Enda sättet att bekämpa AIDS
Lisandra Fariñas Acosta. Granma 151113
”Diskussionen om AIDS måste gå längre än till den
medicinska behandlingen och återupprätta de drabbades
värdighet.” Det sade Michel Sidibé, VD för FNs program
mot HIV/AIDS på officiellt besök på Kuba 11 november
tillsammans med en stor delegation. De besökte flera
inrättningar som vårdcentralen i Vedado, Centrat för
Sexualupplysning – Cenesex – och Institutet för tropisk
medicin, Pedro Kouri.
”Jag har länge velat komma hit och för att få lära mig
om Kuba som ligger så långt fram i sin syn på hälsovård.
Redan från starten har Kuba arbetat effektivt för att skapa
social rättvisa. Det var först nyligen som världen började
tala om allas tillgång till hälsovård. Ni förstod detta för 50
år sedan, tog det till er och skapade tillgång till integrerad,
regionalt uppbyggd hälsovård som behövdes för att
överbrygga skillnader,”sa Sidibé.
Och fortsatte: ”Kuba blev tidigt ett föredöme för mig,
för vi fick vård av kubanska läkare i vårt land, Mali. Idag
exporterar Kuba sina tjänster, men om det också skulle
lyckas exportera sin syn på offentlig sjukvård, grundad
på social rättvisa, som omfattar alla, och även att alla är
ansvariga för att sköta sin hälsa, skulle det var till stor hjälp
för Afrika och världen skulle vara annorlunda.”
Enligt Sibidé är detta enda sättet att få bukt med
AIDS och gratulerade Kuba som det första landet Kuba
som det första landet i världen att avlägsna risken för
smittöverföring mellan moder och barn av HIV och syfilis.
Han underströk att det är anmärkningsvärt att Kuba som

haft ett nationellt program för att behandla och förebygga
HIV/AIDS ända sedan 1986, långt innan FN lanserade sin
målsättning fram till 2020.
Under sitt möte med Mariela Castro, chef för Cenesex,
lovordade Sidibé dess arbete: ”Här ger de röst åt dem som
inte alltid har haft den. Kubas kamp mot AIDS har lärt oss
två saker: betydelsen av att bekämpa social orättvisa och
att skapa allianser mellan att samhällsskikt. Vi behöver
arbeta för mer jämlikhet och bekämpa diskriminering.
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För Ebolainsatsen och för jämställd forskarvärld
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En rapport från FN hyllar Kuba för enastående resultat
inom utbildning och forskning, och alldeles särskilt för
insatserna för att bekämpa Ebolaviruset i flera länder i
Afrika. Kubas medicinska personal gjorde en ”ärofull”
insats i Västafrika. Kubas solidariska insats hyllas i
Unescos Vetenskapsrapport: Mot 2013, som anger att
över 400 liv räddades och att kubanerna bidrog till att
dödligheten inte blev högre än 24,4 procent.
Rapporten noterar också att Kuba är det land i
Latinamerika som avsätter största andelen av BNP till
högre utbildning, med 4,47 procent, följt av Bolivia med
1,61 procent.
Kubas högre utbildning är den mest attraktiva för
studenter i Latinamerika, enligt rapporten. Bara under
de senaste 5 åren har Kuba tagit emot omkring 17 000
utländska universitetsstudenter. Kuba kommer också
tvåa, efter Brasilien, när dt gäller antalet doktorsexamina.
Därmed hamnar denna lilla nation med 11 miljoner
invånare på 12e plats i världen.
Och medan forskarvärlden internationellt verkar tillhöra
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männen så är Kuba ett undantag. Där har genusklyftan
utjämnats och kvinnorna utgör 47 % av forskarna på de
vetenskapliga institutionerna..
Rapporten erkänner också Kubas framsteg inom
områden som livsmedelsindustri, förnybar energi och
läkemedels – och den bioteknologiska industrin.

Kubanska läkaren Dania Rosa på vårdcentralen i Jiquitaia,
nordöstra Brasilien.
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