Samarbete
Sverige-Kuba till
ömsesidig nytta ?
Eva Björklund
Det finns många områden och organisationer i Kubas
civilsamhälle som svenska organisationer skulle kunna
samarbeta med av ömsesidigt intresse och nytta, utan
inriktning på regimskifte på något håll.
Samarbete och utbyte som skulle vara bra för båda
parter och där Sverige har förmånen att också kunna bidra
med finansiering genom SIDA. Många av Sveriges ideella
organisationer (civilsamhället) har motsvarigheter i Kuba,
och erfarenhetsutbyte skulle kunna gagna båda länder.

Hållbar miljö, Byggande och Stadsbygd
Det finns ideella organisationer i både det kubanska
och svenska civilsamhället t.ex. inom miljöområdet,
organisationer som arbetar med organiskt jordbruk,
stadsjordbruk, hållbar energiutveckling som Cuba Solar,
permakultur, naturskydd och miljövård FANJ, Fundación
Antonio Núñez Jiménez, anpassning till klimatförändring,
specialområden som biodling, skogsplantering, osv. Där
finns säkert intresse i båda länderna att utbyta erfarenheter
för egen utveckling.
Hållbart byggande och stadsutveckling, trafikfrågor
etc. Där finns Arkitektförbund i båda länderna, och när det
gäller deltagande, hållbar grannskapsutveckling har Kubas
kulturarbetarförbund UNEAC en för Sverige intressant
praktik, och det finns ju redan ett intressant utbyte inom
bildkonst och musik att utveckla. Och andra yrkesförbund
av alla de slag i båda länderna.

Jämställdhet, ömsesidigt erfarenhetsutbyte
Feministiskt utbyte med kubanska Kvinnoförbundet
av erfarenheter för fortsatta framsteg och utveckling och
jämställdhet, hbtq-frågor, sexualundervisning m.m. Där
finns också Cenesex. De har intressanta erfarenheter och
framsteg som RFSU och RFSL kan ta del av och vice
versa. Eller för bättre pedagogik, utbildning och utveckling
vore det kanske intressant för Lärarförbundet att ta del av
Kubas stora framgångar..

Hälsovård är ett annat intressant område
Inom läkarbehandling och läkemedelsutveckling har ju
båda länderna erfarenheter som skulle kunna vara till gagn
för varandra. Det finns många områden, som t ex Kubas
utvecklingsbistånd med läkare och lärare i Latinamerika,
Asien och Afrika, eller bidra till Kubas katastrofbistånd,
som Norge som bidrog till finansieringen av Kubas
läkarbistånd till Haiti efter jordbävningen.
Avsiktsförklaringen handlar om ömsesidigt intresse,
men då måste också Sverige visa intresse för Kuba som det
är, och inte gå in där för att få till stånd regimskifte. Kuba
har garanterat inte några sådana avsikter gentemot Sverige.
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Cuba Solar är en ideell organisation som bidragit mycket
till Kubas satsning på utbyggnad av solenergi i alla dess
former. Den sysslar mycket med folkbildning och ger ut en
populärvetenskaplig tidskrift i ämnet.

Stiftelsen Antonio Núñez Jiménez bedriver ett omfattande
arbete inom folkbildning och utveckling av grannskapsprojekt med permakultur där samarbete skulle kunna ske till
nytta för utvecklingen både i Sverige och Kuba.
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