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Kubas hälsovårdssystem garanterar primärvård, specialistsjukvård och förebyggande vård till hela
befolkningen. Hälsovård, liksom utbildning, är regeringens sociala ansvar, och varje medborgare har
rätt att utan avgifter få den sjuk- och hälsovård, inklusive tandvård, som hon eller han behöver.
Under de årtionden som gått sedan revolutionens seger 1 januari 1959 har tusentals liv räddats
på Kuba och flera allvarliga sjukdomar utrotats. Kuba har förvandlats från ett land där stora delar
av befolkningen levde i sjukdom och misär till ett land där folkhälsan sätts i första rummet.
Spädbarnsdödligheten har under dessa 50 år sjunkit från 60 till ca 5 promille (5,3 år 2007).
Livslängden har ökat från under 60 år till 78 år. Antalet läkare har ökat från 3 000 till över 70 000.
Det har gjort Kuba till världens läkartätaste land.
Kuba gör stora internationella hjälpinsatser i andra länder i tredje världen, både inom hälsovård
och utbildning. Av Kubas ca 70 000 läkare (befolkningen är drygt 11 miljoner) tjänstgör omkring
25 000 utomlands med sådana hjälpinsatser. År 2008 arbetar totalt över 36 000 hälsovårdsarbetare från Kuba i 73 olika länder. Kuba ger också gratis medicinarutbildning till tusentals ungdomar från tredje världen, som de på bilden ovan.
Hur har allt detta varit möjligt?

Republiken Kubas Grundlag, 50 §
Alla har rätt till hälsovård och omsorg. Staten garanterar denna rättighet:

ó genom att tillhandahålla kostnadsfri medicinsk vård och sjukhusvård i ett nät av anläggningar;
kliniker på landsbygden, polikliniker, sjukhus, inrättningar för förebyggande hälsovård och
specialistsjukvård,

ó genom kostnadsfri tandvård,
ó genom utvecklingen av program för information om hygien och hälsa, regelbundna hälsovårds-

kontroller, allmän vaccinering och andra förebyggande åtgärder. Hela befolkningen samarbetar i
dessa program genom samhälls- och massorganisationerna.

Kubas grundlag är i sin helhet mycket upplysande om Kubas karaktär. Grundlagen finns översatt
till svenska. Se litteraturlistan.
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1.

Kubas hälsovård

1.1

Hälsa är prioriterat

Hälso- och sjukvård samt utbildning har varit prioriterade på Kuba alltsedan revolutionens seger den
första januari 1959. Under parollen Hälsa åt alla har
den kubanska staten satsat stora resurser för att erbjuda
kostnadsfri och förebyggande hälsovård, regelbundna
hälsokontroller och vaccinationer för att hindra sjukdomar och utbrott av epidemier.
Genom de stora folkrörelserna på Kuba – kvarterskommittéerna för revolutionens försvar CDR,
Kvinnoförbundet FMC, fackföreningsrörelsen CTC,
studentförbunden, m.fl. – samarbetar hela folket i hälsokampanjerna. 1962, bara ett par år efter revolutionens
seger, genomförde CDR-kommittéerna tillsammans
med hälsovårdspersonal en landsomfattande kampanj
för att vaccinera alla barn under 14 år mot polio.

Barn på ett daghem i Pinar del Río

Sverige

Kuba

USA

32 525

6 000

41 890

Förväntad livslängd

78,6 / 82,9

76,7 / 80,2

75,1 / 80,5

Spädbarnsdödlighet

3

5

7

310 inv. /
läkare

170 inv. /
läkare 2)

390 inv. /
läkare

BNP per capita
(PPP US Dollar) 1)
UNDP 2005
män / kvinnor
UNFPA 2007
(promille)
UNFPA 2007

Läkartäthet
Doctors of the World,
Holland 2007

En jämförelse mellan Sverige, Kuba och USA med siffror från FN:s
organ UNFPA (United Nations Population Fund) och dess rapport
State of the World Population 2007.
Siffrorna visar att hälsostandarden på Kuba väl kan mäta sig såväl
med vårt land som med USA, trots att Kubas BNP per capita (enligt
FN-organet UNDP; United Nations Development Program) är så
mycket lägre. Läkartätheten är betydligt högre på Kuba, trots att
många kubanska läkare arbetar utanför Kuba i solidaritet.

Ett av Havannas stora moderna sjukhus,
Hermanos Ameijeiras. Bygget startade före
revolutionen och skulle bli ett bankpalats,
men byggdes om 1980 till ett sjukhus.
”Trots att varje människa och varje folk har
rätt till ett hälsosamt liv, och att njuta av ett
långt liv till nytta för sina medmänniskor,
har de rikaste och mest utvecklade länderna, som styrs av konsumtion och profithunger, gjort hälsoservice till vanlig affärsverksamhet ouppnåelig för befolkningens
fattigaste. I många länder i tredje världen
existerar denna hälsoservice knappast, och
olikheterna är enorma mellan utvecklade
länder och de länder som förskönande
kallas utvecklingsländer.”
Fidel Castro, 19 september 2005

1) PPP står för Purchasing Power Parity, köpkraftsparitet. BNP i PPP US Dollar uttrycker hur mycket varor och tjänster ett land
producerar under ett år, oberoende av växelkursen.
2) Doctors of the World i Holland har med siffran 170 inv./läkare angett Kuba som det land som har världens högsta läkartäthet.
Men organisationen har troligen använt äldre uppgifter om antalet läkare. Rätt siffra för år 2007 ska vara 159 inv./läkare. Om vi
bortser från de ca 25 000 läkarna som gör biståndsinsatser i fattiga länder är det ändå en läkare på 250 invånare kvar på Kuba.
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1. 2

Kubas hälsovård under fem årtionden

På 1960-talet startade uppbyggnaden av hälsovårdssystemet över hela landet, i synnerhet på landsbygden
där det tidigare praktiskt taget inte fanns någon sjukeller hälsovård alls. Stora vaccinationsprogram genomfördes. Kuba hade 6 286 läkare och ca 800 sjuksköterskor när revolutionen segrade i januari 1959. De hade
betjänat Kubas rika familjer. Ca 3 000 av läkarna
packade sina väskor och gav sig av när revolutionen var
ett faktum. Bristen på läkare blev akut, med endast en
läkare på mer än 2 000 invånare. Då satte Kuba igång
utbildning av läkare och sjuksköterskor i stor skala.

En svensk studieresegrupp besöker ålderdomshemmet
“Para Empezar a Vivir” (att börja leva) i Playa,
Havanna i maj 2008.

På 1970-talet satsade Kuba på vidareutbyggnaden av
primärvårdssystemet med polikliniker samt mödraoch barnavård. Medicinska fakulteter för utbildning av
läkare byggdes upp i alla provinser. Den farmaceutiska
industrin med tillverkning av mediciner kom igång.
Under 1970-talet ökade också de internationella hjälpinsatserna inom hälso- och sjukvården i takt med att
flera läkare utbildades på Kuba.
Under 1980-talet tog Kubas politiska ledare initiativet till att bygga ut familjeläkarsystemet som gav
kubanerna ännu bättre tillgång till sjuk- och hälsovård
i vardagslivet. Samtidigt satsade Kuba på att utveckla
specialistsjukvård inom flera nya områden, inklusive transplantationer. Vid slutet av 80-talet fanns
21 skolor för medicinsk utbildning över hela landet.
Detta årtionde startade också Kubas forskning inom
bioteknik. Kubas framgångar inom hälsovården började
få internationell uppmärksamhet. WHO, Världshälsoorganisationen, såg Kuba som en bra modell för
hälsovården i tredje världens fattiga länder. 1988 gav
WHO medaljen Hälsa för alla till Fidel Castro som
erkännande inte bara för hälsovården inom Kuba utan
också för Kubas stora hälsovårdsinsatser i världen.
Kuba var enligt WHO det enda landet i världen som
redan 1983 hade uppnått de mål som satts upp vid
WHO-konferensen i Alma Ata, Kazakstan, år 1977 och
som bar rubriken Hälsa för alla år 2000.

Sjukgymnastik i en poliklinik i Cienfuegos

Ett familjeläkarteam utanför sin mottagning

1990-talets början var en svår period på Kuba. Landet
miste 85 procent av sin utrikeshandel då Sovjetunionen
upplöstes. Trots det gjorde Kuba nya vetenskapliga landvinningar inom medicinsk forskning och sparade inte in
på resurserna till den prioriterade sjuk- och hälsovårdssektorn. Tvärtom ökade Kuba den procentuella andelen
av sina resurser inom hälsovården för att säkra att upprätthålla dess höga standard även under dessa svåra år.
Hälsovårdens andel av den nationella budgeten ökades
således från 7,4 procent 1990 till 13,1 procent 1998, dvs
det var nästan en dubblering.
När nu Kubas ekonomi så drastiskt försvagades
genom den plötsliga förlusten av handeln med SovjetHälsa åt alla
Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen

Personal på polikliniken Machaco Meijeiras
i Guanabacoa öster om Havanna
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unionen och Östeuropa såg USA sin chans och skärpte
sin blockad mot Kuba med nya lagar i försök att äntligen få Kuba på knä.
Blockaden drabbade i första hand specialistvården
som fick allt svårare att skaffa reservdelar till den
avancerade medicinska utrustningen. Dessutom hindrade blockaden kubanerna att få tillgång till medicinska
forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och medicinska databaser.
Men genom stora ansträngningar från hela Kubas
folk lyckades landet redan 1994 vända utvecklingen.
Den ekonomiska situationen förbättrades därefter
successivt.

Kubas internationella insatser började redan kort
tid efter revolutionens seger. Knappt hade landet startat
sin egen utveckling inom utbildning samt hälso- och
sjukvård, börjat bygga sjukhus och skolor och haft sin
alfabetiseringskampanj över hela landet, så började
kubanska lärare och läkare ge sig ut i andra fattiga
länder som behövde hjälp. Den första internationella
hälsobrigaden sändes till Chile 1960, där städer låg i
ruiner efter en jordbävning.
För kubanerna är det naturligt att vara internationalister. Som förebild står Che Guevara. De kubanska
barnen är väl insatta i Ches betydelse för Kuba och
världen, och de säger: Seremos como el Ché – somos
internacionalistas. Vi är som Che – vi är internationalister.
Det är inte tomt prat. Kubanska läkare vet att de
måste tjänstgöra i utlandet och kanske lämna hem och
familj för åtminstone två år. Det kan vara svårt många
gånger, men de vet att de gör en mycket viktig insats
både för Kuba och för mänskligheten. Att tjäna sina
medmänniskor är det viktigaste skälet till att välja
sköterske- eller läkarbanan, inte att tjäna pengar.

År 2004, några år in på det nya seklet, startades
omfattande program för att renovera, modernisera
och nyutrusta sjukhus, polikliniker och familjeläkarmottagningar. Detta är ett mycket stort åtagande som,
när detta skrivs i augusti 2008, ännu inte är slutfört.
Samtidigt har sjukvården decentraliserats ytterligare,
så att tjänster som tidigare bara fanns tillgängliga på
sjukhusen nu är etablerade på poliklinikerna. Dit hör
ultraljud (diagnostiskt och terapeutiskt), rehabilitering,
endoskopi,1) gallstensoperationer etc. Andra tjänster
som tidigare bara fanns på en handfull polikliniker
har nu utvidgats till polikliniker över hela landet, som
optometri, 2) tandvård, alternativ medicin och bibliotek med datateknik och anslutning till datasystemet
Infomed som är Kubas intranät inom hälsovården.
Karaktäristiskt för den senaste tiden är också att samarbetet inom hälsovårdssektorn med andra länder i
Latinamerika har tagit fart. Särskilt med Venezuela
blomstrar samarbetet, där många kubanska läkare nu
tjänstgör, inte bara för att arbeta på polikliniker i fattiga
områden utan också för att utbilda venezolaner i hälsooch sjukvård.

Sjukvårdspersonal
läkare
- varav familjeläkare
tandläkare
sjuksköterskor
tekniker
farmaceuter
totalt

1958
6 286***
250
826
478
46
7 886

1) Endoskopi är en metod där man med hjälp av särskilda
instrument, så kallade endoskop, kan undersöka organ från
insidan.
2) Optometri omfattar diagnostik och behandling av synproblem orsakade av brytningsfel i ögats optik.

2000
2006-7
65 997
70 594*
30 133
33 769*
9 917 10 751**
83 170 94 512**
62 062 114 152**
2 080
2 891**
223 226 292 900

* enl. MEDICC 2007, ** enl. Hälsoministeriet MINSAP 2006
*** hälften av dem gav sig av från Kuba första halvåret 1959

Tabellen jämför läget vad gäller sjukvårdspersonal
på Kuba 1958, året före revolutionen, med 2000-talet.
Det har skett en stor ökning inte bara av antalet läkare
utan också av övrig sjukvårdspersonal.
Hälsa åt alla
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Patienten Rolando del Rey är mycket glad. I journalen
som han visar upp står det om hur läkarna räddade
hans liv. Polikliniken Machaco Meijeiras, Havanna.
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1. 3

Några siffror

Kubas befolkning

11 237 154

Levande födda år 2007
Födelsetal (antal födda per 1 000 inv.)

113 025
10,1

Antal barn per kvinna
Spädbarnsdödlighet i ‰ av levande födda
Barnadödlighet 0-5 år i ‰ av levande födda
Totala antalet läkare
Familjeläkare
Antal läkare per 10 000 invånare
Antal invånare per läkare
Antal tandläkare
Förväntad livslängd vid födseln
Förekomst av HIV

1,42
5,3
8
70 594
33 769
62,8
159
10 900
77,6 år
0,1 %

Se också tabell sid 3 med jämförelse Sverige – Kuba – USA.
Vanligast förekommande dödsorsaker (per 100 000 inv.):
Hjärt- kärl-sjukdomar
Cancer
Hjärnblödning
Influensa och lunginflammation
Olyckor
Källor:

197,4
168,4
78,1
64,4
39,5

Infomed, www.sld.cu, Kubas hälsovårdsportal
MINSAP, Kubas hälsovårdsministerium
ONE, Oficina Nacional de Estadisticas, Cuba
UNDP (United Nations Development Program)
Uppgifterna gäller för år 2007

Kuba är inte något rikt
land. Världens länder (ju
större befolkning, desto
större cirklar) placerar in
sig på en rad tvärs över
diagrammet. Ju rikare
länderna är desto bättre
hälsovård har de.

Kuba

Men Kuba faller ur bilden!
Kuba ligger för sig självt
i bildens övre vänstra del
som ett fattigt land men med
mycket hög standard på
hälsovården.
Indikatorn är i detta fall det
låga barnadödlighetstalet
(antalet barn per 1 000
levande födda som dör före
fem års ålder).
Diagrammet är sammanställt av Karolinska Institutet, Stockholm, 2001. Pilen mot Kuba har vi satt in.
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1.4

Spädbarnsdödligheten

Spädbarnsdödlighetstalet (antalet levande födda barn
som dör under sitt första levnadsår) är en god indikator på den allmänna hälsovården i ett land och säger
mycket om hur väl landet tar hand om sina allra minsta
medborgare och deras mödrar. Spädbarnsdödlighetstalet är också ett vedertaget mått på hälsa enligt Världshälsoorganisationen WHO. Spädbarnsdödligheten var
5,3 promille på Kuba år 2007. Det är lägre än i USA där
talet ligger på 6,4 promille.
Spädbarnsdödligheten varierar inom varje land och
mellan olika befolkningsgrupper. I USA, där skillnaderna i levnadsvillkor mellan vita och svarta är stora,
avspeglas detta i spädbarnsdödligheten. För t.ex. Florida
är talet år 2007 för vita barn 5,7 promille och för svarta
barn 13,3 promille.
För Latinamerika och Karibien är talet 22 promille i
genomsnitt. I vissa länder som El Salvador, Guatemala
och Brasilien är talet över 30 promille. I vissa länder
i Afrika, som t.ex. Somalia, ligger värdet över hundra
promille, vilket betyder att mer än ett barn av tio dör
innan det hunnit bli ett år gammalt. Sverige har ett av
de lägsta spädbarnsdödlighetstalen i världen och ligger
under 3 promille.
Kubas låga spädbarnsdödlighet är desto mer anmärkningsvärd, eftersom landet har ett tropiskt, hett och
fuktigt klimat som utgör en gynnsam miljö för virus,
bakterier och svampinfektioner.
Kuba före revolutionens seger var mer jämförbart
med t.ex. sitt grannland Haiti av idag med ca 60 promille i spädbarnsdödlighet. Men efter revolutionen har
talet sjunkit. Vi ger några historiska tal här ovan.
5,3 är genomsnittet för landet. Det finns lokala variationer. Talet för staden Havanna är lägre än 5 promille.
Kubanerna vet vad som krävs för att hålla spädbarnsdödligheten nere. Omvårdnaden om det lilla barnet
börjar redan under kvinnans graviditet. Gravida kvinnor
får i genomsnitt tolv kontroller och rådgivningstillfällen
före förlossningen. Då diskuteras, diagnostiseras och
kontrolleras eventuella risker som kan följa av kvinnans
hälsotillstånd och genetiskt betingade sjukdomsrisker.
Extra insatser från specialistsjukvården sätts in om
kvinnan har exempelvis diabetes, högt blodtryck eller
vaginala infektioner.
När barnet är fött genomgår det ett omfattande
vaccineringsprogram mot 13 olika infektionssjukdomar.

Hälsa åt alla
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Spädbarnsdödlighet på Kuba
år
1958
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2007

promille
60,0
37,9
38,7
27,5
19,6
16,5
10,7
9,4
7,2
6,2
5,3

Skolbarn i Trinidad

“10 miljoner barn i världen dör av sjukdomar som kan
undvikas - ingen av dem är kuban”
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1. 5

Familjehälsovården

Hela Kubas befolkning har tillgång till ett unikt
sjukvårdssystem som är utbyggt i alla bostadsområden,
i alla städer och byar, även ute i de glesast bebyggda bergstrakterna. De kubanska familjerna får sin
bashälsovård och bassjukvård tillgodosedd inom
familjehälsovården, med läkarmottagningar som
betjänar 150-200 familjer, eller mellan 700 och 800
människor. På mottagningen finns ett team, vanligen
bestående av en läkare och en sköterska. Ofta har dessa
sina egna bostäder i anslutning till läkarmottagningen,
dvs. de bor själva i det område som de tjänstgör i.
Familjeläkarmottagningar finns också på större arbetsplatser, samt på skolor och förskolor.
Kuba har över 30 000 familjeläkare (det exakta antalet var 33 769 år 2007) och lika många sköterskor inom
familjehälsovården. Med sina kunskaper om hur den
lokala befolkningen har det, kan de ge en allsidig vård,
förebyggande insatser, regelbundna hälsokontroller,
sociala kontakter och råd om goda hälsovanor, kosthåll,
motion osv. De kan se sambanden mellan den fysiska
miljön och människornas hälsosituation och komma
med initiativ till förbättringar. De samarbetar med
lokalt förankrade grupper som arbetar i grannskapet:
de lokala CDR-kommittéerna för Revolutionens försvar,
kvinnoförbundet, ungdomsföreningar, pensionärsgrupper, skolornas organisationer osv.
De första försöken med familjeläkare startade 1984
vid Lawton poliklinik i Havanna. Försöken gav positiva
resultat, och från och med 1986 startade utbyggnaden
av familjeläkarvården i stor skala över hela Kuba. Idag
har mer än 99 procent av Kubas befolkning tillgång till
denna hälsovård.

Familjeläkarmottagning på daghemmet “De små
cementarbetarna” i Cienfuegos

Familjeläkarmottagningar av denna typ har byggts
med mottagningen i markplanet och personalbostad på
övervåningen.

Familjeläkarsystemet har bidragit till den ständigt
förbättrade hälsosituationen på Kuba, vilket sjunkande
spädbarns- och barnadödlighet liksom ökande livslängd
bär vittne om. Systemet har inneburit att belastningen
på sjukhusen har minskat betydligt. Mindre komplicerade sjukdomar klarar familjeläkaren av, och läkaren
kan vid allvarligare sjukdomar ställa en tidig diagnos.
Patienterna kommer snabbt till specialistvård och
behöver inte heller ta sjukhusvårdens resurser i anspråk
lika länge som den som kommer sent till behandling.
Gravida kvinnor kommer tidigt igång med hälsovårdsprogram inför förlossningen. Vaccinationsprogram för
barn och spädbarn kommer igång vid rätt tidpunkt och
knappast några ”hamnar utanför”.
De regelbundna hälsokontrollerna som familjeläkaren utför gör att allvarliga sjukdomar kan förebyggas med stor framgång. Men då någon blir allvarligt
sjuk upptäcks detta tidigt och sjukdomen kan bekämpas.
Bland kvinnor gäller det sjukdomar som livmoder- och
bröstcancer, bland män prostatacancer, och för båda
Hälsa åt alla
Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen

Morgongymnastik
könen ändtarms-, lung- och hudcancer.
Men familjeläkaren släpper inte kontakten med
dem som blir allvarligt sjuka. Han eller hon (mer än
hälften av familjeläkarna på Kuba är kvinnor) följer
med sin patient till sjukhuset för provtagning och
inläggning. Under vistelsen där får patienten besök av
sin familjeläkare som hela tiden står i kontakt med sjukhusets läkare.
Patienter kan vårdas hemma om de inte behöver
daglig sjukhusvård. Familjeläkaren gör regelbundna
hembesök hos sjuka personer, men besöker också
regelbundet alla familjer för att följa upp tidigare
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kontakter, ge råd och uppmuntran eller bara visa att
de finns till hands om någon skulle behöva dem. Den
kanadensiske läkaren Théodore MacDonald, som också
är FN-expert inom WHO och UNESCO, berättar i sin
bok Hippocrates in Havana 1) om hur han vid ett par
tillfällen då han hälsat på hemma hos någon kubansk
vän, plötsligt hör någon säga: Här kommer doktorn! Då
är det familjeläkaren som är ute på sin rond i stadsdelen
och gör hembesök.

får även litteratur, kost och logi gratis samt ett litet
stipendium med fickpengar.
Läkarutbildningen pågår i sex år. De teoretiska
studierna i de medicinska basvetenskaperna kompletteras med de direkta kunskaper som inhämtas genom
erfarenheter på poliklinikerna och undervisning av
specialister inom familjemedicin.
Efter att ha fått sin läkarexamen fortsätter läkaren
sin utbildning med två års studier inom familjemedicin
som utgör en egen specialitet på Kuba. När denna
utbildning är genomförd kan hon eller han fortsätta att
utbilda sig inom ytterligare någon specialitet.
Kubanerna betraktar inte sitt familjeläkarsystem
som en komplett och färdig modell. De anser att det
finns alltid möjligheter att utveckla modellen och göra
förbättringar. Men utgångspunkten är viktig: att se
människans hälsa som oupplösligt förbunden med
hennes sociala situation, i familjeliv och samhällsliv.
Genom familjeläkarsystemets finmaskiga nät garanteras
alla en demokratisk hälsovård. Samtidigt ökar medvetenheten om att alla måste samarbeta och ta ansvar
för att skapa ett samhälle utan hälsoproblem, där
HÄLSA ÅT ALLA är en verklighet.

De äldre: På Kuba bor de flesta av de äldre traditionsenligt med familjen. Nästan 30 procent av Kubas
familjer bor tillsammans med minst en äldre släkting. I
Havanna är det endast 10 procent av de äldre som bor ensamma, och ytterligare 10 procent är äldre par. Kontakterna mellan grannarna är livlig och hjälpsamheten
stor. Om man inte synts till knackar grannarna på. Det
sociala nätverket har betydelse inte minst för de äldre
när kroppskrafterna kan svikta.
I bostadsområdet spelar familjeläkaren en viktig
roll. De äldre som behöver det får dessutom hemtjänst. På poliklinikerna finns gerontologiska arbetslag
bestående av läkare, socialarbetare, sjuksköterska och
psykolog. Ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete pågår, inte minst mot bakgrunden att befolkningens förväntade livslängd och vitalitet ökar. Pensionsåldern på Kuba är 55 år för kvinnor och 60 år för män.
I skrivande stund diskuteras förslag att successivt höja
med 5 år. Andelen äldre har ökat från 7 procent av
befolkningen över 65 år 1975, till 12 procent år 2007,
1,3 miljoner. Denna andel är högst i hela Latinamerika
och i nivå med de rika länderna. Endast ca 8 000 bor på
ålderdomshem.
I mitten av 1980-talet startades Circulos Abuelos.
Vid slutet av 2006 fanns 14 738 sådana pensionärsklubbar med 782 065 medlemmar, dvs. 43 procent av
pensionärerna deltar i klubbarnas parkgymnastik och
andra aktiviteter. Många pensionärer fortsätter att arbeta och vara aktiva i de olika folkrörelserna. Universiteten är öppna för pensionärerna. 2006 utexaminerades
43 000 äldre deltagare från det årets kurser.

Dagcenter för äldre i Cienfuegos – Sångkören övar

Under senare år har en variant av familjeläkarsystemet
prövats som innebär att tre till fem familjeläkarmottagningar samarbetar, så att läkaren finns på en av
dessa, och övriga två till fyra bemannas med sjuksköterskor. Sjuksköterskorna kan ta hand om ganska
mycket själva men ser till att den som behöver det får
ett besök hos läkaren. Denna modell är nu på försök i
flera provinser på Kuba. Modellen gör att fler läkare kan
frigöras från sina arbeten på Kuba och istället delta i de
internationella satsningarna.
Familjeläkarna på Kuba har en lång och gedigen
utbildning. Liksom all skolundervisning och vuxenutbildning är läkarutbildningen gratis. Den studerande
Hälsa åt alla
Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen

1) Hippokrates (460-370 f.Kr.) var en läkare i antikens Grekland som har kallats “läkekonstens fader”.
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för stöd till ett fritt Kuba”. Kommissionen hade tillsatts på order från President George W. Bush i slutet
av år 2003. Rapporten anger en hel rad åtgärder för att
åstadkomma ett regimskifte på Kuba, men innehåller
också propaganda. Ett exempel var påståendet att USA:s
regering kommer att: ”omedelbart vaccinera alla barn
under fem års ålder för de vanligaste barnsjukdomarna”.
Det vill säga omedelbart efter det att Kubas nuvarande
regering undanröjts och, enligt denna s.k. Plan Bush,
ersatts med en ”övergångsregering” som är underordnad
USA.

Vaccineringsprogrammet

På Kuba vaccineras alla barn mot 13 olika sjukdomar,
i de flesta fall genom vaccin som produceras på Kuba.
Det är det mest ambitiösa vaccineringsprogrammet
i världen.1) Programmet genomförs av det allmänna
hälsovårdssystemet och engagerar familjeläkarna och
sjuksköterskorna i bostadsområden och skolor.
Redan i början av 60-talet startades massvaccineringar mot polio, difteri, kikhosta och stelkramp. Därpå
följde vaccinering mot tuberkulos, mässling, röda hund,
påssjuka och tyfus.
För att genomföra vaccinationskampanjerna så
att man kunde nå ut i hela befolkningen engagerade
sig kvarterskommittéerna för Revolutionens försvar
– CDR-kommittéerna – tillsammans med hälsovårdspersonalen.2) Den första uppgift som de åtog sig var
att mobilisera till en landsomfattande alfabetiseringskampanj som genomfördes under 1961. Året därpå
startade den första vaccinationskampanjen, då alla barn
under 14 år vaccinerades mot polio. 1962, som första
land i Amerika, förklarades Kuba vara fritt från polio.
Denna prestation följdes av utraderandet av mässling,
röda hund och påssjuka.
1992 startade ett program för att vaccinera alla nyfödda mot hepatit typ B (smittsam gulsot). Programmet
utvidgades 1998 att omfatta alla skolbarn. Diagrammet
på sid 11 visar effekterna av denna vaccinering i det
minskande antalet akuta fall av sjukdomen fram till år
2000.
1999 startade en vaccinationskampanj för att vaccinera alla barn under 1 år mot haemophilus influenzae,
en bakterie som bl.a. kan orsaka allvarlig hjärnhinneinflammation.

FN-organet Panamerikanska Hälsoorganisationen
PAHO, inom Världshälsoorganisationen WHO, har gett
högsta betyg till Kubas nationella vaccineringsprogram
efter att år 2004 ha låtit ett internationellt utvärderingsteam genomföra en ingående inspektion och utvärdering. 3)
Teamet besökte nationella institutioner, samordningsmyndigheter, sjukhus, hälsovårdsinrättningar på
kommun- och kommundelsnivå, grannskapskliniker,
laboratorier och skolor. Utvärderingen analyserade
vaccineringsnivån bland 36,4 procent av befolkningen.
Dr Jon Kim Andrus, som är chef för PAHO/WHO:s
immunitetsprogram, och utbildad i familjehälsovård och
epidemiologi, sa efter denna utvärdering: ”Kvaliteten,
den konsekventa organiseringen och den systematiska
tillämpningen av det kubanska vaccineringsprogrammet
är imponerande och betydelsefull.”
Dr Andrus sa också att Kubas erfarenheter är så
viktiga att de bör spridas till andra länder. Andrus upprepade sitt teams lovord av den betydande täckningsgraden över hela landet, och pekade på, att på Kuba är
risken praktiskt taget noll för att sjukdomar som kan
förhindras genom vaccinering åter uppstår i landet.

I maj 2004 presenterade USA:s dåvarande utrikesminister Colin Powell en rapport från ”Kommissionen

1) Kuba har nått högsta möjliga täckning, ca 98 procent,
med sitt vaccineringsprogram. 100 procent kan aldrig uppnås,
eftersom det alltid finns ett mindre antal barn som inte tål
vissa slags vaccin.
2) CDR-kommittéerna bildades på hösten 1960 och hade på
ett år samlat 100 000 medlemmar. Idag har de 7,8 miljoner
medlemmar.
3) Utvärderingsteamet, som representerade PAHO och
WHO, bestod av experter på hög nivå inom ämnesområdet:
Jon Kim Andrus, som leder PAHO/WHO vaccinationsenhet
baserad i Washington DC; Mauricio Landaverde, rådgivare
för den amerikanska regionen i WHO, Rosario Quiroga,
den bolivianska viceministern för hälsovård, och Lea Guido,
tidigare hälsominister i Nicaragua och nu WHO/PAHO:s
representant på Kuba.

Hälsa åt alla
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Vaccinationskampanjen mot smittsam gulsot som startade 1992 visar en
markant nedgång i antalet sjukdomsfall åren efter kampanjens start.

Kubas barn är vaccinerade mot 13 olika sjukdomar:
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó

polio
tyfus
stelkramp
difteri
kikhosta
röda hund
mässling
påssjuka
tuberkulos
hepatit B (smittsam gulsot)
haemophilus influenzae (kan ge hjärnhinneinflammation)
meningit B och C (kan ge hjärnhinneinflammation)

Sjukdom
polio
stelkramp
difteri
mässling
röda hund
påssjuka
kikhosta

Start
vaccinering, år
1962
1962
1962
1971
1982
1986
1962

Sjukdomens
eliminering, år
1962
1972
1979
1993
1995
1995
1997

Sjukdomar som eliminerats genom vaccinering

Hälsa åt alla
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2.

Läkemedel och vaccin

2.1

Produktion

HIV och AIDS
1986 inledde Kuba en obligatorisk HIV-testning för hela
den vuxna befolkningen. Smittbärare togs om hand och
isolerades i speciella behandlingshem för att inte smittan
skulle spridas vidare. Sedan 1993 är vistelsen på hemmen frivillig, men alla måste vara där en tid för att lära
sig leva med sin sjukdom på bästa sätt och med ansvar
gentemot andra.
På behandlingshemmen bor patienterna i en behaglig
miljö, de får förebyggande vård och bra mat, När de börjar utveckla symptom på AIDS får de den bästa tänkbara
behandling mot sjukdomen. Allt detta är givetvis gratis.
Patienterna har möjligheter att få besök av familj och
vänner, och permissioner beviljas också.
Kuba vidtog dessa radikala åtgärder för att bromsa
smittspridningen i landet och har i dag en i global måttstock mycket låg grad av HIV-smitta i befolkningen.
Samtidigt pågår en omfattande sexualupplysningsverksamhet, förebyggande hälsovårdsinsatser och propaganda för att använda kondomer.
Alla gravida kvinnor HIV-testas, och de som är HIVpositiva får mediciner för att hindra att smittan sprider
sig till barnet. På Kuba har enligt en FN-rapport bara 28
fall av sådan smitta inträffat.

Kubanska medborgare får receptutskrivna och även
receptfria mediciner till mycket låga priser på apoteken.
För sjukhuspatienter, och i vissa ytterligare fall, är
medicinerna helt gratis.
I landet produceras vacciner, cancermediciner,
antibiotika, bromsmediciner mot AIDS, smärtstillande
medel, m.m. Kuba har tidigt satsat på läkemedelsforskning och utvecklat egna mediciner som:
ó
ó
ó
ó

Leuferon (ett interferon 1) )
Melagenina (mot vitiligo)
Facdermin (för behandling av brännskador)
PPG (mot förhöjda kolesterolhalter i blodet)

Kubas läkemedelsproduktion har kapacitet att täcka 80
procent av landets behov av receptbelagda mediciner
samt att lansera en del av läkemedelsproduktionen på
exportmarknaden.
Kuba har under 90-talet exporterat bioteknologiska
produkter till ett årligt värde av mer än 100 miljoner
US dollar, men exporten har ökat starkt under 2000talet. 2007 exporterades 180 läkemedel, såväl egna som
generiska (dvs kopior av sådana läkemedel vars patent
gått ut), till ett totalt värde av 350 miljoner US dollar.
Vid sidan av turistnäringen är detta Kubas viktigaste
källa till inkomst av konvertibel valuta. Hösten 2007
fanns kubanska läkemedelsprodukter registrerade i mer
än 55 länder.

FN-organet UNAIDS rapport för år 2007 ger följande
siffror på förekomsten av HIV i befolkningen i åldern
15–49 år:
Afrika, söder om Sahara
Karibien, utom Kuba
Nordamerika, inkl. USA
Latinamerika
Sverige
Kuba

Kuba har tagit fram flera vaccin, exempelvis:
ó
ó

Vaccin mot hepatit B (smittsam gulsot) som nu
säljs i mer än 30 länder. Se sid 11

5,0 %
1,0 %
0,6 %
0,5 %
0,2 %
0,1 %

Enligt samma källa är det idag 4 800 personer på Kuba
som har AIDS. Antalet i Sverige är 8 000.

Världens första effektiva vaccin mot meningit B
(se sid 13-14), som nu exporteras främst till Latinamerika

Sedan år 2001 producerar Kuba också bromsmediciner
mot HIV / AIDS och säljer dem till tredje världens
länder för en bråkdel av de priser som tas ut av de transnationella bolagen. Kubas HIV- och AIDS-tester håller
högsta världsklass.
Hundratals generiska läkemedel, tillverkas på Kuba.
Globalt ökar produktionen av sådana läkemedel starkt.
2005 såldes generiska läkemedel för 45 miljarder US
dollar på världsmarknaden.

“Husvagnen för livet” åker runt och når ungdomarna
med information om hur man skyddar sig mot HIV.

1) Interferon produceras naturligt i kroppen som ett immunförsvar mot infektioner och cancerceller.

Hälsa åt alla
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2. 2

priser. Företagen konkurrerar med varandra om andelar
i denna marknad och spenderar stora belopp på reklam
och marknadsföring. Två kanadensiska forskare 2) har
visat att farmaceutiska storföretag i USA spenderar
nästan dubbelt så mycket pengar på marknadsföring
som på forskning och utveckling!
Kuba har samarbetsprojekt med flera länder inom
det bioteknologiska området, främst med länder i tredje
världen, som Kina, Indien och Brasilien, men också
exempelvis med Kanada och Storbritannien.

Forskning

Inom Kubas bioteknologiska industri finns flera olika
vetenskapliga institutioner i alla stadier från forskning
till marknadsföring. De konkurrerar inte med varandra
utan samarbetar kring olika projekt.
1989 tog Kuba fram världens första syntetiska
antigenvaccin, VA-MENGOC-BC. Detta vaccin
bekämpar den dödligt farliga meningokockbakterien av
typ B och C, som kan leda till hjärnhinneinflammation
hos småbarn. Forskningen kring denna produkt var ett
Cancersjukdomar är typiska för länder med hög
resultat av samarbetet mellan fem olika institutioner:
levnadsstandard och har blivit ett växande problem även
Havannas Universitet, Centret för genetisk teknik och
på Kuba allteftersom välståndet och livslängden ökat.
bioteknologi, Finlay-institutet, Nationella Centret för
Den utbredda vanan att röka spelar också in. En tredjebioprodukter, och Pedro Kouri-institutet för tropiska
del av de vuxna röker. Cancersjukdomar i huvud, hals
sjukdomar. Vaccinet har använts med stor framgång på
och lungor ökar, men också bröstcancer hos kvinnor.
Kuba (se figur sid 14) och exporterats till andra länder i
Cancer är näst efter hjärt-kärl-sjukdomar den vanligaste
Latinamerika. Det brittiska företaget GlaxoSmithKline
dödsorsaken på Kuba. I hälften av Kubas provinser är
ingick år 1999 ett licensavtal med Kubas Finlayinstitut
cancer faktiskt den vanligaste dödsorsaken.
för att utveckla ett meningokockvaccin typ B att dis1)
Kampen mot cancer på Kuba är inriktad på förebyggtribuera i Europa och Nordamerika.
ande vård och kontroller. Utrustning för exempelvis
Som en parentes kan nämnas att om man på Internet
mammografi finns i mobila enheter för att nå ut till hela
söker uppgifter på svenska, exempelvis från Läkebefolkningen. Viktigt är också upplysning och utbildmedelsverket, om något vaccin mot meningokockbakning i en hälsosam livsstil med rätt kost, motion och
terien typ B (den vanligaste i Sverige är typ B) får man
helst ingen rökning. Kuba har genomfört förbud mot
veta att det inte finns något vaccin mot denna bakterie.
Men vaccinet har alltså funnits på
Kuba i 20 år.
Kubas läkemedelsforskning
prioriterar att arbeta med att lösa
landets hälsoproblem, att stå bättre rustad mot utbrott av sjukdomsepidemier och att efterhand kunna
ersätta dyra importerade läkemedel med inhemskt producerade.
Forskningen kring vacciner mot
sjukdomar som kolera, denguefeber, tuberkulos och leptospiros
prioriteras. Det är samtidigt en prioritering av vaccin mot sjukdomar
som plågar människorna i tredje
världens fattiga länder.
Detta i kontrast mot transnationella farmaceutiska företag
som sätter marknadsintressen
före globala hälsobehov. Sådana företag satsar mest på att
utveckla mediciner och behandlingar för människor i den rika
Program för forskning kring cancermediciner på Kuba.
västvärlden, och de rika och
Programmet består av 22 olika produkter, varav 9 har
medelklasserna i övriga delar av
lanserats. De övriga befinner sig i olika stadier av utveckling, kliniska tester
världen, dvs. för den fjärdedel av
etc. (Diagrammet visar läget år 2007)
världens befolkning som har råd
att betala läkemedelsföretagens
Källa: Ernesto Moreno, forskare vid CIM, Centro de Immunología Molecular i Havanna
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rökning i offentliga lokaler, varningstexter på cigarettpaket, informationskampanjer i skolor och medier m.m.
enligt WHO:s rekommendationer. Först under senare år
har detta börjat ge resultat, främst bland de unga.
De som drabbas av cancer får tillgång till landets
samlade resurser i form av terapi och mediciner. Erfarenheten av olika cancerbehandlingar samordnas. De
senaste rönen sprids effektivt i hela landet genom de
täta kontakter som utvecklas mellan dem som arbetar i
Kubas allmänna sjukvård. Kubas medicinska intranät
Infomed ger ett bra stöd till nätverket av kontakter.
Forskningen kring att ta fram mediciner och vaccin
mot cancer är avancerad på Kuba med flera produkter
som har lanserats och flera där arbete pågår i olika
stadier. Se figur sid 13.
Hittills utvecklade vacciner skyddar inte en frisk
person mot cancer, men motverkar att tumörer som
uppstått sprider sig. Vaccinet får immunsystemet att
producera antikroppar mot tumörens tillväxtfaktor
(epidermal growth factor, EGF). Kubanerna har funnit ett sätt att binda EGF genom ett protein betecknat
P64k. De har också utvecklat en antikropp som attackerar tumören genom att blockera EGF-receptorerna på
cancercellerna och hindra dem att växa. Cancervaccinet
har visat mycket goda resultat bland patienter med
avancerad lungcancer.
År 2003 – efter långa underhandlingar för att tillåta
ett undantag från USA:s blockadlagstiftning mot Kuba
– fick USA-företaget CancerVax en licens från USA:s
finansdepartement/OFAC (Office of Foreign Assets
Control) för att utföra kliniska tester i USA med hjälp
av cancerläkemedel från CIM, Centro de Immunología
Molecular i Havanna. USA ställde dock villkoret att
Kuba måste ta emot betalning i form av livsmedel och
inte pengar!

CIM – Centro de Immunología Molecular i Havanna

Ernesto Moreno, forskare vid CIM

1) GlaxoSmithKline är världens näst största läkemedelsföretag i försäljning räknat – 37 miljarder US dollar år 2006.
USA-företaget Pfizer – 45 miljarder – är störst. De 50 största
läkemedelsbolagen i världen är alla från USA, Europa eller
Japan. USA-bolagen svarar för 47,8 procent av dessa bolags
totala försäljning på 388 miljarder US dollar år 2006. Europas
läkemedelsindustri svarade för 43 procent och Japans för 9,2
procent.

En drastisk nedgång i antalet fall i Havanna av meningit B och C hos barn under 6 år efter start av vaccineringen i april 1989

2) Marc-André Gagnon vid Université du Québec à Montréal
och Joel Lexchin, vid School of Health Policy and Management, Ontario
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stort antal datorer för att användas i Infomeds intranät
på Kuba. Vid gränsövergången till Mexico beslagtogs
datorerna av USA:s myndigheter. Präster för Fred
organiserade protester mot beslaget och mot USA:s
kubafientliga politik. Fem medlemmar i organisationen,
inklusive ledaren, pastor Lucius Walker, inledde en
hungerstrejk. Efter tre månaders hungerstrejk lämnades
datorerna tillbaka. Präster för Fred har i flera omgångar
brutit mot blockaden och fört in datorer till Kubas
sjukvård och skolor.
Infomed, som tekniskt är känt som La Red Telemática de Salud Cubana, har rankats som Kubas hemsida
nr 1 av Site Ranking (http://trafficranking.com). Av de
900 000 mest besökta hemsidorna på Internet rankas
Infomed på plats 6 700 i världen och plats 171 bland
spanskspråkiga hemsidor. 2002 vann Infomed det eftertraktade Stockholm Utmaningspris för livsförbättrande
informationsteknologi.

Infomed – Kubas medicinska hemsida

Infomed (www.sld.cu) den kubanska hälsoportalen,
startade 1992. Detta intranät binder samman hälsovårdsprofessionella på Kuba och erbjuder tillgång till ett
stort virtuellt medicinskt bibliotek, elektroniska böcker,
hälsostatistik och annan medicinsk information och
nyheter. Infomed erbjuder också kontinuerliga utbildningsinsatser och virtuella konferenser. Dessa tjänster
är idag tillgängliga på varje sjukhus och poliklinik över
hela Kuba och gör att läkare, tekniker och forskare
kan utbyta erfarenheter och forskningsresultat. De kan
konsultera varandra om diagnoser och samarbeta kring
forskning för att förbättra den allsidiga hälsokontrollen
av sina patienter.
Den ekumeniska organisationen Präster för Fred
i USA, som årligen organiserar vänskapskaravaner
från USA till Kuba, tog i 1996 års karavan med sig ett

Infomeds hemsida: www.sld.cu
Från symbolerna i vänstra kanten kommer man vidare till information om böcker, tidskrifter,
Hälsoministeriets dokument, läkemedel, aktuella erfarenheter i vården, fortbildning, kongresser,
internetkonferenser, statistik, nyheter, institutions-register samt övrigt av intresse.
Hälsa åt alla
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3.

Omsorg om alla –
Kubas katastrofberedskap

Kuba drabbas så gott som varje år av orkaner. Dessa
orsakar ofta enorm materiell förödelse, men förlusterna i människoliv är anmärkningsvärt små. Orkanen
Michelle i november 2001 förstörde 12 579 bostäder.
Antalet dödsoffer var fem. Orkanen Charley i augusti
2004 förstörde 73 584 bostäder. Fyra människor dödades. Ett år senare, i augusti 2005, skördade orkanen
Katrina drygt 1 800 dödsoffer i USA. Detta är det
officiella dödstalet, det verkliga befaras vara mycket
högre. Hur kan Kuba klara att hålla så låga förluster i
människoliv?
Kuba har byggt upp en effektiv organisation för att
rida ut dessa tropiska stormar. När en orkan på Kuba
hotar att ödelägga ett område evakueras befolkningen
till säkra platser i god tid. Årliga övningar genomförs
för att alla ska vara beredda och veta vad de ska göra.
Planeringen inför orkansäsongen (augusti – november)
genomförs i varje kommun under årets första kvartal.
Då summeras erfarenheterna från tidigare orkaner, och
man undersöker hur de områden som är mest utsatta
bäst ska evakueras, hur infrastruktur, matförsörjning
och medicinsk vård ska säkras etc. FN har framhållit
Kuba som en modell för orkanberedskap.
Orkanen Michelle kom in från söder över Kuba den
4 november 2001 i provinsen Matanzas och fortsatte
norrut över landet under 11⁄2 dygn. Orkanen hade en
bredd på ca 50 mil. Mer än en halv miljon människor
hade då evakuerats från sina hem. Naturligtvis vill
människor helst inte lämna sina hem, men kubanerna
har insett att det är en nödvändig säkerhetsåtgärd.
När en orkan närmar sig Kuba går information ut till
alla som bor i det hotade området. I denna informationsfas ser man över alla planer och kontrollerar att det
finns mat, bränsle och transportmedel för att genomföra
evakueringarna. I nästa fas – beredskapsfasen – sätts
evakueringarna igång. Det gäller särskilt de familjer
som bor i instabila bostäder eller i områden som kan
bli översvämmade. Man försöker också att evakuera
boskap och andra husdjur som betyder mycket för
befolkningens matförsörjning.
Slutligen kommer alarmfasen, det sista dygnet. Då
avbryts all normal verksamhet inom området utom det
allra viktigaste. För att minska skadorna vidtas flera
förebyggande åtgärder. Träd beskärs så att nedfallande
grenar inte ska skada någon. Skyltar och annat som sitter löst plockas ner. Fönster spikas igen. Alla hälsovårdsenheter förbereder sig att ta hand om dem som skadas.
Den elektriska strömförsörjningen bryts när vindstyrkorna når över 50-60 km/h. Det gör att folk inte kan
dödas av nedfallande strömförande ledningar.
När orkanen har passerat vidtar återhämtningsfasen
Hälsa åt alla
Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen
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med röjningsarbete och återuppbyggnad. Tusentals
människor deltar i röjning av trädgrenar och bråte som
fallit ner. Ofta har strömförsörjningen skadats och
därmed är pumpar i dricksvattenförsörjningen ur spel.
Tankbilar med dricksvatten måste köras ut. Bostäder
och skolor m.m. har förstörts helt eller delvis och måste
repareras eller byggas upp på nytt. Pyloner till högspänningskablar som störtat omkull måste resas upp.
Under stormen Charley fälldes 37 pyloner. Hundratals
vanliga elstolpar slets ner. Vad som inte kan repareras
är alla skador på grödor, som citrusodlingar, bananplanteringar, sockerrör o.dyl.
Kubanerna gör allt som man rimligen kan göra för
att minimera skadorna när en orkan drar fram över
landet. Genom att hela tiden återföra erfarenheterna
förbättras planeringen år från år. Det viktigaste är och
förblir omsorgen om invånarna och att minska eller
helt eliminera förlusten i människoliv. De liv som går
till spillo beror nästan alltid på att någon har agerat
oförsiktigt. Därför betraktas förebyggande åtgärder,
upplysning och information som oerhört viktigt. På
Kuba är alla medborgare indragna i denna process. Alla
människoliv är lika viktiga.
Oxfam America publicerade år 2004 en rapport om
hur Kuba reducerar riskerna vid katastrofer. Det handlar
inte om dyrbara resurser utan snarare om relationer och
samarbete mellan människorna, träning och utbildning.
I katastrofområdet hjälper och skyddar de boende
varandra, och ett förtroendefullt samarbete utvecklas
mellan dem och de myndigheter och organisationer som
gör insatser. Detta är naturligt på Kuba där en stor del
av befolkningen är organiserad i folkrörelser, som kommittéerna för revolutionens försvar, kvinnoförbundet,
fackföreningsrörelsen, elevorganisationer, m.m. Kubas
välutvecklade civilförsvar har en central roll i katastrofsituationerna.
Räddningsinsatserna präglas av särskild omtanke
om dem som är mest utsatta för risker. Uppmärksamheten är riktad på konkreta åtgärder som att genomföra
evakueringsplaner och rädda liv. Alla erfarenheter från
katastrofens förlopp dokumenteras för att komma till
användning nästa gång en orkan närmar sig.

eller till Disneyland. Dit förflyttas de i ett lyxflygplan
när en orkan hotar: Inga köer, ingen trängsel, och
evakueringsmardrömmen förvandlas till en behaglig
semester. Det är en helt annan värld än Kubas omsorg
om alla.

Omsorg om alla - särskilt om barnen och de äldre

I kontrast till detta står hur USA:s regering negligerar
sina fattiga medborgares säkerhet, vilket med stor
tydlighet visades i fallet med orkanen Katrina 2005. Det
var de fattiga, de som inte hade möjlighet att ta sig ut ur
katastrofområdet, som blev stormens offer. Inga bussar
sattes in för att evakuera dem. Istället kunde man på TV
se en parkeringsplats med mängder med kommunala
bussar som stod kvar i området.
Trenden nu i USA är att den som har pengar köper
sig sin säkerhet. I boken Chockdoktrinen skriver den
kanadensiska journalisten Naomi Klein om hur de rika
i Florida bokar in sig på en femstjärnig golfsemester,
Hälsa åt alla
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Skolan Solidaridad con Panamá, i Havanna, för barn
med fysiska funktionshinder. Skolans rektor, Esther La
O Ochoa, pratar med en ny elev.
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4.

Vad USA:s blockad innebär
för Kubas hälsovård

De allra första månaderna efter revolutionens seger
1 januari 1959, var USA avvaktande inför vilken väg
den nya regeringen skulle välja. Men den 17 maj antog
revolutionsregeringen jordreformlagen som gav jord till
de fattiga på landsbygden, en av de saker alla kämpat
för. Detta var nödvändigt för att skapa en drägligare
tillvaro, och därmed hälsosammare liv.
Washington reagerade direkt och avfärdade de kompensationsvillkor som Kuba rättsligt korrekt meddelade
de forna godsägarna. Bland dem var USA-bolaget
United Fruit, numera Chiquita, och andra utländska
bolag som hade härskat över merparten av de bördigaste jordarna. USA inledde en hemlig planering av hur
tumskruvarna skulle dras åt mot Kuba, och hur Latinamerikas och NATO:s länder skulle fås att medverka i
detta. Bl.a. skulle USA drastiskt skära ner sin import av
kubanskt socker för att svälta folket till underkastelse
och skapa missnöje med den revolutionära regeringen.
1960 upphörde USA med all export till Kuba, och
året därpå med all import från Kuba. USA stoppade
lån till Kuba, och pressade andra länder att medverka i
detta. Kuba sålde sitt socker till Sovjetunionen istället,
och ett omfattande samarbete utvecklades. När Sovjetunionen kollapsade tappade Kuba över 80 procent av sin
utrikeshandel. Få stater hade klarat den situationen, men
Fidel Castro tog upp stridsyxan och i ett tal 28 september 1990, analyserade han situationen och deklarerade
ett ekonomiskt beredskapsläge, specialperioden. Fidel
Castro sa: ”Det vi ska göra är att motstå, kämpa, och
vinna naturligtvis!” Kubas folk antog specialperiodens
utmaning. Samtidigt trodde Kubas fiender i USA och
Europa att Kubas sista stund var kommen. 1992 införde
USA Torricelli-lagen som gjorde det straffbart för
USA-bolags dotterföretag i andra länder att sälja till
Kuba. Det är en extraterritoriell lag som bryter mot
internationell rätt. Utländska dotterbolag ska lyda lagen
i landet de är verksamma i. I denna nya lag ingick också
förbudet för fartyg att angöra USA:s hamnar om de
under de senaste sex månaderna hade besökt Kuba, dvs.
lagen bryter också mot internationell sjörätt. Torricellilagen innebar att uppgjorda affärer för inköp av mat och
mediciner från företag med ägare i USA motsvarande
totalt 700 miljoner US dollar hindrades. Samma år,
1992, fördömde FN:s generalförsamling USA:s blockad
för första gången.
USA bedriver en hätsk propaganda mot Kuba för
att påverka opinion och skapa motiv för blockaden och
andra fientligheter. Bland sådana fientligheter har under
årens lopp ingått bakteriologisk krigföring, militära
provokationer såsom överflygningar och terroristattackHälsa åt alla
Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen

“Kuba mot blockaden och annekteringen”

er. 1997 dödades en turist i en serie av bombattentat mot
kubanska hotell. Hjärnan bakom dessa illdåd, terroristen Luis Posada Carriles, har erkänt i medier, men går
fri i Miami skyddad av USA:s regering.
USA:s lagstiftningar mot Kuba förstärktes 1996
genom den s.k. Helms-Burton lagen som specificerar i
detalj hur en USA-anpassad regim, polis och militär ska
installeras på Kuba och godkännas av USA innan blockaden lyfts. Nationaliserad egendom och samhällsservice
ska privatiseras. Rika Miami-kubaner gör anspråk på
tillgångarna och står i kö.
Bevakningen av blockadens tillämpning trappas upp
och USA:s regering ökar spionaget runtom i världen för
att komma åt de av USA:s dotterföretag som direkt eller
indirekt är engagerade i affärer med Kuba. USA utövar
ekonomiska påtryckningar mot utländska företag som
gör affärer med Kuba. Allt detta rapporteras regelbundet inför USA:s kongress.
Under George W. Bushs perioder i Vita Huset trappades aggressiviteten upp mot Kuba ytterligare. 2004
lanserade Bushregimen en 450 sidors handlingsplan, på
Kuba benämnd Plan Bush. Planen utgör en långtdriven
konkretisering av hur Helms-Burton lagen ska tillämpas
för att sabotera Kubas handel, hårdvalutainkomster och
vetenskapliga utbyte och samtidigt genom ökade mångmiljonanslag finansiera smutskastningskampanjer mot
Kuba, särskilt i Europa. 2006 kom en andra del i Plan
Bush, där ett hemligt kapitel ingår, med största sannolikhet av militär natur.
Motstånd i USA mot blockaden
Denna uttalade, t.o.m. lagstiftade, fientliga politik från
USA:s sida mot Kuba, har pågått i snart 50 år. Men det
finns ett motstånd i USA inom gräsrotsrörelser, progressiva samhällsengagerade kyrkor och i kongressen
genom olika lagförslag mot blockaden. Uppslutningen
visar att ungefär en fjärdedel av ledamöterna i senaten
och representanthuset år 2008 kräver en total översyn av
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USA:s Kubapolitik.
Under åren har många medicinska delegationer
från Nordamerika besökt Kuba och reagerat mycket
positivt på nivån och den mänskliga omsorgen i
hälsovården, men samtidigt noterat och reagerat mot
USA-blockadens synliga effekter på vården. Några
år in i specialperioden, år 1997, skrev den Washingtonbaserade American Association for World Health
(AAWH) en utförlig rapport. Bl.a. skrev de att blockaden ”uppenbarligen bryter mot de mest grundläggande
internationella stadgarna och konventionerna rörande
mänskliga rättigheter, stadgan för de Amerikanska
staternas organisation OAS, och paragraferna i Genèvekonventionen rörande behandling av civila i krigstid
… Genèvekonventionen, undertecknad av 165 länder
inklusive USA, stipulerar fri passage av alla medicinska förnödenheter och mat avsedda för civila under
krigstid. USA och Kuba är inte i krig. Faktum är att
deras regeringar även har viss diplomatisk representation i Havanna och Washington. Trots det har AAWH
fastställt att embargots restriktioner utgör en avsiktlig
blockad mot den kubanska befolkningens tillgång till
mat och medicin i fredstid.” Idag är det MEDICC som
genomför det avvecklade AAWH:s arbete.
Vidare skriver AAWH i denna rapport att ”USA:s
embargo har dramatiskt skadat hälsan och näringstillförseln för stora antal vanliga civila på Kuba. … Vår
slutsats är att USA:s embargo har orsakat en betydande
ökning av lidandet, och även dödsfall, på Kuba”.
Under George W. Bushs tid som president har
möjligheterna drastiskt inskränkts för professionella
grupper såsom läkare, journalister, vetenskapsmän
etc att få speciallicens från USA:s myndigheter att få
besöka Kuba i vetenskapligt syfte. USA-medborgare i
gemen får enligt blockadlagstiftningen inte spendera en
enda dollar på Kuba, vilket i praktiken innebär att det är
olagligt för dem att turista på Kuba. Ändå åker många
varje år på omvägar från USA till Kuba trots hoten om
dryga böter upp till 55 000 dollar eller fängelse upp till
10 år. Plan Bush har lett till att trakasserierna mot misstänkta kubaresenärer har ökat kraftigt.
Tack vare påtryckningar från USA:s bönder har
USA:s regering tvingats ge efter för deras krav att få
exportera till sin granne Kuba. Således har USA:s livsmedelsexportörer sedan december 2001 sålt matvaror
till Kuba; år 2006 för 484 miljoner dollar, vilket var 5
procent av värdet av Kubas import det året. Det krävs
tidskrävande ansökan om licenser från USA-myndigheterna för att få exportera till Kuba, som tvingas betala
kontant i förskott.

undviker detta. Hälften av hela världens multinationella
läkemedelsindustri kontrolleras av USA. Många läkemedel tillverkas endast av USA-ägda företag. Merparten
av de senaste antibiotiska läkemedlen produceras med
USA-patent och får inte säljas till Kuba. USA:s företag är i täten också vad gäller medicinsk utrustning
eller delar som ingår i utrustning producerad av andra
länders företag. USA:s blockadlagar säger nej till
företag runtom i världen om de vill exportera produkter till Kuba som till mer än 10 procent består av delar
tillverkade i USA.
Några exempel från 2006–2007 på vad USA:s
blockad inneburit: Efter hot från USA:s regering har
USA-läkemedelsföretaget Abbot slutat sälja bedövningsmedlet Sevorane till Kuba. Sevorane är ett av de bästa
bedövningsmedlen vid operation av barn. Samma sak
gäller USA-företaget Saint-Jude, som säljer pacemakers för barn. Bolaget Humphrey-Zeiss kunde inte sälja
utrustning för att undersöka ögats näthinna. Novartis
kunde inte sälja läkemedlet Visudyne mot läckande
vätska under gula fläcken i ögat med synskada som
följd. Påtryckningar från USA-myndigheterna tvingade Medtronic sluta sälja pacemakers till Kuba. Det
finska bolaget Datex-Ohmeda som tillverkar högklassig narkosutrustning förvärvades av USA-företaget
General Electric; leveranserna till Kuba upphörde. När
den lokala filialen av företaget Merck togs över av ett
USA-företag upphörde försäljningen till Kuba. Särskilt
cancerpatienter drabbades. Kubas institut för näringsfysiologi och livsmedelshygien fick inte köpa en infraröd spektrofotometer från japanska Shimadzu eftersom
apparaturen hade några delar tillverkade i USA.
Blockaden innebär att Kuba hindras skaffa den
utrustning som landets sjukvård behöver, tvingas nöja
sig med mindre avancerad utrustning och förvägras
vissa USA-mediciner som patienterna verkligen behöver. Vissa dyra specialmediciner kan behövas med
kort varsel och kan ha kort lagringstid, och då är blockadens licensförfarande ett hån. Kuba tillverkar kring 80
procent av de mediciner landet behöver, men det finns
ett stort antal läkemedel som Kuba behöver importera.
Blockaden innebär att importen blir från länder längre
bort, ofta via omvägar. Säljarna tar mer betalt på grund
av de försiktighetsåtgärder de är föranledda att ta när de
trotsar USA-regeringens diktat. Kubas medicinimport
är i snitt 40 procent dyrare på grund av blockaden.
Ett av sätten för kubanerna att få in hårdvaluta
till landet för att bekosta hälsovården och läkemedelsimporten har varit att erbjuda avancerad vård till utlänningar från den rika världen. Man kan resa till Kuba på
”hälsoturism” och få tillgång till Kubas expertis och
unika metoder för att behandla vissa sjukdomar, som
t.ex. vitiligo (pigmentlösa hudfläckar), eller retinitis pigmentosa (sjukdomar i ögats näthinna), eller få plastikkirurgi till förmånligt pris.

Läkemedel & medicinsk utrustning hindras
Ännu krångligare procedurer för att söka licens för undantag från blockaden för att till Kuba exportera mediciner, gör att USA:s läkemedelsföretag med få undantag
Hälsa åt alla
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USA-propagandan påstår att det är denna hälsoturism som dominerar sjukvården på Kuba och bedrivs
på bekostnad av folkets sjukvård. USA använder detta
som skenargument för att hindra Kubas import av
sjukvårdsutrustning och läkemedel. Men verkligheten
är att hälsoturismen ger ett betydande tillskott av hårdvaluta för importen av läkemedel m.m. åt kubanerna
själva. Emellertid riktar sig Kubas ”vård av utlänningar” bara till en mindre del till rika människor t.ex. från
Europa. Merparten av sin vård till utlänningar ger Kuba
helt gratis till fattiga behövande i tredje världens länder.
En sida av USA:s blockadpolitik har varit försök
att utestänga Kuba ur det internationella medicinskt
vetenskapliga utbytet. Världshälsoorganisationen WHO
redovisar, i en rapport den 19 juni 2007 till FN:s generalsekreterare, 37 sådana fall från maj 2006 till april 2007
då kubanska medicinare vägrats visum till USA för att
delta i medicinska konferenser, flera av dem internationella. Det mest anmärkningsvärda exemplet var då
Kubas hälsovårdsminister år 2005 och 2006 nekades
inresevisum för att delta i Panamerikanska Hälsoorganisationens (PAHO:s) årsmöte i organisationens
högkvarter i Washington. Kuba, som är en av grundarna
av PAHO, har en mycket aktiv roll i denna organisation.
USA, som är medlem i PAHO, är bunden av dess statuter att på sitt territorium ge PAHO adekvata juridiska
villkor, och det innebär att ge de andra medlemsländernas representanter inresevisum och tillträde till PAHO:s
olika konferenser.
Kuba betecknar, med stöd av andra röster i tredje
världen, USA:s blockadpolitik som folkmord enligt definitionen i FN:s konvention om att förhindra och straffa
brottet folkmord, antagen av FN:s generalförsamling
den 9 december 1948.
Trots USA:s politik mot Kuba, och de stora påfrestningar den innebär, har Kuba utvecklat sin hälsovård.
Av FN-organ rankas den som ett föredöme. Dessutom
gör Kuba stora solidariska insatser i fattiga länder och
katastrofområden genom sina tusentals läkare, sjuksköterskor och medicinska tekniker.

Hälsa åt alla
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Eisenhowers hemliga planering mot Kuba
26 december 1958 instruerade President Eisenhower
CIA att “inte avslöja detaljerna i de hemliga aktionerna
mot Kuba för det nationella säkerhetsrådet”. Allt måste
hållas hemligt. I en UD-promemoria 6 april 1960, signerad I.D. Mallory, vars hemligstämpel nu släppts, står:
“Majoriteten av kubanerna stödjer Castro … Det finns
ingen effektiv politisk opposition på Kuba. … Den enda
framkomliga vägen vi har idag för att underminera detta
stöd för Castro är genom att skapa besvikelse och missnöje genom ekonomiska umbäranden och misstämning.
… Varje tänkbar åtgärd måste vidtas för att skyndsamt
försvaga Kubas ekonomi”. I promemorian föreslogs ”en
handlingsplan som med största verkan förnekar Kuba
tillgång till pengar och varor, som minskar möjligheterna
att betala ut löner, som skapar hungersnöd, förtvivlan och
gör att regeringen fälls”.
Tre månader senare, den 6 juli 1960, satte President
Eisenhower planerna i verket när han helt ströp sockerimporten från Kuba. Han uttalade: ”Nu måste vi fortsätta
med ytterligare åtgärder – ekonomiska, diplomatiska och
strategiska”. Dessa ord fälldes nio månader innan den
misslyckade invasionen vid Grisbukten ägde rum den
17–19 april 1961.
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5.

till Kuba för att kämpa i det första
befrielsekriget mot kolonialmakten
Spanien. Henry Reeve dog ung, år
1876, i detta krig.
Henry Reeve-Brigadens första
insats skulle bli i Guatemala i
Henry Reeve
september 2005, där orkanen Stan
hade härjat och drabbat fattiga ursprungsfolk i bergen.
Kubanernas insats innebar att sjukdomsepidemier i
orkanens spår kunde hejdas. 700 kubanska läkare deltog
i denna insats.

Internationella insatser

Sedan 1960 har mer än 100 000 kubanska
biståndsarbetare inom hälsovårdssektorn gjort insatser
i hundratalet länder i världen. Våren 2008 arbetade
36 578 kubaner inom hälsovården i 73 olika länder. Ca
30 000 ungdomar från länder i Afrika, Latinamerika,
Asien och Karibien studerade medicin på Kuba. År
2008 utvidgar Kuba sina insatser till totalt 81 länder,
framförallt en utökning i Stilla Havs-området.

5.1

Katastrofbistånd

Kubas solidariska insatser började i Chile 1960 som
katastrofbistånd efter en jordbävning. Sådana insatser
har fortsatt under årens lopp. Samtidigt har mer långsiktiga hälsovårdsinsatser genomförts.
Några exempel på katastrofer i världen dit Kuba sänt
medicinsk personal och utrustning:
ó
ó
ó
ó
ó

ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó
ó

1960 – Chile – jordbävning, 5 000 döda

1970 – Peru – jordbävning, 60 000 döda

1972 – Nicaragua – jordbävning, 5 000 döda
1974 – Honduras – orkanen Fifi, 2 000 döda

1990 – Sovjetunionen – Tjernobylkatastrofen
– över 18 000 barn och 1 000 vuxna behandlade
på Kuba. Programmet startade 1990 och pågår
än.

Kubansk sjukvårdspersonal i Jamaica och Niger

1998 – Guatemala och Honduras – orkanen
Mitch, 30 000 döda
1998 – Haiti – orkanen George

1999 – Venezuela – jordskred, 9 000 döda.
2000 – El Salvador – denguefeberepidemi
2004 – Indonesien – tsunami.

2005 – Pakistan – jordbävning. Se 5, 2.
2007 – Nicaragua – orkanen Felix
2007 – Mexico – översvämning

2008 – Kina – jordbävning, 69 000 döda

Den 29 augusti 2005 drabbades USA:s sydkust av
orkanen Katrina med katastrofala följder, särskilt för
staden New Orleans.1)
På Kuba anmälde sig med kort varsel 1 586 läkare
att komma New Orleansborna till undsättning. Men erbjudandet ignorerades av de styrande i USA. Istället bildade de som anmält sig Henry Reeve-Brigaden och var
beredda att omgående åka iväg för att göra humanitära
insatser varhelst i världen de kunde behövas.
Henry Reeve var en USA-medborgare från New
York, född 1850, som bara nitton år gammal gav sig av
Hälsa åt alla
Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen

1) Orkanen Katrina skördade officiellt drygt 1 800 dödsoffer.
Men enligt en beräkning sammanställd av journalisten Robert
Lindsay från Kalifornien uppgår den totala dödssiffran till
över 4 000, om man även räknar in fördröjda effekter. Många
dog därför att de inte fick sjukvård i tid.
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Jordbävningen i Pakistan 2005

Den 8 oktober 2005 drabbades Kashmir i norra Pakistan av en svår jordbävning. Ca 75 000 människor omkom och ca 100 000 skadades. Mer än 3 miljoner blev
hemlösa. Städer och samhällen nära jordbävningens
epicentrum lades i ruiner med utslagen vatten- och
elförsörjning.
Sex dagar efter katastrofen var 86 kubanska läkare
från Henry Reeve-Brigaden på plats i Pakistan. Ett par
veckor senare hade kubanernas antal ökat till 2 500. De
organiserade ett 30-tal fältsjukhus med högteknologisk
utrustning som ultraljud och röntgen.
Kuba var inte det enda landet som gav hjälp. Men
efter ett par månader var det bara kubanerna som var
kvar i Pakistan. De stannade i sju månader! Fältsjukhusen, med all utrustning, donerade de till Pakistan, på
villkor att de skulle hållas öppna även i fortsättningen.
Två av dessa sjukhus hade Kuba köpt för sammanlagt
en miljon US dollar från Norge respektive Spanien/
Sydkorea.
Arbetet i Pakistan var ingen sinekur. Katastrofområdet, som redan var ganska otillgängligt, blev ännu
svårare att arbeta i eftersom vägar och broar förstörts.
Det var vinter och snön föll ymnigt. De som blivit
hemlösa under jordbävningen led svårt. Någon lokal
hälsovård fanns knappast.
Kubanerna gav sig ut till fots i de snöiga bergen med
sin medicinska utrustning i ryggsäckar. De kvinnliga
kubanska hälsovårdarbetarna klädde sig i muslimsk stil
med huvudsjalar i respekt för bergsbornas religion.
Kubanerna blev snabbt mycket uppskattade. När de
lämnade Pakistan i maj 2006 hade de hunnit behandla 1,7 miljoner pakistanier och utfört 13 000 kirurgiska operationer. De hade också utbildat pakistansk
sjukvårdspersonal för att ta över driften av de donerade
fältsjukhusen.
President Pervez Musharraf, som är en av USA:s
allierade, har officiellt tackat för den kubanska insatsen:
”Ert exempel kommer att leva kvar i det pakistanska
folkets hjärta”, sa Musharraf.

Hälsa åt alla
Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen

Fältsjukhus i Pakistan
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läkare till det rika landet.
Dessa avhoppade kubaner utnyttjas för propaganda
mot Kuba av USA:s regering och de högerextremistiska
USA-kubanska organisationerna i Miami, såsom CANF,
Cuban American National Foundation. CANF organiserar tidningsartiklar med nidbilder av den kubanska
hälsovården och hemsidor som uppmanar kubanska
läkare att “hoppa av”!
Emellertid utgör dessa kubanska läkare ett dilemma
för USA, som misstänkliggör deras kompetens och förtalar de läkare som utbildas vid ELAM, Latinamerikanska Läkarhögskolan i Havanna, (se avsnitt 5.8 sid 27).
Det har också gett ett eko från vissa av de etablerade
läkarförbunden i de länder där kubanerna och läkare
från ELAM arbetar.
Venezuelas läkarförbund har t.ex. sagt om läkarna
från ELAM: ”Nästan ingen av dem är läkare. De är
utklädda med vita rockar och stetoskop”.
Det har till och med gått så långt som till strejk.
Våren 2007 strejkade 500 honduranska AT-läkare i
protest mot 300 nyutexaminerade läkare från ELAM.
Honduras läkarsällskap startade en förtalskampanj
och påstod att de ELAM-utbildade inte hade praktik i
botande hälsovård, bara förebyggande.
Men läkarna som är utbildade vid ELAM ger sig
ut att arbeta i sina länders mångmiljonstäders slumområden och i svårtillgängliga byar – där man aldrig
haft läkare förut. De tar inte arbetet från någon av de
etablerade läkarna. Och det råder inget tvivel om att de
är mycket kompetenta och att de behövs och är välkomna i de fattiga områdena.

Kubanska läkare utomlands

Kubanska läkare som arbetar utomlands får sin lön från
Kubas hälsoministerium. Värdlandet står för inkvartering, mat, transporter inom landet och en månatlig
summa, vanligen 150–200 US dollar. De kubanska
läkarna arbetar i fattiga områden på landsbygden och i
städernas slumkvarter, där man tidigare knappast haft
någon hälsovård överhuvudtaget.
Kuba skickar också ut medicinska forskare och rådgivare för att hjälpa olika länder att tackla sina specifika
hälsoproblem. Det har gällt malaria i flera afrikanska
länder, denguefeber i El Salvador och Honduras, kolera
i Sydafrika osv.
Kubas insatser har fått viktiga resultat. I de områden
i andra länder där kubanska läkare varit verksamma
under en längre tid har spädbarnsdödligheten minskat.
Exempelvis i Guatemala, från 45 till 17 promille, i
Gambia, från 121 till 61 promille, och i Haiti, från 60
till 33 promille.
Genom finansiering ordnad som bistånd från
Frankrike och Japan genomförde kubanska läkare
en vaccinationskampanj i Haiti under 2001–2002, då
800 000 barn vaccinerades mot fem barnsjukdomar.
Sverige, som är ett rikt land, skulle kunna ta initiativ till
denna form av förebyggande hälsovårdsinsatser i samarbete med Kuba, t.ex. i något land i Afrika.
I februari 2004 utbröt en blodig revolt i Haiti. Alla
sjukhus och kliniker i huvudstaden Port-au-Prince
stängdes av säkerhetsskäl. Alla utom en akutmottagning
som drevs av kubanska läkare. De behandlade patienter
hela tiden under revolten och tog hand om många som
skottskadats under gatustriderna.
Kuba är engagerad i kampen mot HIV-AIDS i 19
olika länder med förebyggande åtgärder och behandling
med kubanska bromsmediciner.
Den 19 september 2005, vid ceremonin för Henry
Reeve-Brigadens grundande, sa Fidel Castro:
”Hälsovården har blivit den i ekonomiska
termer viktigaste sektorn i utbytet av varor och
tjänster mellan vårt land och resten av världen.
Men trots detta har Kuba erbjudit sin medicinska hjälp helt gratis till mer än 60 länder i
tredje världen som inte har ekonomiska möjligheter att betala. Så har det alltid varit, och så
kommer det att förbli.”
En viktig del i Kubas hjälpinsatser är att erbjuda gratis
medicinutbildning till ungdomar från andra länder. Det
enda krav som ställs är att de ska återvända till sina
hemländer och arbeta i fattiga områden där. Se avsnitt
5.7 sid 26.
USA har officiellt deklarerat att “alla kubanska
hälsovårdsarbetare i utlandstjänst har rätt till politisk
asyl i USA”. Detta har tyvärr lockat vissa kubanska
Hälsa åt alla
Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen
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Barrio Adentro i Venezuela

Venezuela är ett av de länder i Latinamerika som uppvisat de största klyftorna mellan rika och fattiga. Regeringens program Barrio Adentro, som startade i mars 2003,
innebär att läkare, sjuksköterskor och sjukvårdstekniker
ska ge hälsovård i alla slags fattiga grannskap i Venezuela, från Caracas slum till byarna i Amazonas. Kliniker
med utrustning för akutsjukvård har öppnats i många
fattiga områden.1)
Men det finns inte läkare så det räcker i Venezuela
för denna stora satsning. Det har också varit svårt att
få de läkare som finns i Venezuela att åta sig uppdrag
i dessa fattiga grannskap. I ett avtal med Kuba deltar
därför kubanska läkare i stor omfattning i programmet.
De hjälper också att utbilda venezolanska ungdomar till
läkare. I utbyte får Kuba olja från Venezuela. Detta program är nu en del av ALBA, det Bolivarianska Alternativet för Latinamerika. Fram till november 2007 hade
ca 40 000 kubanska hälsovårdsarbetare räddat 57 000
liv i Venezuela. Inom Barrio Adentro i Venezuela finns
6 000 läkarmottagningar, 388 polikliniker och 492
rehabiliteringscentra.
I början gick högeroppositionen i Venezuela hårt ut
mot programmet som de anklagade för ”att vilja införa
kommunism”. Men stödet från den fattiga befolkningen
har gjort kubanska läkare populära. Oppositionspartierna har tvingats ändra taktik och har i sin propaganda lovat att ”garantera programmets fortsättning”
om de skulle komma till regeringsmakten.

Läkaren Mirta Labrada från Kuba arbetar på Barrio
Adentros vårdcentral i en förort till Caracas. Idag i
Venezuela lägger man märke till dessa små åttakantiga
vårdcentraler.

Hundra timmar med Fidel

Utdrag ur den franske journalisten Ignacio Ramonets
700-sidiga bok som innehåller intervjuer med Fidel
Castro gjorda under 2003-2005.

1) Barrio Adentro betyder ungefär “Inne i förorten” och är
ett av flera av Venezuelas misiones, eller sociala program. Där
finns också t.ex. Misión Robinson som handlar om att sprida
läs- och skrivkunnighet. Även i detta program deltar biståndsarbetare från Kuba.

Ignacio Ramonet: Kuba har blivit en slags ”medicinsk
supermakt”.
Fidel Castro: Jag är inte säker på att det är rätta ordet,
men jag kan berätta att vi nu har mer än 70 000 läkare,
plus ytterligare 25 000 unga människor som studerar
medicin, och det ger oss utan tvivel en särställning – en
ojämförlig särställning i mänsklighetens historia – och
då överdriver jag inte det minsta.
Jag vet inte vad andra länder kommer att göra. Våra
grannar i norr (USA) kan bara skicka helikoptrar, de kan
inte skicka läkare, för de har inte tillräckligt av dem för
att lösa problemen ute i världen. Europa, denna ”mästare
i mänskliga rättigheter”, kan inte heller. De har inte ens
100 läkare att skicka till Afrika där det finns 30 miljoner
eller mer som är smittade av AIDS. De har samlat in
tiotals miljarder dollar men de kan inte få ihop en grupp
på 100 läkare. För att bekämpa den epidemin skulle de
behöva ha Henry Reeve-Brigaden och många medicinska
resurser därtill – det som Kuba sätter samman idag. Jag
tror att inom tio år kommer vi att ha 100 000 läkare och
vi kan ha utbildat ytterligare 100 000 från andra länder.
(Översättning från den engelskspråkiga upplagan)

Hälsa åt alla
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Operation Mirakel

Ungefär 6 miljoner människor i Latinamerika och
Karibien – av en befolkning på ca 575 miljoner, dvs ca
1 procent – lider av ögonsjukdomar eller synfel, såsom
starr, som kan avhjälpas genom förhållandevis enkla
ögonoperationer. Grå starr är orsaken till mer än 50
procent av blindhet, och grön starr (glaukom) till 15
procent. Andra orsaker är exempelvis diabetes och Avitaminbrist.
I Operación Milagro – Operation Mirakel – som
initierades i juli 2004 av Kubas president Fidel Castro
och Venezuelas president Hugo Chávez, har efter fyra
år (juli 2008), ca 1,2 miljoner människor från ett 30-tal
olika länder behandlats av kubanska läkare eller av
läkare som utbildats av kubaner. Patienterna får all
vård, med alla omkostnader, utan att betala. Även detta
program stöds genom ALBA. Målet är att år 2016 ha
behandlat 6 miljoner människor.
Takten i genomförandet av programmet ökar
efterhand, allteftersom fler ögonläkare deltar och fler
ögonkliniker öppnar. Man tar också successivt hand
om allt fler diagnoser utöver starr: Pterygium (bindvävsutväxt på hornhinnan), diabetesretinopati (kärlförändringar i näthinnan), ptosis (hängande ögonlock),
strabismus (skelögdhet) och retinitis pigmentosa (sjukdomar i näthinnan, som bl.a. kan ge nattblindhet eller
fläckvis synförlust). Kubas bioteknologi arbetar med att
utveckla läkemedel som används vid behandlingarna.
Kuba har erbjudit gratis ögonoperationer, inkl fri
resa och inkvartering på Kuba, till 15 000 fattiga i USA,
men erbjudandet har ignorerats från USA:s regering på
samma sätt som USA ignorerade erbjudandet om över
1 500 läkare efter orkanen Katrinas framfart i New
Orleans 2005.

Ögonsjukhuset Ramón Pando Ferrer i Havanna

Ögonundersökning

Ögonoperationerna i Operation Mirakel utförs inte bara
på Kuba. I april 2007 invigdes en ögonklinik utanför
Nicaraguas huvudstad Managua, där kubanska specialister ger gratis ögonoperationer till nicaraguaner. På
ett halvt år opererades 10 000 patienter. Kuba har
öppnat ytterligare två sjukhus i Waspán och Muelle de
los Bueyes som ligger i området vid atlantkusten där
Nicaraguas ursprungsfolk bor. Där finns ögonkirurgi,
men också annan specialistsjukvård. I andra delar av
Latinamerika och Karibien finns flera liknande mindre
sjukhus som kubaner bemannar och utrustar. Totalt är
det ett femtiotal kliniker i elva olika länder (mars 2008).
De flesta ligger i Venezuela och Bolivia.

Resultatet av en ögonundersökning granskas

Statistik över antalet patienter
inom Operation Mirakel
fram till den 22 juli 2008
Karibien (15 länder)
Latinamerika (14 länder)
Venezuela
Mali
Angola
Kuba
Totalt antal patienter

51 572
449 415
550 264
6 213
1 024
193 305
1 251 793

Källa: Cuba Coopera, juli 2008 – www.cubacoop.com

Hälsa åt alla
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Barnen från Tjernobyl

I badorten Tarará, belägen ca 2 mil öster om Havanna,
finns ett rehabiliteringshem där offer för kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl får behandling.1) Hemmet, som
öppnades i juli 1990, ligger i en före detta semesterort
för välbeställda kubaner. Där finns både större och
mindre hus i en stor park vid havet.
Mer än 18 000 barn och ungdomar, och ett tusental
vuxna från Ukraina och Vitryssland har under årens
lopp fått läkarvård och rekreation på Kuba. Varje år
kommer ca 800 barn. Varje barn åtföljs av någon vuxen,
och de stannar minst två månader. Några har stannat
i flera år. De har behandlats mot cancer, mot njur- och
sköldkörtelsjukdomar, för matsmältningsproblem,
nervösa störningar, håravfall och förlust av hudpigment.
Ett kubanskt läkarteam arbetar i Kiev i Ukraina.
Där undersöks barnen, och läkarna bestämmer vilka
som behöver få vård på Kuba. Ukraina/Vitryssland
betalar flygresan till Kuba, men när de har kommit till
Kuba står kubanerna för hela kostnaden för sjukvård,
medicin och uppehälle. Kubanerna ger också barnen
skolundervisning, och de får delta i utflykter samt i
kultur- och idrottsaktiviteter.

Barn och ungdomar på rehabiliteringshemmet i Tarará

1) Ca 5 miljoner bor i det område i Ukraina och Vitryssland
som förorenades genom kärnkraftkatastrofen i Tjernobyl 26
april 1986. Ca 400 000 tvingades lämna sina hem för alltid.

5.7

Ukrainska flickor med sin läkare Dr Alexis Lorenzo
Ruiz

Utländska medicinstuderande

Kubas läkare ute i världen på internationella
hälsovårdsuppdrag har också ägnat sig åt att utbilda
ungdomar i olika länder, och Kuba har startat medicinska skolor i flera länder i Afrika, Latinamerika och
Karibien.
För att ge en uppfattning om Kubas totala insatser
för att erbjuda utbildning till ungdomar från tredje
världen, dvs även utbildning inom andra områden än
hälsovården, ger vi här några siffror:

Dr Francisco Durán vid Kubas hälsoministerium
säger: ”Idén om internationella hjälpinsatser inom
hälsovården var en del av vårt program från allra
första början.” I detta ingick att bjuda in studenter
från fattiga länder i tredje världen att få gratis läkarutbildning på Kuba. Våren 2008 studerade omkring
23 000 ungdomar till läkare i ett 30-tal skolor runt
om på Kuba. Den viktigaste av dessa skolor är Latinamerikanska Läkarhögskolan ELAM (se avsnitt 5.8)
som i november 2007 hade 10 200 elever. Det finns
också en franskspråkig medicinhögskola på Kuba,
belägen i Santiago de Cuba, där t.ex. elever från det
franskspråkiga Haiti kan studera.
Kuba bekostar undervisningen, läromedel, kost
och logi och ger även en fickpeng till elevens diverse
utgifter. Det enda som Kuba kräver i utbyte är att
eleven efter sin examen ska återvända till sitt eget
land och arbeta som läkare bland fattiga människor
där.
Under åren 1966–2004 utexaminerades nästan
4 000 utländska studenter till läkare på Kuba. Några
av dem är idag hälsovårdsministrar i sina hemländer i
tredje världen.
Hälsa åt alla
Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen

Utexaminerade utländska studerande på Kuba
Från Afrika söder om Sahara
Från Latinamerika
Från Nordafrika / Mellanöstern
Från Karibien
Från Asien och Oceanien
Från utvecklade länder (bl.a. USA)

30 719
11 787
3 250
3 130
1 087
198

Totalt antal utexaminerade utländska
studerande t.o.m. läsåret 2006–2007
50 171
Av de drygt 29 000 utländska studeranden läsåret
2007–2008 utgör de medicine studeranden 81 procent,
eller ca 23 000.

Källa: Cuba Coopera, juli 2008 – www.cubacoop.com

26

Svensk-Kubanska Föreningen
www.svensk-kubanska.se

5. 8

Latinamerikanska Läkarhögskolan

Latinamerikanska Läkarhögskolan, eller ELAM
(Escuela Latinoamericana de Ciencias Medicas), ligger
i ett område som förut var en örlogsbas ca 35 km väster
om Havannas centrum. Skolan startade 1999 och hade
då 1 929 elever registrerade. I november 2007 hade
elevantalet ökat till 10 200. Det är den största läkarhögskolan i hela världen.
Eleverna kommer från 29 olika länder: Argentina,
Belize, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cap Verde, Djibouti, Dominikanska Republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Guinea
Bissau, Guinea-Conacry, Haiti, Honduras, Jamaica,
Mali, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Panama, Paraguay,
Peru, USA, Uruguay och Venezuela.
I april 2008 finns det över 100 elever från USA
på ELAM. Liksom alla elever får de sin utbildning
helt gratis på Kuba. I USA kostar en läkarutbildning
ca 300 000 US dollar, dvs. det är ingenting för fattiga
ungdomar. Studenterna från USA förmedlas genom
organisationen Präster för Fred i USA, som genom sina
vänskapskaravaner har mångårig erfarenhet av solidaritet med Kuba. Efter starka påtryckningar från opinionen i USA har studenterna fått tillåtelse att studera på
Kuba, trots att blockaden förbjuder det.
Den förste läkarstudenten från USA, Cedric
Edwards från New Orleans, utexaminerades från
ELAM i augusti 2005. Han säger i en intervju i en
kubansk tidskrift:

Latinamerikanska Läkarhögskolan i Havanna

”Jag älskar att alla utan ekonomisk åtskillnad
kan gå till läkaren och få förebyggande vård
och läkarvård utan att betala något. Det är
något helt annorlunda än i USA där folk som
inte har försäkring inte kan få läkarvård förrän
det är för sent.”

Rena Newman från Brooklyn i USA studerar till läkare
på ELAM

Kuba har några av världens bästa läkare!

Alla elever på ELAM måste lova att efter genomförd
utbildning återvända till sina hemländer för att arbeta
som läkare där. Eleverna från USA förbinder sig att
arbeta i fattiga stadsdelar som det finns gott om i det
rika USA.
Eleverna måste själva komma från låginkomstfamiljer i sina respektive länder, ha gymnasieutbildning,
ingen kriminell belastning och ha god kondition fysiskt
och mentalt. De måste gå igenom ett antagningstest och
en intervju. Undervisningen är på spanska, och för dem
som behöver det erbjuds kurser i detta språk.
Eleverna får kost och logi, skoluniform, skolmaterial, inkl. läroböcker, och en liten månadsfickpeng
i kubanska pesos. De bor ganska trångt i sovsalar med
8–14 bäddar i varje sal. Maten är enkel och serveras
i skolans matsal. Eleverna studerar i bibliotek och
lärosalar. Skolan erbjuder extra aktiviteter och kurser
i t.ex. konst, dans, musik, teater, litteratur och film.
Hälsa åt alla
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Jag är så lycklig över att få vara här. Det kommer att ge mig möjlighet att som färdig läkare
återvända till min stadsdel Brownsville och ge
dem allt jag har lärt mig här. Och ännu bättre,
eftersom vi har så många spanskspråkiga i min
stadsdel kommer det inte att vara nåt problem
att kommunicera. Jag blir tvåspråkig här! Jag
kommer inte heller att ha den pressen på mig
som de flesta amerikanska läkare har, skuldtyngda som de blir efter läkarstudierna, man
behöver 300 000 dollar! Jag kommer inte att
tvingas göra lyxkirurgi och att till varje pris få
betalt från mina patienter. Jag kan koncentrera
mig på att vara läkare och en stor människovän, och det är definitivt så jag kommer att
arbeta!”
(Rena Newman samtalade i maj 2008 med Martin Österlin)
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Kulturaftnar ordnas regelbundet. Med denna blandning
av nationaliteter blir det en verkligt mångkulturell miljö.
Utbildningen pågår i sex år och drivs i samarbete
med hälsovården i olika grannskap i Havanna för att
kunna introducera eleverna i Kubas familjehälsovårdssystem.
Den 20 augusti 2005 utexaminerades under stora
högtidligheter de första 1 500 eleverna från ELAM,
då 84,6 procent av dem som startat sin utbildning tog
godkänd examen.
Den viktigaste anledningen till att starta ELAM var
behovet av att göra en bestående utbildningsinsats i
internationell skala. Behovet blev akut efter det att de
båda obarmhärtiga orkanerna George och Mitch hade
drabbat Centralamerika och Karibien under 1998. 1 000
kubanska läkare anmälde sig frivilligt för att arbeta i
katastrofområdena. Som en fortsättning på denna hjälpinsats erbjöd Kuba:
ó

ó

En student från Västsahara på läkarhögskolan
“Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna” i Pinar del
Río. Skolan har många utländska läkarstuderande.
Nedan: En av datorsalarna på skolan.

att kubanska läkarteam skulle göra insatser
över en längre tid i de drabbade länderna för
att kunna bygga upp ländernas egna hälsovårdssystem, och
att en ny medicinsk skola skulle öppnas på
Kuba för att erbjuda stipendier för elever från de
länderna. På längre sikt skulle de som utbildats
på denna skola – som blev ELAM – ersätta de
kubanska utsända läkarteamen. Målet var att
erbjuda 10 000 stipendier. År 2005 hade man
nått det målet.

Eleverna på ELAM ska efter avslutad utbildning
återvända till sina egna länder. Men för många elever
får de redan innan sin examen arbeta i de egna länderna. Sommarledigheterna kan t.ex. tillbringas genom
praktik i det egna landet under överinseende av kubanska läkare. På försök har också utbildningens sjätte år
utgjorts av praktik i det egna landet. Detta har tillämpats i Haiti, Venezuela, Honduras och Guatemala, och
har slagit väl ut. Det följs nu av exempelvis Nicaragua.
I framtiden kommer Kubas utbildningsinsatser inom
den internationella hälsovården att expandera ytterligare. Planerna är att Kuba tillsammans med Venezuela
fram till år 2015 ska utbilda 100 000 läkare från länder
i tredje världen.

Hälsa åt alla
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Elever från ett 30-tal olika länder utbildas till läkare
vid Latinamerikanska Läkarhögskolan i Havanna
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6.

Solidaritetsarbetet i Sverige

6.1

Nätverket Medicinare för Kuba

År 2006 bildade Svensk-Kubanska Föreningen nätverket Medicinare för Kuba som idag (2008) omfattar över
100 hälsovårdsutövare. Nätverket ordnar seminarier om
Kubas hälsovård och organiserar studieresor till Kuba
för svenska hälsovårdsarbetare. Nätverket gör jämförelser mellan hur Kuba löser sina hälsovårdsproblem
och vad som händer inom den svenska sjukvården. Den
globala hälsosituationen och de internationella insatserna som Kuba gör är av stort intresse.
En viktig del av arbetet är att upplysa om hur USA:s
blockad påverkar Kubas möjligheter att köpa in de
mediciner som landet inte ännu själv kan producera.
Nätverket samarbetar internationellt med mediCuba
Europa (se avsnitt 6.2) och har genom denna organisation kontakt med socialt engagerade medicinare i
Europa, USA och andra delar av världen.
Nätverket inbjuder alla verksamma inom sjuk- och
hälsovården, såsom sjuksköterskor, apotekspersonal,
läkare, undersköterskor och rehabiliteringspersonal m.fl.
att:

6. 2

Hälso- och sjukvård i Kuba och Sverige – seminarium
den 5 maj 2007 i Folkets Hus, Göteborg
ó
ó

ó

slå vakt om rättvis och jämlik hälso- och
sjukvård
delta i seminarier med gäster från Kuba och andra aktiviteter om Kubas hälsovård, studieresor
till Kuba, informationsspridning och debatter
delta i penninginsamlingen Mediciner för Kuba
– Stoppa USA:s blockad, plusgiro 23 57 15–0,
och mediCuba-Europas läkemedelsprojekt för
Kuba.

mediCuba Europa

Organisationen mediCuba Europa, med säte i Madrid,
har idag medlemsorganisationer i tolv europeiska
länder, inklusive Svensk-Kubanska Föreningen. I respektive land samlar organisationerna in pengar som mediCuba använder för att köpa råvaror och utrustning som
går till läkemedelstillverkning på Kuba. Donationerna
utgör ett viktigt brytande av USA:s blockad. Genom
samarbete mellan mediCuba Europa, Kubas hälsoministerium och kubanska institutioner skapas också
utvecklingsprojekt inom läkemedelsområdet.
1998 beslöt Svensk-Kubanska Föreningen att ansluta
sig till mediCuba Europa. Det första målet var att
genom föreningens kampanj Mediciner för Kuba samla
in 200 000 kr för att köpa in dobutamin, ett råmaterial
till Kubas egen tillverkning av hjärtmediciner. Under
det decennium som gått sedan dess har föreningen fortsatt att årligen ge bidrag till mediCuba Europa. Fram
t.o.m. 2007 uppgår dessa bidrag till 940 000 kr. Genom
att bidragen går till råvaror för Kubas egen läkemedelstillverkning femtonfaldigas värdet av de insamlade
pengarna.
Under mediCuba Europas tio år av verksamhet har
7,6 miljoner Euro (över 70 miljoner kronor) samlats
Hälsa åt alla
Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen

Dr Christian Jordi, ordf. mediCuba Europa, talar på
ett seminarium i Stockholm i november 2006.
in, varav merparten, 88 procent, använts för inköp av
medicinråvara, och 7,4 procent har finansierat gemensamma utvecklingsprojekt enligt kubanska önskemål.
Mindre än 5 procent har använts för nödvändiga
planeringsinsatser, resekostnader och administration.
I vissa europeiska länder har stora penningdonationer
erhållits med statligt eller delstatligt biståndsstöd, och i
dessa donationer ingår oftast pengar för administrativa
kostnader. I andra länder, såsom Sverige, är det renodlat
insamlade pengar som donerats.
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6. 3

Kampanjen Mediciner för Kuba

Svensk-Kubanska Föreningens kampanj och penninginsamling Mediciner för Kuba - stoppa USA:s blockad
(med plusgiro 23 57 15–0) startade år 1992. Kampanjens syfte är att upplysa om blockaden, och särskilt om
vad denna innebär för Kubas hälsovård och möjlighet
att köpa in nödvändiga mediciner till landet. Hundratusentals kronor har samlats in sedan 1992.
En viktig princip har alltid varit att alla pengar
oavkortat ska gå till Kuba, eller – i mycket begränsad
omfattning – till att betala transporter av medicinska
donationer till Kuba. Inte en krona har gått till omkostnader för att driva kampanjen, utan detta har finansierats på annat sätt.
Vid lämpliga tillfällen har penningsummor överförts
till Kuba. I oktober 1996 överfördes t.ex. 200 000 kr, då
Kuba drabbats av Lili, den mest omfattande orkanen på
femtio år.
Genom kampanjen har föreningen också gett ett
stöd på ca 350 000 kr till forskning kring allergi- och
astmasjukdomar på Kuba. Forskningen genomfördes
år 1996–1998 som ett samarbete mellan kubanska och
svenska experter och med ett bidrag på 1 483 000 från
SIDA.
Kampanjsymbolen, handslaget i det kubanska
hjärtat, finns på trycksaker, T-tröjor, bössgördlar och
kampanjknappar.

Optiker John Godoy, ordförande i Vision For All, talar
på ett möte i Göteborg 2005 med ledningen för mediCuba Europa.

Svensk-Kubanska Föreningen
är föreningen för vänskap och solidaritet med det kubanska folket och dess revolution. Vi har lokalorganisationer
runtom i Sverige.
Vi ordnar kulturaftnar, föredrags- och diskussionskvällar,
träffar med gäster från Kuba, studiecirklar, fester. Vi har
ett brett samarbete med andra organisationer i seminarier,
utställningar, manifestationer mot USA:s krigspolitik.
Svensk-Kubanska Föreningen är partipolitiskt obunden.
Föreningen organiserar studieresor till Kuba om hälsovård, skolsystem, m.m. Varje år; sommar och vinter samt
till Första Maj, organiseras också brigadresor med arbete
i jordbruk, studiebesök, kultur och bad. Språkstudier
(spanska) ordnas i samarbete med Cienfuegos universitet.

Folkhälsovetaren Gábor Tiroler (t.h.), en av grundarna
av Nätverket Medicinare för Kuba, här i samspråk med
barnläkaren Henry Ascher.

Genom Tidskriften Kuba, boken Kuba – en annan värld
är möjlig, samt andra böcker och skrifter om Kuba,
sprider föreningen efterfrågad och saklig information om
Kuba. På vår hemsida finner du senaste nytt och mycket
annat.

www.svensk-kubanska.se
Hälsa åt alla
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Litteratur, hemsidor och DVD-filmer i urval

Litteratur

Hemsidor

Kuba - en annan värld är möjlig
Om Kubas samhälle och nutida historia
Svensk-Kubanska Föreningen 2003

www.svensk-kubanska.se
www.medicuba-europa.org
www.medicc.org
www.saludthefilm.net
www.ifconews.org (Präster för Freds hemsida)
www.sld.cu (Infomeds hemsida)
www.granma.cu

Tidskriften Kuba
Svensk-Kubanska Föreningen. Utkommer 4 ggr/år
Republiken Kubas Grundlag
Svensk-Kubanska Föreningen 2005
Che på svenska – texter av Ernesto Guevara
Svensk-Kubanska Föreningen 2006

DVD-filmer
¡Salud! (Hälsa!)
Connie Field och Gail Reed, MEDICC 2006, 93 min
Engelska, och med spanska, franska, portugisiska texter
Kubas hälsovårdsinsatser på tre kontinenter –
www.saludthefilm.net

Venezuela väljer socialismen
Av Patrik Paulov, Proletärkultur 2005
Hippocrates in Havana – Cuba´s Health Care System
Av Théodore MacDonald, Kanada, Bolivar Books,
Mexico City 1995

Sicko
Michael Moore 2007, 1 tim 58 min
Engelska med svenska texter
Om hälsovård i USA och i Kuba

Democracy in Cuba and the 1997–98 Elections
Av Arnold August, Kanada, Editorial José Martí, Havanna 1999
Law and Society in Contemporary Cuba
Av Debra Evenson, USA, Kluwer Law International,
Haag 2003

Chávez, Venezuela and the new Latin America
En dokumentärfilm av barnläkaren Aleida Guevara,
Oceanfilm 2004, 55 min
Spanska med engelsk text
Aleida Guevara intervjuar Hugo Chávez bl.a. om Barrio
Adentro och dess kubanska läkare som vi också möter
i filmen.

Cuba, A Revolution in Motion
Av Isaac Saney, Kanada, Fernwood Publishing / Zed
Books, 2004
History of Cuba – The Challenge of the Yoke and the
Star
Av José Cantón Navarro, Kuba, Editorial SI-MAR S.A.,
Havanna 2001

The Power of Community – How Cuba Survived Peak
Oil
Faith Morgan, The Community Solution 2006, 53 min
Engelska. Finns med texter på norska, spanska m.m.
Om Kubas gröna revolution, om ekologiska odlingar,
om utbildning och hälsovård, om alternativa energikällor – www.powerofcommunity.org

CUBA, beyond our dreams
Av Silvia Martínez Puentes, Kuba, Editorial José Martí,
Havanna 2004
My Life – Fidel Castro with Ignacio Ramonet
Boken bygger på den mer än hundra timmar långa
intervju som den franske journalisten Ignacio Ramonet
hade med Fidel Castro under flera tillfällen år 20032005.
Penguin Books, London 2007

Montaña de Luz
ICAIC, Kuba 2005, 53 min
Spanska med engelsk text
Om Kubas hälsovårdsinsatser i Guatemala, Haiti och
andra länder i tredje världen

Artiklar från MEDICC:s hemsida
MEDICC står för Medical Education Cooperation with
Cuba och är en organisation i USA för samarbete med
Kuba på det medicinska området. MEDICC förespråkar
ett slut på USA:s blockad mot Kuba

Hälsa åt alla
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WHY? – ¿Por Que?
Mundo Latino 2001, 52 min
Spanska med engelsk text.
Om hur USA:s blockad påverkar Kubas hälsovård
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