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01-15  Röster i USA 
”Vi	(Cuba	Central	Team)	tycker	att	om	Kuba	tillåter	USA-flyg	
över	kubanskt	luftrum	borde	vi	kunna	samarbeta	på	marken.	
Glöm	inte,	Kuba	är	redan	på	plats	och	har	strax	intill	några	
av	de	bästa	läkarna	i	världen.”
		”Enligt	 spanska	 pressrapporter	 ger	 Kubas	 katastrofbrigad	
redan	 akutsjukvård	 över	 hela	 det	 drabbade	 området.	
Omedelbart	efter	 jordbävningen	satte	 läkarna	på	plats	upp	
enkla	kliniker	i	sina	bostäder	för	att	ersätta	de	förstörda.	Här	
jobbar	de	nu	 i	skift…			USA:s	 regering	borde	se	 till	att	vår	
personal	samarbetar,	samordnar	och	arbetar	med	kubanerna.	
Vi	borde	erbjuda	dem	medicin	och	utrustning	för	att	hjälpa	
till.	 		Brasiliens	 president	 Lula	 och	 Frankrikes	 Sarkozy	 har	
kallat	till	ett	möte	för	att	samordna	den	globala	hjälpen	till	
Haiti.	Det	mötet	borde	äga	rum	på	Kuba,	som	ligger	idealiskt	
till.	I	vilket	fall	bör	Kuba	bjudas	in	och	uppmuntras	att	spela	
en	ledande	roll	i	samordningen”												Cuba	Central	Team	
(USA).	

01-19 Hjälp som förskräcker
USA-kommandots	godtyckliga	 tillståndsgivning	 för	 landning	
av	 hjälpsändningar	 på	 Port-au-Prince	 flygplats	 väcker	
upprörd	kritik	från	andra	länder	och	biståndsorganisationer,	
liksom	den	oproportionerliga	militära	invasionen,	inte	minst	
82	 luftburna	 divisionens	 spektakulära	 intagande	 av	 det	
raserade	presidentpalatset.		Enligt	internationella	media	var	
USA-soldaternas	främsta	uppgift	att	säkra	sjukhus	i	Port-au-
Prince.	 De	 kom	 marscherande	 med	 kulsprutorna	 i	 högsta	
hugg,	”Ur	vägen”,	”Backa”,	”Ut”,	”Dörrarna	stängs”	skrek	de	
till	 hjälpsökande	 	De	gav	 ingen	hjälp	 att	 gräva	 fram	offer,	
ingen	mat	och	vatten.
”De	är	mäktiga,	men	är	de	verkligen	här	för	att	hjälpa	oss”	sa	
en	av	de	köande	till	Telesur.	Vid	de	sjukhus	som	kubanerna	
har	hand	om	förekommer	inga	bråk	och	våldamheter.
Telesur	 visade	 också	 hur	 USA	 sjukhusfartyg	 som	 ankrat	 i	
hamnen	reserverades	för	särskilt	utvalda	patienter,	för	dess	
uppgift	var	att	betjäna	USA-trupperna	själva.		”Vårt	viktigaste	
bidrag	 är	 helikoptrarna”	 sa	 Ted	 Branco,	 befälhavarae	 på	
hangarfartyget,	 inte	 ”att	 ta	 emot	 och	 behandla	 tusentals	
skadade”.															
	Juventud	Rebelde	

01-18-20  Haitier ska stoppas på havet
USAs	alla	13.000	soldater	har	väckt	oro	och	protester	i	Haiti.	
Hangarfartyget	 USS	 Carl	 Vinson	 ska	 tillsammans	 med	 en	
krigsflotta	 stoppa	 haitier	 som	 försöker	 fly	 till	 USA.	 Medan	
de	 flesta	 helst	 ser	 att	 FN	 leder	 arbetet,	 så	 har	 USA	 inga	
planer	på	att	släppa	ifrån	sig	kontrollen	över	Haiti.	Frankrike,	

Forts	nästa	sida

Kuba i Haiti
En osynliggjord solidaritet: 
Dag för dag i månader

Bertil	Olsson,	Zoltan	Tiroler

01-14 Kubansk nödhjälp först på plats  
Före	jordbävningen	fanns	403	kubanska	hjälparbetare	i	Haiti,	
varav	 344	 läkare.	 Redan	 dagen	 efter	 katastrofen	 skickade	
Kuba	sin	ständigt	beredda	katastrofbrigad	Henry	Reeve	med	
fler	 läkare,	 läkemedel	och	utrustning.	 	I	 huvudstaden	Port-
au-Prince	 stod	 ett	 kubanskt	 fältsjukhus	 omedelbart	 redo	
och	hade	på	onsdagsmorgonen	redan	tagit	hand	om	många	
hundra	skadade.														Radio	Havanna		

01-14  USA skickar soldater, Kuba läkare 
”Vi	ska	inte	överge	våra	grannar”,	säger	president	Obama.	USA	
skickar	 10.000	 soldater,	 hangarfartyg	 och	 andra	 krigsfartyg	
från	Sydkommandot.	US	Air	Force	säger	sig	idag	ha	”säkrat”	
flygplatsen.			”Vi	är	främst	bland	jämlikar”	säger	en	talesman.	
Från	landsflykt	i	Sydafrika	vill		Aristide	återvända	och	bistå	
sitt	folk,	men	det	tillåter	USA	inte.	
Kubas	 katastrofbrigad	 har	 erfarenheter	 från	 Kina,	 Pakistan,	
Guatemala,	 Indonesien	 och	 Bolivia.	 Den	 kom	 med	
topputrustning,	livsmedel,	dropp,	blodplasma	och	läkemedel.	
Kuba	har	också	givit	USAs	militärflyg	tillstånd	att	flyga	över	
kubanskt	luftrum	med	hjälp	till	Haiti.	
Christian	Science	Monitor,	Telesur	

01-15 Fidel Castro: Läxan från Haiti
I	en	betraktelse	skriver	Fidel	Castro	att	Haiti	är	en	skam	för	
vår	 tid,	 i	 en	 värld	 där	 exploatering	 och	 plundring	 drabbar	
det	 överväldigande	 flertalet	 av	 jordens	 befolkning.	 “Haiti	
är	 en	 produkt	 av	 kolonialism	 och	 imperialsim	 som	 i	 över	
hundra	år	exploaterade	dess	mänskliga	resurser	i	omänskligt	
arbete,	 som	 invaderade	militärt	gång	på	gång,	och	utvann	
dess	 rikedomar.”	 Miljarder	 människor	 i	 3:e	 världen	 lider	
av	 samma	sak	 fast	 kanske	 inte	 i	 lika	hög	grad	 som	Haiti.	
De	förhållanden	som	råder	i	Haiti	borde	inte	få	förekomma	
någonstans,	men	liknande		situtioner	finns	i	tusentals	städer	
och	byar	på	grund	av	den	rådande	ekonomiska	och	politiska	
världsordningen.		
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01 23  Kuba och Norge samarbetar  	
Kuba	 och	 Norge	 undertecknade	 den	 22	 januari	 ett	 avtal	
som	ger	5	miljoner	norska	kronor	till	stöd	för	den	kubanska	
läkarinsatsen.	”Norge	vill	stödja	det	arbete	för	att	rädda	liv	
som	kubanska	 läkare	utför	 i	Haiti.	Pengarna	ska	användas	
till	 angelägen	 utrustning	 och	 mediciner”,	 sade	 den	 norske	
ministern	 Erik	 Solheim.	 Han	 fortsatte:	 ”Läkare	 och	 andra	
hälsoarbetare	 arbetar	 under	 extrema	 villkor	 i	 Haiti	 idag.	
Samarbetet	mellan	Norge	och	Kuba	hjälper	dem	att	fortsätta	
arbetet	 för	 att	 rädda	 liv.”	 			 Pressmeddelande	 från	 norska	
UD	

Nicaragua,	 Venezuela,	 Bolivia,	 Chile,	 Mexiko	 och	Argentina	
har	protesterat	mot	att	USA-styrkorna	hindrat	deras	hjälpflyg	
att	landa.									Telesur

01-20 Haitiska läkarstudenter ansluter
Ett	50-tal	haitiska	läkarstuderande,	5e	årskursen,	från	Kubas	
Latinamerikanska	 Läkarhögskola	 ELAM	 anlände	 igår	 för	 att	
ansluta	 sig	 till	 de	 kubanska	 läkarlagen.	 Med	 sig	 hade	 de	
ännu	ett	fältsjukhus	och	utrustning	för	att	behandla	skadade	
överallt	där	de	befinner	sig:	i	parker,	idrotsplatser,	gårdar	och	
öppna	platser	i	huvudstaden	och	hela	landet.	
Juventud	Rebelde	

01-21  Haiti berömmer Kubas insatser
Haitis	ambassadör	på	Kuba	säger:			”Kubas	hjälp	är	en	av	
de	 mest	 effektiva.	 Kubanerna	 är	 vana	 vid	 landet	 och	 det	
är	 vad	 vi	 mest	 behöver	 just	 nu.	 Kuba	 har	 alltid	 mycket	
solidariskt	bistått	Haiti	 långt	innan	denna	katastrof.	Jag	vill	
tacka	regeringen	och	Kubas	folk	för	dess	hjälp	i	detta	svåra	
ögonblick,	liksom	Venezuela	och	alla	som	har	visat	solidaritet	
med	vårt	folk.”										AIN	

01-21  Kubanska läkare utvidgar 
Kubanerna	 arbetar	 nu	 i	 3	 sjukhus	 i	 huvudstaden,	 och	 i	
ett	 tillsammans	 med	 läkare	 från	 bl	 a	 Spanien,	 Uruguay,	
Venezuela,	Colombia	och	Mexiko.	Dessutom	arbetar	de	 i	6	
kommuner	 utanför	 huvudstaden	 och	 i	 andra	 delar	 har	 de	
upprättat	8	vårdcentraler.			Kuba	har	också	skickat	400.000	
doser	stelkrampsvaccin.					 			Juventud	Rebelde	

01-23 ”Uppdrag mänsklighet” 
I	 det	 kubanska	 ”	 Uppdrag	 mänsklighet	 ”	 ingår	 nu	 657	
läkare	och	annan	 sjukvårdspersonal:	 417	 kubaner	och	240	
haitianska	 läkare	 som	 fått	 utbildning	 på	 Kuba.	 		18	 000	
jordbävningsoffer	har	hittills	 fått	vård,	över	1000	kirurgiska	
ingrepp	 har	 utförts,	 varav	 800	 större	 operationer.	 		Yillia	
Jiménez	leder	den	kubanska	insatsen,	hon	berättar:	”Vi	har	
14	operationssalar	och	 16	operationsteam.	Vi	 arbetar	 i	 sex	
sjukhus	och	håller	på	att	sätta	upp	ytterligare	två.	Kubanska	
allmänläkare	 ger	 också	 sjukvårdsråd	 i	 parker,	 på	 torg	 och	
andra	allmänna	platser	där	många	människor	finns	samlade.	
Hjälpen	kommer	fortfarande	inte	fram	till	folket	så	som	den	
borde,	 men	 vi	 ser	 många	 soldater	 från	 USA	 på	 gatorna.”																			
Juventud	Rebelde	

01-26  ALBA hjälper, Världsbanken stjälper 	
ALBA-banken	har	skapat	en	humanitär	fond	som	ska	hjälpa	
till	 i	 uppbygget	 och	 prioritera	 barn,	 mat	 och	 utbildning.	
Venezuelas	 president	 Hugo	 Chávez	 förklarade	 att	 ALBA-
länderna	 efterskänker	 Haitis	 skulder.	 Dessutom	 utlovades	
gratis	olja,	så	mycket	som	behövs.	ALBAs	omfattande	plan	
innebär	20	miljoner	dollar	omedelbart	till	hälsosektorn.	Det	
står	i	skriande	kontrast	till	Internationella	Valutafonden	(IMF)	
och	Världsbanken	som	enbart	skjutit	upp	sina	krav	på	Haiti	
i	fem	år.						Telesur	

01-29 Haiti: ”Kubas bistånd fantastiskt!”  	
Leslie	 Voltaire,	 presidentrådgivare	 i	 Haiti,	 betecknar	 Kubas	
bistånd	 som	 ”fantastiskt.	 Det	 gäller	 historiskt	 och	 det	
gäller	 alldeles	 speciellt	 det	 bistånd	 Haiti	 fått	 från	 Kuba	
efter	 jordbävningen	 den	 12	 januari.	 Kubanerna	 har	 räddat	
jättemånga	liv.	Och	de	har	inte	gjort	så	mycket	propaganda	
som	 USA	 och	 Frankrike.	 Deras	 hjätedåd	 pratar	 man	 inte	
om,	 men	 de	 är	 de	 verkliga	 hjältarna”,	 sade	 Voltaire.	 Han	
framhöll	 också	 hur	 viktigt	 det	 är	 med	 de	 haitier	 som	 fått	
läkarutbildning	på	Kuba	och	som	nu	tack	vare	detta	kunnat	
ansluta	sig	till	hjälparbetet.	Enligt	Voltaire	behövs	dessutom	
kubanska	arkitekter	och	civilingenjörer	 i	återuppbyggnaden	
av	landet.	

01-29  Kubaner i kamp mot epidemier 
En	av	de	största	farorna	som	nu	hänger	över	Port-au-Prince	
är	risken	för	epidemier.	64	kubanska	experter	har	kommit	för	
att	 förhindra	 detta.	 Gruppen	 består	 av	 åtta	 epidemiologer	
och	 56	 tekniker	 med	 inriktning	 på	 att	 kontrollera	 miljön,	
framförallt	 vatten,	 livsmedel	 och	 avlopp	 för	 att	 minimera	

Forts	nästa	sida
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01-29  Kubaner i kamp mot epidemier 
En	av	de	största	farorna	som	nu	hänger	över	Port-au-Prince	
är	risken	för	epidemier.	64	kubanska	experter	har	kommit	för	
att	 förhindra	 detta.	 Gruppen	 består	 av	 åtta	 epidemiologer	
och	 56	 tekniker	 med	 inriktning	 på	 att	 kontrollera	 miljön,	
framförallt	 vatten,	 livsmedel	 och	 avlopp	 för	 att	 minimera	
riskerna.	 Stor	 vikt	 läggs	 vid	 utbildning	 om	 hygien.	 Redan	
före	jordbävningen	var	situationen	dålig	i	huvudstaden	som	
saknar	system	för	sophämtning	

01-29 OPS berömmer Kuba
Mirta	 Roses,	 chef	 för	 OPS,	 Panamerikanska	
hälsoorganisationen,	 kallade	 i	 söndags	 den	 kubanska	
läkarhjälpen	 för	 ”enastående”	 och	 ”underbar”.	 Det	 skedde	
vid	ett	besök	på	Universitetssjukhuset	La	Paz,	ett	av	de	tre	
sjukhus	i	Port-au-Prince	kubaner	sköter.	Roses	är	ansvarig	för	
samordningen	 mellan	 de	 kubanska	 läkarna,	 Internationella	
Röda	Korset	och	en	lång	rad	enskilda	organisationer.					
	Liberacion	

02-01  Igång med rehabilitering 
Kubanerna	har	börjat	med	 rehabilitering,	 i	 fortsatt	 vård	 av	
jordbävningsoffren.	 Det	 sjukhus	 där	 rehabiliteringen	 först	
kom	igång	är	kubanska	fältsjukhuset	i	Leoganne,	ca	30	km	
från	Port-au-Prince,	redan	några	dagar	efter	jordbävningen.	

Forts	nästa	sida

02-04 Kuba öppnar sitt femte sjukhus
Om	ett	par	timmar	kommer	Kubas	femte	sjukhus	att	ta	emot	
de	första	patienterna	här	i	Les	Cayes.	Fyra	fältsjukhus	finns	
redan	 i	 Croix	 des	 Buquet,	 Carrefour,	 Leogane	 och	 Jacmel	
och	de	har	alla	avancerad	utrustning.	Förutom	de	regelrätta	
fältsjukhusen	sköter	kubanerna	vården	på	fem	vårdcentraler	
och	 tre	 stora	 sjukhus	 La	 	Paz,	 Renaissance	 y	Ofatma	med	
haitiska	 läkare	 och	 läkarstudenter	 som	 fått	 utbildning	 på	
Kuba.			AIN

02-05  Kuba-utbildade USA-läkare 
Åtta	 unga	 USA-medborgare	 som	 fått	 gratis	 läkarutbildning	
på	Kuba,	anslöt	sig	idag	till	kubanska	läkarbrigaden	i	Haiti.	
Den	har	nu	över	 1.000	 läkare	och	sköterskor,	618	kubaner	
och	402	Kubautbildade	haitier.			Läkarna	från	USA	ska	arbeta	

tillsammans	med	dem	på	sjukhuset	Croix	des	Bouquets,	15	
km	 från	 Port-au-Prince.	 De	 kubanska	 läkarlagen	 har	 hittills	
behandlat	närmare	7	000	haitier	och	opererat	3	548.		
Telesur	

02-05  Barnen börjar återhämta sig 		
Barn	i	Croix	des	Bouquets	har	fått	tillbaka	skrattet,	sången	
och	dansen	efter	 jordbävningen.	Det	har	skett	 i	ett	projekt	
med	 kubanska	 experter	 som	 försöker	 minska	 katastrofens	
psykiska	 följder.	 		Dagiset	 är	 omvandlat	 till	 ett	 fältsjukhus	
som	 sköts	 av	 Kuba.	 En	 kubansk	 läkare	 inledde	 med	 att	
prata	med	föräldrar	och	förklarade	vikten	av	att	minska	de	
psykosociala	skadorna	på	barnen	efter	jordbävningen.	Efter	
en	 kort	 introduktion,	 främst	 riktad	 till	 föräldrarna,	 kunde	
festen	börja.

02-05  Kuba utökar 	
Nu	 finns	närmare	1.000	hälsovårdsarbetare	 i	den	kubanska	
insatsen	 i	Haiti.	De	har	behandlat	 fler	än	50.000	patienter	
och	 vaccinerat	 ca	 20.000	mot	 stelkramp.	Vaccinationer	 har	
också	givits	mot	kikhosta,	mässling,	röda	hund	och	difteri.	
Cuba	Central	Team	(USA)	

02-05 Kubansk läkare blir spansk i CNN
Internationella	bolagsmedia	har	lagt	en	tystnadens	slöja	över	
den	 kubanska	 insatsen	 i	 Haiti.	 CNN	 visade	 visserligen	 ett	
kort	 reportage	 inledningsvis,	 men	 sedan	 verkade	 det	 som	
om	alla	nyhetsbyråer	och	reportrar	på	plats	kommit	överens	
om	 att	 vända	 bort	 blicken	 från	 de	 kubanska	 läkarnas	 och	
fältsjukhusens	påfallande	närvaro.		Kanske	för	att	inte	begå	
samma	misstag	igen	ändrade	CNN	nationalitet	på	den	läkare	
de	intervjuade,	från	kubansk	till	spansk.		
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10-02-24 Stöd i psykosociala frågor
Presidentfrun	i	Haiti,	Elizabeth	Debrosse	de	Preval,	framhöll	
Kubas	 läkarhjälp	 i	arbetet	med	att	minska	de	psykosociala	
skadorna	efter	jordbävningen.	”Kubanerna	är	mycket	viktiga	
och	 har	 redan	 har	 behandlat	 12	 000	 barn	 för	 att	 hejda	
de	 psykiska	 skadorna”,	 sade	 Debrosse	 på	 ett	 möte	 som	
diskuterade	 strategin	 för	 psykosocialt	 stöd	 till	 barn	 och	
ungdomar.	 Utbildningsministeriet	 har	 utarbetat	 en	 plan	 för	
detta	på	grundval	av	kubanernas	arbete	runtom	i	Haiti.	

03-02 ALBA: allsidig hälsovårdsplan
Inför	 WHO	 och	 generaldirektören	 Margaret	 Chan	 på	
huvudkontoret	i	Genève	presenterade	Kubas	utrikesminister	
Bruno	Rodríguez	den	plan	som	ALBA	utarbetat	tillsammans	
med	Haiti	för	att	bygga	upp	ett	hälsovårdssystem.	Rodríguez	
sade	att	kubanerna	nu	är	1.600	i	Haiti	tillsammans	med	de	
många	från	andra	länder	som	utbildats	på	Kuba.	De	arbetar	
på	15	sjukhus	samtidigt	som	30	nya	vårdscentraler	håller	på	
att	 byggas	 upp	 i	 samarbete	 med	 Venezuela.	 Han	 nämnde	
också	samarbetet	med	Norge	som	bidragit	till	finansiering	av	
läkemedel	och	utrustning.	Och	att	Brasiliens	president	lovat	
bidra	 till	 uppbyggnaden	av	20	 vårdcentraler	med	plats	 för	
inläggning.	 Filmen	 visade	 ELAM-läkare	 från	 Chile,	 México,	
Bolivia,	 Haití,	 Guatemala,	 Colombia	 och	 USA	 som	 ingår	 i	
Henry	Reeve-brigaden	

02-09  Kubas vicepresident på besök
Kubas	vicepresident,	Esteban	Lazo,	besökte	under	några	dagar	
Haiti	 och	 de	 sjukhus	 som	 Kuba	 och	ALBA-länderna	 sköter.	
Där	 träffade	han	också	en	av	de	USA-läkare	som	utbildats	
på	Kuba.	Huvudsyftet	med	besöket	är	att	tillsammans	med	
myndigheterna	 på	 plats	 utvärdera	 ALBA-ländernas	 förslag	
att	stödja	uppbygget	av	ett	nytt	hälsovårdssystem	på	Haiti.	
Experter	har	under	en	tid	arbetat	med	att	dra	upp	riktlinjerna	
för	detta.

02-09  Massiv hjälp från Sydamerika 		
På	 ett	 extrainsatt	 toppmöte	 i	 Ecuador	 beslöt	 Unasur,	 de	
sydamerikanska	nationernas	organisation,	att	skapa	en	fond	
på	100	miljoner	dollar	till	Haiti	och	att	skicka	tält	och	bidrag	
för	 att	 få	 igång	 jordbruket.	 Redan	 innan	 dagens	 möte	 har	
många	länder	i	Latinamerika,	och	främst	de	inom	ALBA,	gjort	
stora	 hjälpinsatser	 för	 Haiti	 som	 t	 ex	 gratis	 olja.	 De	 rika	
länderna	 i	 väst	 erbjuder	 istället	Haiti	 nya	 lån	 att	 lägga	 till	
de	gamla	som	bland	annat	uppstått	 för	att	Haiti	 tvingades	
betala	skadestånd	till	Frankrike	för	att	ha	avskaffat	slaveriet.	
Sedan	dess	har	de	tvingats	att	betala	dessa	blodspengar	år	
ut	och	år	in,	med	ränta	på	ränta.		 				TeleSUR	

02-13  Nyliberalismen orsakar fattigdom  	
Haitiske	ministern	Michel	Chamcy	framhöll	i	fredags	att	Haitis	
ekonomiska	kris	är	ett	resultat	av	den	misslyckade	nyliberala	
modellen	som	varit	förhärskande	i	många	år.	Den	har	drivit	
folk	 från	 landsbygden	 in	 i	städernas	elände	och	sårbarhet.	
Haiti	 befann	 sig	 redan	 innan	 jordbävningen	 i	 allvarlig	 kris.	
Mer	än	hälften	av	befolkningen	levde	i	extrem	fattigdom.	Det	
ledde	till	att	folk	flyttade	till	huvudstaden,	som	alltid	”varit	
dåligt	byggd	med	dåliga	hygieniska	 förhållanden	och	dålig	
service”,	skött	av	en	nedmonterad	stat	som	inte	kan	svara	
upp	 mot	 befolkningens	 behov.	 		”Utan	 jordbruk	 kan	 ingen	
välfärd	frambringas	i	ett	fattigt	land	som	Haiti.	Vi	har	ingen	
olja,	inga	diamanter.	Det	vi	har	är	arbetskraft,	människor	som	
vill	arbeta.	Landsbygden	är	den	 främsta	 resursen.	 Jord	och	
människor.”				 	 	 Telesur	

02-17 Kubautbildade läkare, 27 länder
Läkare	 från	 över	 20	 länder,	 som	 fått	 utbildning	 på	
Latinamerikanska	Läkarhögskolan,	ELAM,	har	anslutit	sig	till	
Kubas	 internationella	 läkarbrigad	Henry	Reeve.	Förutom	de	
färdigutbildade	läkarna	finns	185	läkarstudenter	från	Bolivia,	
USA,	 Västsahara,	 Mali,	 Líbanon,	 	 Nigeria	 med	 flera	 länder.	
Bolivianerna	 är	 har	 flest,	 59	 läkare	 och	 sjukvårdspersonal	

02-19 IMFs ”hjälp”: Skandalös
IMF	erbjuder	Haiti	”nödhjälpslån”	på	114	miljoner	US-dollar.		
Det	ska	börja	avbetalas	inom	fem	år	och	ska	”hjälpa	till	att	
genomföra	en	rekonstruktionsplan	av	ekonomin.”	Skandalöst	
menar	Kommittén	för	att	häva	3e		världens	skulder,	CADTM,	
och	 framhåller	 IMFs	 och	 Världsbankens	 ”överväldigande	
ansvar”	 för	 att	 ha	 tvingat	 Haiti	 öppna	 för	 USA	 att	 dumpa	
subventionerade	 livsmedel	 i	 Haiti,	 utplåna	 inhemska	
produktionen	 och	 förvandla	 Haiti	 till	 avstjälpningsplats	 för	
sekunda	 varor.	 Haiti	 hade	 1,3	 miljoner	 svartsvin,	 en	 lokal	
variant	 som	 levde	på	 skulor	och	 larver.	USA	utnyttjade	ett	
utbrott	av	svinpest	1978	och	tvingade	fram	en	likvidering	av	
hela	svinstammen.	Tusentals	familjer	blev	utan	försörjning.	

som	 arbetar	 i	 Croix	 des	 Bouquet,	 ca	 15	 kilometer	 från	
huvudstaden.	

02-18  WHO: ”Kubas insats avgörande” 		
Världshälsoorganisationen,	 WHO:s	 representant	 i	 Haiti,	
Henriette	 Chamouillet,	 betecknade	 de	 kubanska	 läkarnas	
arbete	som	avgörande.	Vid	ett	FN-möte	 i	Genève	berömde	
Chamouillet	kubanerna	för	den	hjälp	de	erbjuder,	också	innan	
jordbävningen	12	januari.	Hon	framhöll	att	de	flesta	kubaner	
arbetar	 ute	 på	 landet	 och	 i	 avlägsna	 trakter.	 Det	 är	 också	
viktigt	att	känna	till	att	Kuba	utbildar	haitier	till	 läkare	och	
att	det	har	pågått	sedan	många	år,	tillade	hon.			

Forts	nästa	sida
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10-03-14 Träningsläger för Afghanistan
”Stars	and	Stripes”	2010-03-14		avslöjar	vad	USA-trupper	i	Haiti	
ägnar	sig	åt	under	 täckmantel	av	humanitärt	bistånd.	Haiti	
används	för	stridsträning	inför	uppdrag	i	Irak	och	Afghanistan.	
”Marinsoldater	 stormade	 små	 betongbyggnadenrmedan	
andra	spelade	afghanska	upprorsmän”.	”Utbildningen”	i	Haiti	
avser	både	urban	krigföring	och	upprorsbekämpning.	
Michel	Chossudovsky.	

Tyska riksdagen framhåller Kubas Haitibistånd
Under	ett	möte	med	biståndsutskottet	framhöll	internationella	
experter	 de	 kubanska	 läkarnas	 viktiga	 roll.	 Den	 haitiska	
filmregissören	Claudette	Coulanges	sa	”Kuba	gör	det	 ingen	
annan	 gör,	 de	 tar	 sig	 ut	 på	 landsbygden	 för	 att	 behandla	
folk	långt	från	huvudstaden”.	Hon	uppmanade	Tyskland	att	
göra	som	Norge,	som	stöder	de	kubanska	läkarlagen	i	stället	
för	att	skicka	egna.	Enligt	Wenche	Hauge	från	Oslobaserade	
Fredsforskningsrådet	är	det	viktigt	att	minska	antalet	aktörer,	
så	de	europeiska	länderna	borde	stödja	de	latinamerikanska	
aktörerna	och	deras	regionala	samordning,	och	framhöll	Kuba	
och	Brasilien	som	”nyckelländer	när	det	gäller	att	komma	ur	
krisen	i	Haiti”.	Socialistpartiet	Die	Linke	förde	saken	vidare	
till	 en	 motion	 som	 sedan	 avslogs	 av	 de	 konservativa	 och	
liberala	partierna.	Eva	Björklund.	Källa	PL	20100326

10-03-31 ALBA största biståndsgivaren
ALBA-länderna	 med	 Venezuela	 i	 spetsen	 erbjöd	 under	 FN-
konferensen	bistånd	till	Haiti	på	2,15	miljarder	US$,	inräknat	
skuldavskrivningen	på	395	miljoner.		Om	man	räknar	in	de	
projekt	som	redan	satts	igång	ökar	summan	till	2,42	miljarder.	
Det	ska	jämföras	med	USAs	bidrag	på	1,15	miljarder	och	EUs	
på	1,6	miljarder.	Detta	avser	de	närmaste	18	månaderna.	Det	
totala	 biståndsbehovet	 på	 10	 år	 beräknas	 uppgå	 till	 över	
11miljarder	US$.	
ALBA-biståndet	 ska	 gå	 till	 utbildning,	 hälsovård,	 jordbruk,	
livsmedelsförsörjning,	 energi,	 bostäder	 och	 infrastruktur.	
Pengarna	kommer	huvudsakligen	från	Petrocaribe.
Kubas	 utrikesminister	 Bruno	 Rodriguez	 beskrev	
hälsovårdsprogrammets	 uppbyggnad	 av	 110	
primärvårdcentraler	med	kapacitet	för	2,8	miljoner	patienter	
per	 år	 och	 uppdrag	 att	 genomföra	 massvaccinering.	 23	
primärvårdscentraler,	 15	 kommunala	 sjukhus	 och	 21	
rehabiliteringscentraler	har	redan	kommit	igång.
Källor	AP,	Granma

10-04-01 Kuba - USA samtal om Haiti
Efter	 FN-mötet	 om	 bistånd	 till	 Haiti	 	 träffade	 Kubas	
utrikesminister	 Bruno	 Rodriguez	 utrikesminister	 Hilary	
Clintons	statssekreterare	.	Syftet	med	detta	första	möte	på	
så	hög	nivå	på	åratal	mellan	USA	och	Kuba	var	att	samordna	
biståndet	till	Haiti	trots	USAs	fientligheter	mot	Kuba.	
AP	skriver	att	”USA	har	lett	ansträngningarna	att	återuppbygga	
Haiti	…	Kuba	som	har	en	av	regionens	bästa	hälsovård	har	
också	varit	en	av	de	stora	spelarna	i	återuppbyggnaden”	och	
redogör	faktiskt	för	omfattningen	och	Kubas	bistånd	sedan	
1998.	Bruno	Rodriguez	sa	att	Kuba	skulle	vilja	hoppas	på	att	
framtida	utbyte	av	detta	slag	ska	bli	möjligt.									Källa	AP

0309 Kulturarbetarbrigad för barnen
På	 stora	 torget	 i	 Port-au-Prince,	 intill	 det	 presidentpalats	
som	 raserades	 den	 12	 januari,	 hade	 Leendemissionen	
premiär	 med	 kubanska	 kulturarbetare	 som	 konstnären	 och	
parlamentsledamoten	 Alexis	 Leyva	 (Kcho)	 i	 täten	 bjuder	
barnen	på	glädje	och	skratt.		
“Vi	 kommer	 med	 vår	 erfarenhet	 från	 de	 förödande	
orkankatastroferna	på	Kuba	hösten	2008”	berättar	Kcho	som	
då	samlade	kulturarbetare	som	uppträdde	och	arbetade	med	
barnen	för	att	erbjuda	hopp	och	glädje	mitt	i	all	förödelse.	
De	kom	nu	med	musik	och	dans	och	pajaser	på	styltor	och	
teckningar	gjorda	av	de	kubanska	barn	som	fått	se	sina	hem	
förstörda	av	orkanerna.	
“När	 man	 jämför	 med	 hur	 det	 såg	 ut	 på	 Ungdomsön	 och	
Pinar	 del	 Rio	 efter	 orkanerna	 så	 skulle	 jag	 vilja	 påstå	 att	
förödelsen	där	var	värre.	Men	barnen	som	vi	arbetade	med	
och	för,	deras	teckningar	är	så	hoppfulla,	de	återskapar	den	
frodiga	grönskan	med	träd	och	blommor,	som	orkanerna	slog	
ned.	Men	här	i	Haiti	har	barnen	längre	till	hoppet,	det	måste	
byggas	upp”.

03-10 När strålkastarna släcks
USA	sjukhusfartyg	Comfort	 lämnar	Haitis	hamn	 idag	 fastän	
det	 akuta	 sjukvårdsbehovet	 ännu	 inte	 upphört.	 	 Comfort	
upphörde	att	behandla	skadade	haitier	redan	den	27	februari	
när	den	sista	patienten	skrevs	ut.		Haitierna	söker	sig	dock	
fortfarande	 i	stora	skaror	 till	sjukhusen	 för	behandling	och	
rehabilitering,	och	 för	att	bearbeta	 sina	 trauman.	 	Haitiska	
hälsovårdsmyndigheter	 har	 bedömt	 att	 det	 akuta	 läget	
kommer	att	bestå	minst	en	månad	till.	


