
 

Välkommen till seminariet: 
EN ANNAN SJUKVÅRD ÄR MÖJLIG 
Hälsoarbetet i Sverige och Kuba 
 
Sverige och Kuba är två länder som internationellt blivit kända för sina sjuk- och hälsovårdssystem. 
Vad skiljer och förenar? Vad kan våra respektive länder lära av varandra och hur har ökade klyftor 
och ökade inslag av privata alternativ påverkat folkhälsan i Sverige? Forskare, läkare, akademiker 
och biståndsarbetare föreläser under dagen på teman som 
 
* Hälsobistånd och integration i Latinamerika 
* Social ojämlikhet och ökad ohälsa 
* Kubansk primärvård och läkemedelsindustri 
* MediCuba-Europa - ett exempel på vad vi kan göra 
 
Alla föreläsningar hålls på svenska eller tolkas till svenska 
Vänd bladet för komplett program!  Se också: www.svensk-kubanska.se 
 
Lördag 6 november kl. 13.00 - 18.30 
Kl. 18.30 - 20.00: Visning av filmen Salud, musik och mingel 
 
Plats: Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 i Malmö 
Buss 32 från Malmö Centralstation bussläge B, restid 12 min längs Amiralsgatan till 
busshållplatsen Ystadsgatan, 18 kr som kan betalas på bussen. 
 
Fika och matservering, bokbord, Entré: 40 kr 
 
Kontaktperson: Ana Maria Sabio, tel 040-192934 eller mobil 0733-802636 
 
Arr: Svensk-Kubanska Föreningen och Nätverket Medicinare för Kuba, i samarbete med 
Studiefrämjandet, mediCuba-Europa, Tidskriften Liberación, Restaurangen La Empanada 
 
 
mediCuba-Europa medverkar i seminariet - Malmö 6 november 
 
På seminariet medverkar ordföranden i mediCuba-Europa, Dr. Christian Jordí, tillsammans med 
ytterligare ledamöter i organisationens styrelse. Representanter från solidaritetsorganisationer från 
våra nordiska grannländer, inkl. Island, deltar. I samband med seminariet har de under samma helg 
ett utvidgat mediCuba styrelsemöte för att diskutera de kommande solidaritetsinsatserna. 
      Den 1 november 1997 föddes mediCuba-Europa i Ascona, Schweiz med deltagare från 
Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Sverige och Schweiz, samt Kuba. Det var 
mediCuba som redan var bildad i Schweiz som var värd för mötet. 
      När Sovjetunionen föll kring 1990, intensifierade USA sin ekonomiska blockad och fientlighet 
mot Kuba med tanken att det inte skulle dröja länge innan det gick samma väg för Kuba. Över en 
natt förlorade Kuba 80 procent av sin utrikeshandel. Det är mycket få länder som hade klarat en 
sådan situation. Det blev brist på mat, maskindelar och också mediciner som tidigare hade kunnat 
importeras från Sovjet och Östeuropa. Därför skapades mediCuba. 
      Genom att samla in pengar och köpa råvaror för medicintillverkning kunde mediCuba bryta 
USA:s blockad mot Kuba. Genom råvaran kunde Kuba tillverka mediciner som hade kostat tio 
gånger så mycket på världsmarknaden. 
      mediCuba-Europa har under de senaste 13 åren stött Kuba med läkemedelsråvaror till ett värde 
av över sju miljoner Euro. Idag är det solidariska organisationer i ett tiotal länder som ingår i 
mediCuba-Europa. Utöver råvaror för livsviktiga mediciner, bl.a. för cancerbehandling och astma, 
pågår idag också samarbete i olika utvecklingsprojekt. 
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MALMÖ 
Lördag 6 november kl. 13.00 - 18.30 
Kl. 18.30 - 20.00: Visning av filmen Salud, musik, mingel, servering 
Plats: Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 
 
 
Program seminariet: 
KUBAS KAMP MOT OHÄLSA OCH UNDERUTVECKLING 
kl. 13.00 - 18.30     Därefter servering och kulturkväll 
Tid för frågor och diskussion 
 
• Välkomnande och presentation - hälsobegreppet enligt WHO 
Martin Österlin, ordförande Svensk-Kubanska Föreningen 
 
• Kubas hälsovård och dess historia 
Louise Österlin, författare till boken: Hälsa åt alla - Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i 
världen – boken säljs till särskilt seminariepris till deltagarna 60 kr 
 
• Kubas hälsovårdssystem och USAs blockad 
Nory Madera, Chargé d'affaires a.i. Kubas ambassad 
 
• Kubas läkemedelsforskning och vaccinet VA-MENGOC-BC 
Nils Littorin, Medicinstuderande 
 
• Miljö och hälsa - en undersökning av miljöns påverkan på hälsan med utgångspunkt från 
Managua, Nicaragua 
Danilo Hernandez, forskare i Arbets- och miljömedicin 
 
• Kubas medicinska bistånd inom ramen för den latinamerikanska integrationen 
Ola Nilsson, folkhögskolelärare på Kvarnby folkhögskola 
 
• Hälsosituationen för svenska växthusarbetare 
Margareta Littorin, Överläkare och forskare i arbets- och miljömedicin 
 
• Kubas hälsovård och civilsamhället 
Socinomstuderande från Universidad de la Habana och Malmö Högskola 
 
• Europeisk läkemedelssolidaritet mot USAs blockad 
Christian Jordí, ordförande i mediCuba-Europa 
 
 
KULTURKVÄLL 
Kl 18.30 - 20.00 i kaféet och samma lokaler som seminariet 
 
• Emilio Estrada, virtuos konsertviolinist från Kuba 
• med flera artister 
• Visning av delar av filmen SALUD (HÄLSA) om Kubas hälsovårdsbistånd runtom i världen 
• Matservering och mingel 
 
Välkommen till SEMINARIET och KULTURKVÄLLEN 
 
Arr: Svensk-Kubanska Föreningen och Nätverket Medicinare för Kuba, i samarbete med 
Studiefrämjandet, mediCuba-Europa, Tidskriften Liberación, Restaurangen La Empanada 
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