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Kuba och Sverige undertecknade i december 2015 
en ”Avsiktsförklaring” för att upprätta ett ”ramverk för 
samarbete och bilaterala politiska överläggningar”. Där 
ärbåda parter överens om ”att samarbetet ska ske på 
grundval av ömsesidig nytta och respekt för folkrättens 
principer, FN-stadgan, FN-deklarationen om Mänskliga 
rättigheter, Wiendeklarationen och handlingsplanen”. 

”Syftet med samarbetet är att främja en djupare dialog 
mellan de två länderna och deras folk, med sikte på att 
stödja varandras utveckling och komplettera varandra på 
områden av ömsesidigt intresse”. 

”Samarbetet ska fokusera på de områden som är 
av största ömsesidiga intresse, utifrån varje stats egna 
prioriteringar och i enlighet med Kubas och Sveriges 
lagstiftning. Det ska prioritera områden som: ekonomi, 
näringsliv och investeringar, högre utbildning och 
forskning, miljö och klimatförändringar, katastrof- och 
riskhantering, kultur, mänskliga rättigheter, genus- och 
Lgtb-frågor.” 

”Syftet med de politiska överläggningarna är att främja 

Det är rubriken på en artikel i Lakartidningen.se 2017-
02-16. Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, 
berättar för Maj-Lis Koivisto att hon har besökt Kuba 
för att etablera kontakt med kubanska läkare för att söka 
SIDA-pengar för ett samarbetsprojekt:  – Det är inget 
sådant klassiskt projekt som att åka och gräva brunnar i 
Afrika, utan det handlar om att utbyta information med 
läkarna och ge dem stöd, vara med och förmedla läkarnas 
röst och stötta dem i deras arbete. 

– Vi var väldigt tydliga med att vi är en oberoende 
organisation och att vi behöver få kontakt med en 
motsvarande oberoende organisation där. 

Artikelförfattaren konstaterar vägledande: På Kuba 
finns inga oberoende fackföreningar. Stensmyren svarar 
att hon tänker sig att hon ”genom att etablera ett samarbete 
med den professionella organisationen kan de stärkas i sina 
möjligheter och rättigheter att organisera sig.”

Hon tänker sig också kunna underlätta för dem att få 
kontakt med omvärlden och att delta i det internationella 
arbetet.

Uppenbarligen har hon ingen aning om att kubanska 
läkare antagligen har mer kontakt med och har arbetat mer 
i  omvärlden än de flesta svenskar, men med den omvärld 
som inte räknas, dvs den fattiga, inte den enda som tycks 
ingå i begreppet omvärld här i Sverige, där det enbart avser 
EU och USA. 

Artikelförfattaren visar igen sin betingade före-
ställningsvärld: ”Var det farligt för dem ni pratade med att 
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ömsesidigt förtroende genom utbyte av synpunkter och 
identifiering av samarbetsområden och ämnen inom den 
globala, multilaterala dagordningen, innefattande fred 
och säkerhet, mänskliga rättigheter, nedrustning och 
ickespridning samt klimatförändringarna.”

Det är de vackra orden. Sedan går uppdraget till Sida 
att utarbeta strategin för ett anslag på 90 miljoner kronor 
fram till 2020. ”Nya svenska pengar för mer demokrati 
i Kuba” som Sveriges Radio sammanfattade saken i 
september 2016. Och så lägger SIDA upp sin Strategi och 
tolkar Avsiktsförklaringenen som ett frikort för att fortsätta 
att stödja undergrävande verksamhet i Kuba, ”som pågått 
hela tiden” i samarbete med USA- eller EU-finansierade 
så kallade NGOer, dvs ”icke regeringsanknutna 
organisationer”, dock inte oknutna när det gäller utländska 
regeringars ekonomiska bidrag. 

Nu filar de svenska demokratifrämjande NGOerna på 
sina ansökningar för att lära ut ”mänskliga rättigheter och 
demokrati” till okunniga kubaner. Läkarförbundet är bara 
en i raden.

”Vill stötta Kubas läkare”  Eva Björklund
 Läkarförbundet har inlett kontakt med en oberoende läkarorganisation på Kuba
Nu ska förbundet söka bidrag från Union to union för att stärka fackliga och mänskliga rättigheter i landet.

träffa er? Och Stensmyren svarar som sig bör att det är 
viktigt att inte vara naiv i kontakterna med diktaturer. 

Hon konstaterar dock helt riktigt att ”omvärlden 
känner inte till hur läkarna har det på Kuba”. Just det, 
hennes omvärld, Sverige, EU, USA har ingen aning. 
Hon konstaterar ”att även om tillgängligheten är hög är 
sjukvården underfinansierad och de saknar läkemedel och 
medicinsk teknik.” 

Med sina skygglappar verkar hon inte ha fattat något 
under sitt korta besök i landet.  Har ingen aning om att Kuba 
är utsatt för en grym och brottslig blockad som hindrar 
dem från tillgång till läkemedel och medicinsk teknik.  
Hon ska ”stärka kubanska läkarnas mänskliga rättigheter 
och demokratin,  det svenska biståndets ”målländerna är 
ju sådana som saknar det.”  Stensmyren hoppas att efter 
Castros död ska det bli ändring på den saken i Kuba, 
att hon ska kunna bidra till öppenhet och demokrati, 
hon ”har ju en viss tyngd genom att hon är ordförande i 
Läkarförbundet och ledamot i WMA:s styrelse (World 
Medical Association). 

Alltså, hur blindögd får man vara i elfenbensornet?
” Det är inte regimen vi har kontakt med. Kuba är ett 

land som saknar demokrati och mänskliga rättigheter”, 
säger Stensmyren och att huvuduppgiften är att  ”arbeta 
även för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis 
fördelning av resurser och hållbar utveckling”, en mycket 
bra målsättning som det skulle vara  bra att uppnå även här 
i Sverige.   


