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Det var den andra gruppen från det landet att bli läkare på 
Kuba. Programmet inleddes för att erbjuda fullständiga 
stipendier till studenter som är beredda på att arbeta i 
områden utan tillräcklig läkarvård.

”Det är oförlåtligt att vår regering förbjuder oss från att 
resa till ett land med vilket vi inte ens befinner oss i krig, 
och från vilket vi har mycket att lära”, säger Nicole C. Lee, 
direktör på TransAfrica Forum till Final call.

”Kuba fick översvallande beröm för att vara på väg 
att uppnå FN:s Milleniemål för Utveckling, och för sitt 
framgångsrika spridande och försvar av rätten till hälsa och 
utbildning – områden där USA skulle behöva en del hjälp, 
särskilt i färgade grannskap. Vår misslyckade politik hotar 
inte bara vårt förhållande med resten av världsdelen, utan 
berövar oss också  möjligheten att lära oss av Kubas starka 
sidor. Som Nelson Mandela en gång sa, ’Utbildning är det 
kraftfullaste vapen som man kan förändra världen med.’ 
Och med tanke på att avhoppen från studierna ökar är vi på 
väg att förlora striden.”
Källa:	www.finalcall.com/artman/publich/article_6170

USA dränerar
 Kuba fyller på 

Oskar	Johansson

Enligt en artikel i Miami Herald är USA fortfarande det 
land som flest studenter från Karibien och Latinamerika 
vill åka till. Kuba är dock den populäraste destinationen 
för studenter från fem av länderna på västra halvklotet, 
och näst populäraste för 13 länder. Med tanke på landets 
begränsade resurser är det anmärkningsvärt att Kuba lyckas 
konkurrera med USA på detta område.

På Kuba har alla tillgång till utbildning, och den är 
kostnadsfri på alla nivåer. Tusentals latinamerikanska och 
karibiska studenter, däribland många med afrikanska rötter, 
har Kuba att tacka för utbildning av hög kvalitet, ofta inom 
områden som är otillgängliga för dem i deras hemländer, 
framför allt det medicinska fältet.

2007 tog åtta studenter från USA läkarexamen på Kuba. 
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