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Historisk  avtal 
Kuba-USA 
Eva Björklund

Den 13e juni undertecknade Kubas och USAs 
hälsovårdsministrar Roberto Morales Ojeda och Sylvia M. 
Burwell ett avtal om samarbete inom hälsovården.  

Detta gynnar folken i båda länderna, sa Gail Reed, vd 
för MEDICC, en ideell organisation i USA som sedan 1997 
arbetat för samarbete mellan USA och Kuba.  

De ger ut ”Medicc Review” på nätet och stöder medicinsk 
forskning i Kuba., Och de läkare i USA som utbildats på 
Kubas ELAM, Latinamerikanska Läkarhögskolan, får stöd 
när de återvänder för att arbeta i fattiga samhällen i USA 
med brist på läkarvård.

Samarbetsavtalet omfatar ett brett spektrum som global 
hälsosäkerhet, smittsamma och icke smittsamma sjukdomar, 
forskning, utveckling och informationsteknologi.

HHS (USAs hälsovårdsdepartement) konstaterar 
att Kuba och USA har många gemensamma sociala och 
hälsoproblem, som åldrande befolkning, cancer, diabetes 
och neurologiska sjukdomar. Båda länderna hotas också av 
växande myggburna sjukdomar som Zika och dengue. 

Avtalet lägger en grund, men Obamaregeringen 
kan gör mycket mer. Medicc har lagt fram en lista med 
sådana åtgärder för att få bort hinder för kubanskutvecklad 
bioteknologi och andra landvinningar, liksom hindren för 
samriskföretag Kuba USA inom hälsovård och forskning.

•Låta kubanska läkemedel omfattas av samma 
bestämmelser som andra länders och göra kubansk 
läkevård snabbare tillgänglig för USA-patienter.

•Låta USAs läkemedelsföretag  ta med kubanska sjukhus 
i sina kliniska tester, och skynda på tillståndsprocessen för 
nya läkemedel i USA.

•Låta USA-medborgare resa till Kuba för läkarvård, 
och därmed erbjuda dem fler alternativ, innefattande 
Kubas internationellt erkända högt kvalificerade tjänster 
och behandlingar. 

”Vi måste se till de framgångsrika överläggningarna 
mellan regeringarna leder till konkret handling som kan 
bidra till bättre hälsa för miljontals människor”, avslutade 
Mediccs uttalande.
Se www.medic.org eller www.medicc.org/mediccreview

5 guld för Kuba
Eva Björklund

I år var det Kubas kampsportare som tog de flesta 
guldmedaljerna. Brottarna Ismael Borrero och Mijaín 
Lopez och boxarna Julio César La Cruz, Robeisy Ramírez, 
Arien López. Av övriga 6 medaljer var 2 silver varav i en 
brottning till Yasmani Lugo och en i judo till Idalys Ortiz. 
Bara en bronsmedalj i friidrott, den gick till diskuskastaren  
Denia Caballero och 3 till boxarna. 

Totalt 5 guld, 2 silver och 4 brons, vilket är ovanligt lite 
för Kuba, som kom på 23 plats totalt av de 87 länder som 
deltog, precis före Sverige på 24e plats med 2 guld, 6 silver 
och 3 brons. Bland latinamerikanerna kom Kuba på 2 plats 
efter Brasilien på första.

När detta skrivs har Kubas trupp till Paralympics åkt iväg 
med 22 tävlande.  Medaljhoppen står främst till sprintrarna 
Omara Durand och Leinier Savón, längdhopparen Yunidis 
Castillo och diskuskastaren Leonardo Díaz.  

En av de lyckliga i USA som fått gratis läkarutbildning i Kuba

Leidis Rodriguez, tyngdlyftare samlar sig inför Paralympics

Diskuskastaren Denia Caballero tog brons


