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USA:s läkarstöld upphör.
En viktig del av avtalet var Kubas krav om ett slut på State 

Departements värvning av kubansk hälsovårdspersonal 
på uppdrag i tredje världen, en rekrytering som USA 
inledde 2006. Kuba har över 50.000 personer, bland dem 
25.000 läkare och sjukvårdspersonal i 66 länder i världen. 
Att utbilda en läkare kostar stora pengar i de länder där 
utbildningen är gratis, som på Kuba.

Denna ”stöld av hjärnor som drivs av USA-regeringen 
är ett attentat på Kubas solidariska, medicinska och 
humanitära insatser i länder i den tredje världen”, menar 
den kubanska regeringen.

– De som har lämnat Kuba legalt eller illegalt och illegalt 
tagit sig över gränsen till USA, land- eller sjövägen, har i 
USA fått permanent uppehållstillstånd efter ett år, bostad, 
arbetstillstånd, socialbidrag och senare medborgarskap. De 
har varit de verkliga VIP-migranterna i jämförelse med 
resten av främst mexikaner, haitier, eller centralamerikaner. 
Samtidigt har 1200 migranter från andra länder avvisats 
varje dag från USA, säger den baskiske journalisten Jose 
Manzaneda, expert på Kuba.

Bägge länderna hälsar det nya avtalet men från olika 
ståndpunkter. Innehållet har förhandlats under ett år och 
bägge länderna har gjort eftergifter.

Slut på gräddfilen till USA

Hundratals 
kubaner 
deporterade 
Dick Emanuelsson

Över 680 kubanska invandrare har deporterats tillbaka 
till Kuba sedan Obama i sista stund den 12 januari uppfyllde 
sitt löfte till Kuba att avskaffa USAs gräddfil för kubaner 
som tog sig in i landet illegalt, utan visum – då fick de 
omedelbart flyktingstatus i USA med uppehållstillstånd. 
Chansen att få visum på USAs intressekontor i Havanna 
var minimal.  Kuba har under alla år hävdat att denna 
USAs gräddfil för kubaner syftade till att locka dem till 
livsfarliga resvägar för att kunna utnyttja dem för politiska 
syften, som bevis för förföljelse i deras hemland.  Kuba har 
krävt att USA ska avskaffa denna speciallag för kubaner 
ända sedan den antogs 1966 i den s.k. Cuban Adjustment 
Act och reviderades 1996. 

I Obamas uttalandet 12 januari står det: ”The 
Department of Homeland Security upphäver den s.k. ’blöta 
fötter - torra fötter’-bestämmelsen, som infördes för mer 
än 20 år sedan. Med omedelbar verkan kommer kubaner 
som försöker ta sig till USA olagligt och inte har skäl 
för humanitär asyl, att avlägsnas. Genom att ta detta steg 
behandlar vi kubanska invandrare på samma sätt som vi 
behandlar invandrare från andra länder.” 

Samtidigt satte USA också stopp för det s.k. Cuban 
Medical Professional Parole Program, som med gynnsamma 
ekonomiska villkor och löfte om uppehållstillstånd i USA 
syftade till att förmå kubanska läkare på biståndsuppdrag i 
olika länder, att hoppa av till USA.  

Och Kuba har gått med på att ta emot de som deporteras 

från USA, eller från gränsstationer på väg in i USA, eller 
om de uppbringas till havs.

66,8 % av de med teknisk examen
53,4 % av universitetslärarna 
36,7 % av teknikerna, 31% av ingenjörer
59 % av ekonomiansvariga på jordbrukskooperativen
64% av ekonomiansvariga på övriga kooperativ
41 % av styrelseledamöterna i Småbrukarförbundet 
(ANAP)
48,86 % av ledamöterna i Nationalförsamlingen
66 % av ordförandena i Folkmaktens Länsförsamlingar
46 % av direktörerna inom den statlig sektorn

38 % av ministrarna, 
35,6 % av statssekreterarna, 
41,9 % a ledamöterna i statsrådet och 2 viceordförande
41,7 % av styrelsemedlemmarna i Kommunistpartiet
52,1 % av Ungkommunisternas ledare
57 % av Fackliga Centralorganisationens ledare
77,8 % av landets åklagare
71,4 % av länsdomstolarnas ordföranden
71,3 % av landets domare
27,3 % av ledamöterna i Högsta domstolen
24 % av direktörerna för landets vetenskapliga forsk-
nings- och förnyelsecentra
48 % av forskarna
65 % av allmänläkarna
78,5 % av anställda inom hälsovårdssektorn
Flera universitet har professurer i kvinnovetenskap

Jämställdhet i utbildning och arbete

Rätt till arbete och lika lön för lika arbete
På mötet den 10 mars på Kafé Marx för att fira Internatio-
nella kvinnodagen (se sid 31) redogjorde Kubas ambassa-
dör en del av resultatetav 50 års kamp för jämställdhet med 
statistik om kvinnors deltagande i utbildning, förvärvsliv 
och den politiska makten. De utgör  


