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Kubanska läkare 
i Miami  
Edmundo Garcia

1959  hade Kuba cirka 6000 läkare, de flesta i Havanna 
där de betjänade medelklassen. USA lockade och skrämde 
3000 att utvandra. Taktiken att systematiskt utarma Kubas 
hälsovård sattes in omedelbart efter revolutionssegern och 
pågår än idag. Kubanerna däremot delade sina begränsade 
resurser med andra fattiga folk. Redan på tidigt 1960-tal 
bistod Kuba bland andra Chile, Algeriet, Mali, Kongo, 
Guinea och Vietnam med läkare.

Och 40 år senare var Kuba först att erbjuda läkarbistånd 
till USA efter den 11 september 2001 och efter orkanen 
Katrins förödelse men USA tackade nej i båda fallen. Och 
sprider istället propagandan mot Kubas läkarbistånd. Det 
mest skamliga är de ständiga lockbeten som erbjuds de 
sammanlagt 37 000 kubanska hälsoarbetarna i mer än 77 
länder för att få dem atthoppa av från sina uppdrag. 

Den 16 januari 2011 publicerade The Wall Street 
Journal en artikel av Joel Millman som avslöjar hur 
effektivt kubanska läkare i utlandstjänst får hjälp av 
USA:s ambassader att lämna sina patienter i sticket. 
Millman tar som exempel en läkare som 2008 bara ringde 
upp USA:s ambassad och sa: ”Jag är kubansk läkare och 
vill flytta till USA”. Han fick instruktioner att gå till ett 
varuhus och kontakta en tjänsteman på USA:s konsulat. 
Läkaren togs sedan emot i Miami som flykting med löfte 
om medborgarskap. Det arbetssättet har ”Cuban Medical 
Professional Parole Program” använt sedan 2006 för 
att sabotera Kubas solidaritetsarbete i fattiga länder. De 
starka intressena bakom denna kampanj verkar skrämma 
de läkare i USA Millman intervjuade. Trots löfte om 

anonymitet ångrade sig några efter intervjun av rädsla att 
bli identifierade. 

En 53-årig neurokirurg arbetar nu som nattvakt i ett 
bostadskvarter i Miami. Han avböjde att berätta också för 
att han skämdes över sitt misslyckande. En annan återkom 
efter intervjun och förklarade vilka problem han skulle få 
om han avslöjade det öde som drabbat kubanska läkare som 
rekryterats till USA. ”Jag har beslutat att inte uttala mig 
kritisk för jag har chans att få en AT-tjänst på ett sjukhus.” 

En läkare i Miami hävdade att ”endast 10 procent får AT-
tjänst och av dem fullgör mindre än hälften sin praktik (…)  
Jag känner till ett 60-tal läkare som nu packar varor på en 
stormarknad eller så. Andra köper sjuksköterskelegitimation 
och måste sedan blunda för läkarnas misstag. Och de vågar 
inte avslöja bedrägerier och stölder från försäkringsbolag.” 
Toppkirurger svarar i telefon och arkiverar papper. Alltför 
många talanger går förlorade genom falska löften och inte 
att förglömma det enorma slöseriet av resurser som Kuba 
satsade på att utbilda dem. 
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