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Läs mer om Henry Reeve-brigadens 
och Kubas insatser i Afrika 

i Louise Österlins bok!

Kubas insatser
Omedelbart efter katastrofen er-
bjöd Kuba sin hjälp. Kuba hade 
redan mer än 270 läkare och andra 
sjukvårdare som arbetade i Moçam-
bique när katastrofen slog till. De 
har nu fått förstärkning från Henry 
Reeve-brigaden med en kontingent 
på 40 läkare och annan medicinsk 
personal till Beira som anlände i 
början av april. 
    Det har nu ställts i ordning ett 
fältsjukhus med avancerad medi-
cinsk utrustning som Kuba skänkt 
till Moçambique. 
    Sjukhuset har mottagningsrum, 
en operationssal, medicinska labo-
ratorier och 20 sängar. Personal 
utgörs av 16 läkare och 22 annan 
hälsovårdspersonal. Bland läkarna 
finns specialister inom allmänme-
dicin, kirurgi, invärtesmedicin, 
pediatrik och gynekologi. Dessutom 
medverkar tekniker och laboratorie-
assistenter. Personalen har bered-
skap och specialkunskap för att 
hantera malaria och epidemiska 
sjukdomar som kolera.
    Flera av läkarna som ingår i bri-
gaden har erfarenheter från andra 
länder och andra katastrofsituatio-
ner. En av dem har arbetat två år i 
Ekvatorialguinea. Andra har erfa-
renheter från arbete bland fattiga 
människor i Guatemala, Venezuela 
eller Brasilien. 
    Läkarna från Kuba har god ut-
bildning i att snabbt kunna anpassa 
sig i svåra situationer och finna lös-
ningar på problem av alla slag. 
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— Med den nya utrustningen kan vi göra pre-
cisa diagnoser och upptäcka farliga virus, 
bakterier och parasiter mycket snabbt, inom 
ett par timmar. Det innebär att vi omgående 
kan sätta in rätt behandling och vidta åtgär-
der så att smittspridning inte sker. Tekniken 
är den senaste och kapaciteten är hög, upp 
till 96 prover samtidigt. Med konventionella 
metoder kunde det förut dröja upp till 50 
dagar innan vi fick en säker diagnos. 
    Det är doktor María de Lourdes Sánchez 
som berättar. Hon är chef för det nya mole-
kylära mikrobiologiska laboratoriet i Santa 
Clara. 

Det är tack vare mediCuba-Europa som 
den nya utrustningen har kunnat införskaf-
fas. Svensk-Kubanska Föreningen har 
bidragit till finansieringen, såsom medlem i 
mediCuba-Europa tillsammans med andra 
solidariska organisationer i ett dussin 
länder. Nu finns laboratorier med denna 
toppmoderna teknik i Havanna och i Santa 
Clara. Nästa projekt är laboratoriet i San-
tiago de Cuba så att man effektivt kan serva 
hela Kuba. På så sätt stärks skyddet mot 
nya sjukdomar som kan komma in i landet 
utifrån, liksom mot utbrott av sjukdomar 
såsom dengue som redan finns i landet. 

mediCuba-Europa startades 1997 på 
initiativ av mediCuba-Schweiz som hade 
varit verksam sedan 1992. Solidaritets-
organisationer i flera länder anslöt sig. 
Med våra penninginsamlingar donerade 
vi halvfabrikat till mediciner som Kuba 
behövde men inte kunde importera på 
grund av USA:s blockad. Idag tillverkar 
Kuba många av de läkemedel som landet 
behöver, men inget land kan tillverka alla 
typer. Det är nödvändigt att dela med sig. 
USA har en dominerande position i världens 
medicinska produktion. Av de tio största 
läkemedelsproducenterna i världen är sju 
USA-företag. Av de tio största producen-
terna av avancerad medicinsk utrustning är 
nio USA-företag. 

Europeisk medicinsk solidaritet
Andra projekt som mediCuba-Europa 
arbetar med är mediciner och utrustning för 
Kubas cancervård, bl.a. barncancermedici-
ner, som drabbats av blockaden. Profes-
sionellt utbyte och träning ingår i projekten. 
Kubas Latinamerikanska Läkarhögskola 
stöds av mediCuba, bl.a. med facklitteratur 
som USA:s blockad försvårar för Kuba att 
skaffa. 

Det institut – Kubas nationella institut för 
tropisk medicin Pedro Kourí (IPK) – som 
ansvarar för de tre laboratorierna i Havanna, 
Santa Clara och Santiago de Cuba, svarar 
också för förberedande utbildning av den 
kubanska hälsovårdspersonal som deltar i 
uppdrag i andra länder bl.a. som deltagare 
i Henry Reeve-Brigaden vid katastrofer. Un-
der USA:s president Barack Obama skapa-
des öppningar för professionellt samarbete 
Kuba-USA inom det medicinska området.
 
Tack vare opinionen från läkarkår och 
patienter i USA godkändes undantag från 
blockaden så att Kubas unika mediciner 
mot diabetesfot och vaccin mot lungcancer 
ska kunna importeras. Kliniska tester pågår 
i USA. Men president Trump skapar nu hin-
der för det medicinska utbyte som inletts. 
USA-läkare som ansöker hos USA:s OFAC-
myndighet om undantag från blockaden 
för inresa till Kuba för att besöka institutet 
Pedro Kourí förvägras tillstånd.
    Det är uppenbarligen på grund av dess 
roll i att förbereda de kubanska läkare som 
reser på uppdrag till andra tredje världen 
länder. Inför de hot USA-regeringen nu 
riktar mot Kuba, Venezuela och andra som 
försvarar sin suveränitet, är det angeläget 
att vi stärker och bygger ut vår europeiska 
organisation mediCuba. Genom att alla 
bidrar med det de kan, gör vi skillnad. I år 
har vi hittills överfört 30.000 kr men sedan 
starten 1997 har vi från vår insamling Medi-
ciner för Kuba pg 23 57 15-0 bidragit med 
nästan två miljoner kronor till mediCuba-
Europas arbete. 
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