
Medicinare för Kuba
DÄR FRÄMJAS FOLKETS HÄLSA!
Hur kommer det sig att Kuba, ett litet land i tredje världen, har en så bra hälsovård? 
Hur kan vi få del av den optimism och det välbefinnande som finns bland Kubas folk? 
Hur kan vi försvara det välfärdssamhälle som Sverige också var, men som håller på 
att raseras? Det skall nätverket Medicinare för Kuba ägna sig åt.

Förebyggande insatser
Hela folkets hälsa är ett av målen för den kubanska staten. Sjukdomar och behand-
lingar ger inte vinster till vårdgivare och företag. Som första land i Latin amerika 
utrotade Kuba polio med heltäckande vaccina  tionskampanjer. Idag lovordas Kuba av 
Världs   hälso organisationen för sitt arbete att begränsa HIV-smitt  spridningen. Profes-
sor Sven Britton, som är inter  nationell expert på HIV, säger: ”Jag är en stor beund rare 
av Kubas hälsovård”. 

Primärvård mitt bland folket
Folket deltar i sin hälsovård och basen är familje läkarmottagningarna, läkare och 
sjuksköterskor mitt i bostads områdena och på arbetsplatserna. Läkar tätheten är hög, 

kämpningen har Kuba gjort en avgörande insats genom att ställa upp med medicinsk 
expertis och ett stort antal läkare och sjuksköterskor, mycket fler än något annat land.”

VI BYGGER ETT NÄTVERK
Alla i Sverige som är verksamma inom sjuk- och hälso vård, så som sjuksköterskor, 
apotekspersonal, läkare, under sköter skor, vårdbiträden och (re)habili te ringspersonal 
med flera inbjuds att delta i nätverket Medicinare för Kuba för att
• slå vakt om en rättvis och jämlik hälso- och sjuk vård i vårt land
• motverka den blockad som USA bedriver i strid mot internationell rätt
• stödja läkemedelsförsörjningen i Kuba, och
• utveckla kunskapsutbytet mellan våra länder. 

Vi dokumenterar hälso- och sjukvårdssituationen, 
för  medlar kontakter och ordnar studieresor.

Kampanjen Mediciner för Kuba
Kampanjen Mediciner för Kuba har pågått sedan 1991. 
Sammanlagt har hundra tusentals kronor lämnats över. 
Stöd insamlingen genom Plusgiro 23 57 15 - 0!

Kontakta
Gábor Tiroler, g.tiroler@gmail.com
Martin Österlin, tel 031-711 07 99  
Svensk-Kubanska Föreningen, tel 08-31 95 30.  E-post: info@svensk-kubanska.se

Res till Kuba och se med egna ögon! 
Nästa resa med Medicinare för Kuba planeras till hösten 2018. 
Kontakta Gábor Tiroler folkhälsovetare, lärare i rehabilitering: g.tiroler@gmail.com 
eller Gun Ståhlberg sjukgymnast, Karolinska sjukhuset: gun.stahlberg@spray.se   

Läs boken 
Hälsa åt alla; Kubas hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen
Svensk-Kubanska Föreningen, Louise Österlin, 2008

Besök gärna
Svensk-Kubanska Föreningens hemsida:  www.svensk-kubanska.se 
Health and medical news from Cuba:  www.medicc.org
Se även:  www.saludthefilm.net
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världens högsta, så patienten har personlig kontakt med sin läkare. Den svenska 
 läkaren Märit Halmin säger: ”Det blir en helt annan kontinuitet än hos oss. De kuban-
ska familjeläkarna bor i samma hus där de har sin mot tagning. Hur många svenska 
läkare bor bland sina patienter i Rinkeby?”

Specialistvård till dem som behöver
Samtidigt har Kuba en högt utvecklad specialistvård och utnyttjar en långt driven 
forskning inom onkologi, farmakologi, immunologi m.m. Såväl primärvård som 
specialistvård och mediciner är gratis.

Hälsofrämjande åtgärder 
Många av medlemmarna i vårt nätverk har kunnat bevittna optimismen, glädjen och 
välbefinnandet hos ”människan på gatan” i Havanna, Cienfuegos och andra städer, 
liksom på arbetsplatser, i skolor och daghem. Hälsan främjas förstås av samhörigheten 
och känslan av meningsfullhet som finns hos kubanerna. De har gemensamma mål, 
och ett av dem är Hälsa för alla, som världens länder stolt deklarerade i Alma Ata 
1978, men som många numera glömt bort. 

Kulturen ingår i det hälsofrämjande arbetet. Musik och dans är en naturlig del 
av vardagslivet. Men även på idrottens område är Kuba framgångsrikt, och en av 
anledningarna är att alla bereds plats att delta efter förmåga och att utveckla sina 
talanger.

Utbildning
Liksom hälsovården är utbildningsnivån hög. Kuba uppnådde en nära hundraprocentig 
läs- och skriv kunnighet långt före de flesta länder i Latin amerika. Det är i sig 
en förutsättning för hälsa och dessutom en bas för vidareutbildningen på hälso-
området. 

Alternativ medicin kompletterar vården
Traditionella behandlingar och alternativa tillvägagångssätt respekteras och tas till-
vara. Det är delvis för att hushålla med resurserna men också efter goda erfaren heter 
och lärdomar från samarbetspartners som Kina har kubanerna givit en fast plats för 
akupunktur, örtmediciner och massage i sin hälsovård. Detta har också vårdbehö-
vande turister haft glädje av.  

Funktionshindrade är integrerade
En rad delegationer och enskilda personer med funk tions hinder har upptäckt att 
Kuba har kommit längre i integrering av blinda, rörelsehindrade, utvecklings-
störda och andra funktionshindrade än vårt eget land. Gábor Tiroler, som arbetat 
med handikappbistånd sedan 1977, menar att ”Handikapp är i mångt och mycket 
en social fråga. Ett mänskligt samhälle som Kuba ger därför möjligheterna för 
funktionshindrade att vara delaktiga och jämlika.”

Modern psykiatri
Medan den diktatoriska Batistaregimen främjade tung institutionell psykiatri, tog 
det nya Kuba efter revolutionen direkt till sig idéerna om en öppen samhällstillvänd 
psykiatri, samma idéer som även Sverige har gjort försök med. 

USA blockerar Kubas handel och uppbyggnad 
USA hindrar handel och kommunikationer med Kuba inte bara från sitt eget land 
utan också från andra länder som Kuba har förbindelser med. Blockaden har skapat 
en brist på mediciner och utrustning i Kuba, som antingen måste importera till långt 
över världsmarknadspriserna eller avstå. En biverkning av blockaden är också att den 
försvårar för andra länder att få medicinska produkter från Kuba. 

En solidarisk biståndspolitik
Kubas insatser för hälsa och utbildning bygger på solidaritet. Efter kärnkraftsolyckan 
i Tjernobyl 1986 har Kuba givit över 26 000 skadade barn och ungdomar därifrån 
vård och rehabilitering. 

Tiotusentals afrikaner och latinamerikaner har fått utbild ning till läkare och sjuk-
sköt er skor i Kuba, även USA-medborgare som inte har råd att studera i sitt eget land. 
Kubaner har medverkat till etablering av avgiftsfri medicinsk utbildning i Latiname-
rika och Afrika. Kubanska läkare, sjuksköterskor och medicin ska tek niker räddar liv i 
katastrofområden. De var först på plats i Sri Lanka efter tsunamin. Läs om t.ex. Haiti 
i Tidskriften KUBA nr 2/2010.

Likaså var Kuba i främsta ledet att bekämpa ebolaepidemin. Tvåhundrafemtiosex 
läkare och sköterskor for till Västafrika (Sverige skickade ett tiotal). T.o.m. Wash-
ington Post (10 oktober 2014) medgav att ”medan världen släpar fötterna i ebolabe-
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Trots relativ fattigdom har Kuba en hög 
hälsonivå. (World Health Chart, efter Ros-
ling 2001)

Omsorgen om de små barnen och 
deras mödrar är viktig. Spädbarns-
dödligheten på Kuba är mindre än 
5 promille,


