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ALBA och Kubas insatser i tredje världen
Terje Enger, ordförande i Cubaforeningen i Norge, be-
rättade om hur Norges och Kubas regeringar våren 2010 
undertecknat ett samarbetsavtal inom det ekonomiska, 
kulturella, vetenskapliga och tekniska områdena. Besök 
har utbytts på ministernivå. Som en följd av detta arbetar 
Norge nu tillsammans med Kuba inom ett sjukvårdsprojekt 
i det olycksdrabbade Haiti. Se artikel, Haiti, Kuba 2.2010
Ola Nilsson, lärare vid Kvarnby Folkhögskola i Malmö, 
gav en fördjupad bakgrund till Kubas hälsovårdsbistånd 
och ALBA- samarbetet inom Latinamerika, där medlems-
länderna solidariskt bidrar med det bästa av sina egna re-
surser.  

MediCuba i Malmö:

Solidaritet med 
solidariskt Kuba
Louise Österlin

Sedan mitten av 90-talet bedriver Svensk-kubanska för-
eningens sin medicininsamling. Pengarna har gått till 
MediCuba-Europa, en solidaritetsorganisation med säte i 
Schwiez som sedan 1997 har arbetat med att skicka råvaror 
för framställning av läkemedel till Kuba för att bryta mot 
USA:s blockad, sammanlagt till ett värde av 7 miljoner 
euro. Medicinerna som Kuba tillverkat av detta hade kostat 
det mångdubbla beloppet om de köpts färdiga på världs-
marknaden. Dr. Christian Jordí, ordförande i mediCuba-
Europa beskrev i Malmö hur de med sina inköp av läkeme-
delsråvara åt Kuba har lyckats bryta blockaden bland annat 
när det gäller cancerbehandling och mediciner mot astma. 
Svensk-Kubanska Föreningen är medlem i mediCuba Eu-
ropa sedan 1998. I samband med att mediCubas styrelse-
möte förlades till Malmö ordnade Svensk-Kubanska och 
Medicinare för Kuba också ett Seminarium om Kubas 
hälso- och sjukvård.   

De globala hälsofrågorna
Så under lördagen 6 november samlades ett sextiotal in-
tresserade i Studiefrämjandets lokal Malmö. Martin Öster-
lin inledde med några av de stora globala problemkomplex 
som påverkar människors hälsa, som livsmedels- och vat-
tenbrist, resande och smittospridning, kemikalier i miljön, 
urbaniseringen och klimatförändringarna. 

Att lära av Kuba
Därefter berättade jag om Kubas hälsovård och utveck-
lingen efter revolutionen 1959. Exempel hämtades från 
Svensk-Kubanska Föreningens bok Hälsa för alla – Kubas 
hälsovård och hälsovårdsinsatser i världen
Medicinstuderande Nils Littorin gick in mer i detalj på 
just läkemedelsforskningen på Kuba och frågade sig var-
för Sverige inte kan importera det kubanska vaccinet VA-
MENGOC-BC mot meningit. Det är ett vaccin som funnits 
i över 20 år på Kuba, men som egentligen inte alls ”finns” 
enligt utsagor från svenska sjukvårdsmyndigheter. Det har 
inträffat dödsfall i Sverige som följd av hjärnhinneinflam-
mation orsakad av meningokockbakterien.

Representanter	från	Svensk-
Kubanska	Föreningens	styrelse	
tar	emot	ett	solidaritetsdiplom	
från	mediCuba-Europa	och	
dess	ordförande	Dr.	Christian	
Jordí	längst	till	höger

Ola	Nilsson,	ordf.	i	Malmöavdelningen	talar	om	ALBA


