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föreningen
Svensk-Kubanska Föreningen stödjer
Kubas kamp mot USAs hänsynslösa blockad
och mot ockupationen av Guantánamobasen.

Svensk-Kubanska informerar om USAs undergrävande 
verksamhet i Kuba, bemöter mediajättarnas ensidiga 
nyhetsrapportering och återger Kubas syn på tillvaron.

Svensk-Kubanska arbetar för att främja kontakter och 
samarbete mellan det svenska och det kubanska folket.

KUBA HAR RÄTT ATT VÄLJA SIN EGEN VÄG

Vill du också vara med och ge ditt stöd mot USAs grymma,
extraterritoriella blockad?
Swisha då en slant efter förmåga till 123 589 0975
eller sätt in på Svensk-Kubanskas Pg 40 54 11–0
eller ännu hellre – bli medlem i föreningen. Välkommen!AD
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Kuba
ställer alltid upp

Ställer du upp för
Kuba?

I Kuba är avgiftsfri utbildning på 
alla nivåer en rättighet.
Läkarhögskolan ELAM i Havanna 
utbildar inte bara kubaner, utan 
har utexaminerat drygt 29 000 
studenter från 100 fattiga länder 
gratis, även fattiga från USA.
En annan rättighet i Kuba är 
avgiftsfri hälso- och sjukvård.
Landet är världens läkartätaste 
med hälsovårdsbrigader som ställer 
upp vid katastrofer och epidemier 
oavsett land och världsdel via
Henry Reeve-brigaderna.
Brigaderna är redo att rycka ut vid 
jordbävningar, översvämningar, 
orkaner och vulkanutbrott, och 
de har vårdat människor i de mest 
otillgängliga miljöer där aldrig en 
läkare tidigare satt sin fot.
De har vårdat runtom i världen vid 
utbrott av meningit, denguefeber, 
AIDS, svinin� uensa, zika, ebola, 
covid-19 med mera.

Kubas läkarbrigader har räddat 
synen på över sex miljoner fattiga 
latinamerikaner i Operation Mirakel.
Kuba vårdade, avgiftsfritt, över 26 000 
strålskadade barn från Ukraina efter 
kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl.

Ekonomisk ersättning för katastrof- 
och läkarhjälp sker efter de olika 
ländernas betalningsförmåga.
De fattigaste länderna betalar
ingenting alls.

Mediciner för Kuba

Pg 23 57 15-0
swish 123 182 3772

Svensk-Kubanskas konto för katastrof- och solidaritetsinsamlingar

PÅ VÅR SAJT HITTAR DU ALLT OM MEDLEMSKAP
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