschreef en werd seksualiteit binnen het economische domein 

geïncorporeerd, om het met Commers te zeggen. Dat is mijns inziens veel minder 

aanwezig in Cuba. De naturel waarmee ik Cubanen zag omgaan met seks en 

seksualiteit staat niet alleen in schril contrast met de preutse en puriteinse kijk, die 

mijn generatie vooral kent uit oude films en literatuur, maar ook met de belachelijke en 

vrouwonvriendelijke kijk op seksualiteit uit de ‗moderne‘ R&B videoclips. Dit neemt niet 

weg dat er ook in Cuba nog een lange weg af te leggen is en dat het geen lineair proces 

zal zijn. Het valt af te wachten welke repercussies de huidige economische 

veranderingen in Cuba en de groeiende invloed van de globalisering zullen hebben op 

het domein van het seksuele. Ik kijk er in elk geval met grote belangstelling naar uit. 

                                           
126 Uiteraard zouden andere denkers uit deze traditie – zoals Herbert Marcuse – de 

theorie verrijken en een complexere maar ook meer betrouwbare analyse maken. Ik 

ben in het bestek van deze thesis niet op de verdere ontwikkelingen in de theorie 

kunnen ingaan. 
127 Tenminste als je het derdewereldland Cuba vergelijkt met economisch ontwikkelde 

landen. Als je het daarentegen vergelijkt met ‗kapitalistische‘ derdewereldlanden, kan 

socialistisch Cuba wel veel betere resultaten voorleggen zoals blijkt uit de – in deze 

thesis aangehaalde – rapporten van onder andere het UNDP. 
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Appendix A: Lijst met gebruikte afkortingen 
 

 

CENESEX  Centro Nacional de Educación Sexual (Nationaal Centrum voor Seksuele 

Opvoeding) 

 

 

COMECON   Council for Mutual Economical Assistance (Economisch 

samenwerkingsverband tussen de Oost-Europese communistische landen, 

Cuba, Vietnam en Mongolië) 

 

 

CDR   Comité de Defensa de la Revolución (Comité ter Verdediging van de 

Revolutie) 

 

 

FMC  Federación de Mujeres Cubanas (Federatie van Cubaanse Vrouwen) 

 

 

ILGA  International Lesbian and Gay Association 

 

 

PCC  Partido Comunista de Cuba (Communistische Partij van Cuba) 

 

 

UJC  Unión de Jovenes Comunistas (Unie van Jong Communisten) 

 

 

GNTES Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual (Nationale Werkgroep 

van Seksuele Opvoeding, in 1989 omgevormd tot CENESEX) 

 

 

HxD  Hombres por la Diversidad (Mannen voor de Diversiteit) 

 

 

UMAP Unidad Militar de Ayuda a la Producción (Militaire Eenheid voor de Hulp 

aan de Productie) 

 

 

UNDP  United Nations Development Programme 

 

 

UNEAC  Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Unie van Cubaanse Schrijvers en 

Artiesten) 
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Appendix B: Korte geschiedenis van Cuba 
 

Door Marc Vandepitte (Vandepitte 1998, 195-197), geactualiseerde versie 

overgenomen van http://m3m.be/node/75.  

1492. Bij zijn eerste ontdekkingsreis stuit Columbus op de noordkust van Cuba. Het 

eiland wordt een Spaanse kolonie. De autochtone bevolking (indianen genoemd) 

worden als lijfeigenen ingeschakeld. Halverwege de zestiende eeuw blijven er van de 

oorspronkelijke bevolking nog slechts een paar duizend over als gevolg van de 

onmenselijke werkomstandigheden, door mishandeling en door geïmporteerde ziektes 

zoals mazelen en pokken. Om dat verlies aan arbeidskrachten te compenseren worden 

slaven uit Afrika aangevoerd. Op de rug van dat geïmporteerde zwarte leger komt de 

suikerindustrie tot bloei. Cuba wordt gaandeweg zeer sterk afhankelijk van suiker. 

Eind negentiende eeuw. Cuba blijft onder het juk van de Spaanse kroon tot eind 

negentiende eeuw. In 1868 is er een eerste poging om de onafhankelijkheid te 

bereiken, maar die mislukt. In 1895 breekt er een nieuwe opstand los onder leiding van 

de dichter en revolutionair José Martí. Het is een bloedige onafhankelijkheidsoorlog 

waarbij één tiende van de bevolking het leven laat. De VS mengen zich in de strijd en 

dwingen de Spanjaarden tot overgave. 

Begin twintigste eeuw. In 1902 wordt Cuba onafhankelijk, maar het eiland is in feite 

niet veel meer dan een semi-kolonie van de VS. Zij verwerven de marinebasis 

Guantanamo en het permanente recht om militair tussenbeiden te komen, en ze 

controleren belangrijke delen van de Cubaanse economie. Ook politiek houden ze de 

touwtjes stevig in handen. Cuba wordt achtereenvolgens bestuurd door onbekwame en 

corrupte presidenten, militaire gouverneurs en wrede dictators. Het eiland is één groot 

bordeel en de uitvalsbasis voor de Noord-Amerikaanse maffia. 

De jaren 1950. Vanaf de jaren 1950 groeit het verzet tegen de toenmalige dictatuur 

van Batista, vooral onder studenten. Eén ervan is Fidel Castro. Op 26 juli 1953 

bestormt hij samen met zijn metgezellen in Santiago de Cuba de Moncada-kazerne. De 

aanval mislukt. De overlevenden worden gevangen gezet, maar krijgen in 1955 dankzij 

aanhoudende volkssteun amnestie. Samen met zijn broer Raúl gaat Fidel Castro naar 

Mexico. Daar ontmoet hij de Argentijnse arts Ernesto Guevara. Samen vatten ze het 

plan op voor een guerilla vanuit de Sierra Maestra, de bergachtige streek in het oosten 

van Cuba. Met een handvol guerrillero's en amper voorzien van wapens vatten ze de 

gewapende strijd aan op 2 december 1956. Algauw krijgen ze steun van de plaatselijke 

boeren, en van over heel het land komen zich strijders aansluiten. In 25 maanden 

wordt het land bevrijd. Op nieuwjaarsdag 1959 trekken de revolutionairen Havana 

binnen. 

De revolutionaire leiding voert een aantal drastische hervormingen door: afschaffing 

van het grootgrondbezit en herverdeling van het land, nationalisering van enkele grote 

bedrijven, verhoging van de lonen, verlaging van de kosten van huur, elektriciteit, 

medicijnen, … De VS zien dat met lede ogen aan en stellen in 1960 een economische 

blokkade in. Dat drijft het eiland in de armen van de Sovjetunie. De Sovjetunie wordt 

de belangrijkste handelspartner van Cuba. 

http://m3m.be/node/75
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Jaren 1960 en verder. We zitten midden in de Koude Oorlog. Het Witte Huis verhoogt 

de druk. In 1961 worden de luchthavens van Santiago en Havana gebombardeerd. 's 

Anderendaags landen er 1500 huurlingen in de Varkensbaai, ondersteund door 

Amerikaanse schepen en vliegtuigen. De invasie mislukt. De revolutie radicaliseert. 

Fidel Castro omschrijft de revolutie als socialistisch en noemt zichzelf marxist-leninist. 

Om een nieuwe invasie te vermijden verleent Cuba aan de Sovjetunie de toestemming 

om kernraketten te plaatsen. De wereld staat aan de rand van een nucleaire oorlog. 

Het komt uiteindelijk tot een vergelijk tussen de supermachten: de VS beloven het 

eiland niet meer aan te vallen en halen raketten weg in Turkije aan de grens met de 

Sovjetunie, en die laatste ontmantelt haar raketten op Cuba. 

Met de steun van de SU vaart Cuba een socialistische koers: een bescheiden lokale 

industrie wordt ontwikkeld. Iedereen krijgt werk, de staat zorgt voor gratis onderwijs 

en gezondheidszorg. Ondanks de economische blokkade gaat de levensstandaard met 

sprongen vooruit. In 1972 wordt Cuba lid van de Comecon. De economie wordt nu 

helemaal afgestemd op de socialistische landen. Cuba blijft zich toeleggen op de 

productie van suiker. 

In 1976 komt de Poder Popular, de volksmacht, tot stand. Dat is een systeem van 

volksvertegenwoordiging op drie niveaus: gemeentelijk, provinciaal en nationaal. 

De Cubaanse economie wordt in toenemende mate afhankelijk van de landen van de 

Comecon. Het Sovjetmodel wordt in verregaande mate gekopieerd. Net zoals in de 

socialistische landen stagneert de economie in de jaren 1980. In de Sovjetunie komt 

Gorbatsjov aan de macht, die een drastische hervorming van de sovjetmaatschappij 

aankondigt. Hij wil de economie liberaliseren en marktelementen invoeren. De 

Cubaanse leiding moet van die koerswijziging niets weten. In plaats van in de richting 

te gaan van het kapitalisme sluit ze opnieuw dichter aan bij de socialistische 

beginselen. De 'rectificatie' is het Cubaanse antwoord op de perestrojka en de glasnost 

van Gorbatsjov. 

De jaren 1990. De val van de Berlijnse muur en de abrupte ineenstorting van de 

Sovjetunie sturen alles in de war. In enkele maanden tijd verliest het eiland zijn 

belangrijkste handelspartners en het hele productiesysteem raakt ontregeld. De VS 

hopen de genadeslag te kunnen toedienen en verscherpen de blokkade: eerst door de 

wet-Toricelli in 1992 en later door de wet-Helms-Burton in 1996. Andere landen worden 

nu ook onder druk gezet om hun handel met en investeringen in Cuba te staken. De 

Cubaanse revolutie maakt een zeer moeilijke periode door. Fidel Castro kondigt de 

'Speciale Periode in Vredestijd' aan. Grondige economische hervormingen worden 

doorgevoerd: het toerisme wordt in versneld tempo uitgebouwd, buitenlandse 

investeringen worden aangetrokken, het dollarbezit wordt gelegaliseerd, de landbouw 

wordt grondig hervormd, … 

In 1994 bereikt de economische crisis zijn hoogtepunt. De waarde van de nationale 

munt is onhoudbaar laag geworden t.o.v. de dollar, de werkomstandigheden van de 

doorsnee Cubaan zijn er sterk op achteruitgegaan. Dertigduizend Cubanen proberen op 

vlotten het eiland te verlaten. Nadat president Clinton de grenzen sluit, droogt de 

stroom 'balseros' dadelijk op. 
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Vanaf het einde van 1994 herstelt de Cubaanse economie zich geleidelijk. De 

economische hervormingen beginnen hun vruchten af te werpen. Dankzij een succesvol 

diplomatiek offensief van Fidel Castro geraakt het land ook meer en meer uit zijn 

isolement. Op binnenlands vlak lanceert de communistische partij vanaf 1996 een 

ideologisch offensief om de uitwassen en negatieve gevolgen van de economische 

hervormingen tegen te gaan. 

In 1998 brengt paus Johannes Paulus II een historisch bezoek aan Cuba. Rond die 

periode boekt Cuba nog andere diplomatieke successen en geraakt het land meer en 

meer uit zijn isolement. Nadat Hugo Chávez tot president wordt verkozen in Venezuela 

ontstaat een hechte samenwerking tussen beide landen. De economische heropleving 

zet zich verder. Om de sociale gevolgen van de Speciale Periode op te vangen wordt 

een Batalla de Ideas gelanceerd: een tweehondertal programma‘s om de sociale 

omstandigheden te verbeteren en het culturele en politieke bewustzijn te verhogen. 

De jaren 2000. Ongeveer gelijktijdig met de invasie in Irak in maart 2003 volgt een 

nieuwe confrontatie met Washington. Onder impuls van de CIA ontstaat een golf van 

vliegtuig- en bootkapingen. Om de agressie een halt toe te roepen worden een 

zeventigtal mensen opgepakt en drie gijzelnemers ter dood veroordeeld. Ondertussen 

zijn de kaarten in Latijns-Amerika grondig herschud. Er waait een nieuwe linkse wind 

door het continent. Samen met Venezuela richt Cuba de ALBA, de Bolivariaanse 

alliantie voor Latijns-Amerika op. 

In eigen land lanceert Fidel Castro in 2005 een frontale aanval tegen de corruptie. In de 

zomer van 2006 wordt hij ernstig ziek en neemt zijn broer Raúl de fakkel over. Hij 

kondigt vanaf de zomer van 2007 economische hervormingen. In 2008 wordt het eiland 

zwaar getroffen door drie orkanen. In 2009 wordt Cuba opnieuw toegelaten tot de 

Organisatie van Amerikaanse Staten. In 2010 worden de economische 

hervormingsmaatregelen aangekondigd, waarbij men één miljoen Cubaanse 

werknemers buiten de staatseconomie wil tewerkstellen. In april 2011 vindt het zesde 

partijcongres van de PCC plaats. 
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