Fördelar för USA

Eva Björklund

USAs folk och företag har redan fått stora fördelar av de
snå lättnader som president Obama infört i blockaden. För
US-amerikaner har det blivit lättare att besöka Kuba och att
köpa med sig inte bara rom och cigarrer. För företag inom
telekombranschen och tillverkare av byggnadsmaterial
och jordbruksmaskiner öppnas en ny marknad och för
flygbolag och resebyråer en betydligt större. Och USAs
ledning hoppas på större möjligheter att knyta ickestatliga
företag och civilsamhälleorganisationer till sig
Men när blockaden en dag lyfts hägrar mycket större
fördelar för USAs folk, framförallt inom sjukvården.
Kuba har en av världens mest avancerade bioteknologiska
industrier. De har 1 200 internationella patent och säljer
sina ofta unika läkemedel till mer än 50 länder – men ännu
inte till USA.
Varje år måste omkring 80 000 diabetiker i USA
amputera fötter. Kuba har utvecklat ett läkemedel,
Heberprot P som minskar risken för amputation med nästan
80 procent. Det används av tusentals diabetiker i över 20
länder, men inte i USA.

Kuba har utvecklat läkemedel för behandling av lungoch strupcancer och hjärncancer hos barn, som används i
många länder – men inte i USA.
Kuba har också utvecklat ett läkemedel som
effektivt bryter ner blodproppar i hjärtats kranskärl, en
nyskapande behandling av brännskador och vacciner
mot hjärnhinneinflammation B och hepatit B och C, som
används i många länder – men inte i USA.
Men USA kan också lära mycket av Kuba, som t ex
katastrofförebyggande åtgärder. Kubas organisering
av detta anses av FN, Röda Korset och Oxfam vara ett
föredöme - en erfarenhet, en kunskap och en infrastuktur
att lära av
• massiv nationell samordning och hög grad av
gräsrotsengagemang i alla samhällen
• offentliga hälsovårdssystemet med sitt väl utbyggda
nätverk av sjukhus och vårdcentraler
• deras medicinska elitbrigader för läkarvårdsinsatser i
katastrofområden
Men också mycket att lära av och njuta av inom konst
och kultur, jordbruk, rasblandning, kvinnors och barns
rättigheter, idrott, utbildning och hållbar miljöutveckling,
bara för att ta några områden.
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