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Mirakelmissionen
I december 2004 invigdes kanske ett av de vackraste och 
mest humana sjukvårdsprogram som världen skådat: Misión 
Milagro, Mirakelmissionen som först tog sig an synskadade 
och blinda i Venezuela för att sedan sprida över hela La-
tinamerika och Karibien. För drygt två år sedan anlände de 
första ögonläkarna till Honduras. Här fanns redan en kubansk 
hälsovårdsbrigad med över 300 läkare och sjuksköterskor 
på plats sedan november 1998. De kom efter den förödande 
orkanen Mitch, till ett land som inte ens hade diplomatiska 
förbindelser med Kuba och som hade lånat ut sig åt USA-
invasioner av Guatemala (1954) och Kuba (1961) och som 
alla år hade röstat pliktskyldigt i OAS enligt order från USA-
ambassadören i Tegucigalpa. Sedan dess har diplomatiska 
relationer upprättats, Honduras har gått med i både Petroca-
ribe och ALBA, det Bolivarianska Initiativet för Amerika. Den 
liberale presidenten Manuel Zelaya anklagas av den latina-
merikanska högern och framför allt av den kubansk-ameri-
kanska maffian i Miami för att vara ”en vasall för Chavez’ mi-
litärexpansionistiska intressen i Centralamerika”. Hundratals 
unga fattiga honduraner har återvänt från ELAM som läkare 
och arbetar nu under samma förhållanden som de kubanska 
läkarna i de mest otillgängliga trakter, i djungeln, i bergen 
eller i städernas fattigområden i Honduras.
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När högern och oligarkin inte vågar angripa Kuba eller 
Mirakelmissionen så har den ett annat vapen: Tystnad 

Den spanske journalisten José Manzaneda skriver 
under rubriken “La solidaridad censurada”,  den 
censurerade solidariteten, om hur de stora medierna har 
en tyst överenskommelse att censurera och tiga ihjäl ett 
av det största sjukvårdsprojekten i världen som redan 
återgivit synen åt  1,5 miljoner männsikor i Latinamerika 
och Karibien. 

Närmare 30.000 fattiga honduraner har opererats och 
fått sin syn tillbaka utan att ha betalat en enda peso. Till och 
med de viktiga ögondropparna samt fem återbesök efter 
operationen står kubanerna för. Men de stora drakarna i 
Honduras som El Heraldo, La Tribuna, El Tiempo, radio 
eller TV-kanalerna har inte skrivit en enda rad eller 
publicerat en enda bild eller reportage i TV. Det är uppenbart 
att dessa medieägare, som är samma familjer som äger de 
viktigaste industrierna och storgodsen i landet är rädda 
för den kubanska ”smittan”. För i ett land där det dör 15 
personer per dag av hunger eller sjukdomar beroende på 
undernäring, är det farligt för överklassen om Kuba blir ett 
alltför känt exempel att se upp till. 

Stöds inte av Världsbanken
Manzaneda konstaterar också att knappt ett enda 

internationellt medium, radio eller TV har rapporterat om 

Mirakelmissionen.
– Varför? Förklaringen är enkel: den finansieras inte 

av länder i 1:a världen, den stöds inte av Världsbanken, 
eller av något storbolag eller privat stiftelse. De som driver 
Mirakelmissionen är två regeringar i Syd som bygger 
upp hela infrastrukturen för hälsovården, och bidrar med 
tusentals läkare, alla nödvändiga läkemedel och dessutom 
står för transport i flygplan av patienter utan att dessa betalar 
någonting. Namnet på de två nationerna förklarar varför de 
massmedia har bestämt sig för att tysta Mirakelmissionen: 
Kuba och Venezuela.

Avhoppare ges publicitet
Om Mirakelmissionen alls nämns så är det för att blåsa 

upp det ytterst lilla fåtal kubaner som har hoppat av och 
tagit steget över för att tjäna mer privata kapitalintressens 
tjänst. Avhopparna lyfts fram för att misskreditera Kuba 
och Venezuela.

– Det finns ett komplett rekryteringssystem, ”Barrio 
afuera”, som leds från Miami och från USA:s konsulat och 
ambassader (i världen) för att fånga upp kubanska läkare. 
Men det har blivit ett komplett fiasko. Kuba har över 
42.000 biståndsarbetare i 110 länder av vilka 75 procent 
tillhör hälsovårdssektorn. Barrio Afueras hemsida uppger 
att efter tre år har inte mer än ett hundratal (av de 42.000) 
anlänt till USA. 

Manzaneda menar att Mirakelmissionen också är 
en stor utmaning mot den latinamerikanska eliten och 
internationella medier.

– Det är en demonstration av att solidariteten kan 
besegra individualismens ideologi och pengar. Och att 
solidariteten inte är förenlig med privata vinstintressen. 
Mirakelmissionen är ett upproriskt projekt. Därför har de 
stora mediejättarna som kontrollerar informationsflödet 
i världen beslutat att censurera en av detta sekel mest 
hoppingivande och viktigaste nyheter: Mirakelmissionen.


