
President Barack Obama    
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Washington DC 20500, USA  
 
 
Herr President  
 
Vi vill gratulera med anledning av de steg Ni har tagit för att utveckla dialogen med Kuba för att normalisera 
relationerna mellan USA och Kuba. Öppnandet av ambassader och det förestående statsbesöket till Kuba inger 
hopp. 
 
Vår organisation, mediCuba-Europa, har sedan grundandet 1997 initierat och samordnat humanitära medicinska 
projekt till stöd för hälsovården i Kuba. mediCuba-Europa har medlemsorganisationer och associerade 
medlemsorganisationer i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Norge, Schweiz, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Vår roll har varit betydelsefull, inte minst eftersom USA:s 
blockad mot Kuba, i strid mot moraliska principer, etik och internationell lag, har hindrat det kubanska folket att 
anskaffa mediciner och medicinsk utrustning som helt eller delvis är producerade av USA:s företag. 
 
Genom vårt samarbete under åren med Kuba, kan vi bekräfta att, trots ekonomiska utmaningar till stor del 
orsakade av blockaden, har Kuba utvecklat ett globalt erkänt högklassigt hälsovårdssystem och har nått ut med 
det till de fattigaste människorna i vårt globala samfund. Genom den Latinamerikanska Medicinhögskolan har 
Kuba utbildat ett stort antal studenter från länder i tredje världen till läkare för att de ska kunna betjäna 
människorna i sina egna länder.  
 
I tal där Ni herr President tar upp Kuba betonas avsikten att ”hjälpa det kubanska folket förbättra sina liv”. Utan 
tvekan är det Ert lands blockad mot Kuba som är det största hindret för detta. Det globala samfundet uttryckte sin 
mening om blockaden för några månader sedan när 191 länder i Förenta Nationerna röstade för att fördöma den. 
 
Blockaden gör skada speciellt inom hälsovården. Under 2015, dvs efter det att Ni deklarerade att Ni skulle 
förändra USA:s politik gentemot Kuba, har Ert lands tillämpning av blockadlagarna fortsatt att hindra Kuba att 
anskaffa livsnödvändiga läkemedel och medicinsk utrustning. 
 
T.ex. kan delar av Kubas utrustning för behandling av cancer inte fungera på normalt sätt, eftersom Kuba saknar 
tillgång till den radioaktiva isotopen indium 192, vars huvudsakliga leverantör är ett USA-företag. När det 
kanadensiska företaget XLTEK förvärvades av ett USA-företag, stoppades fortsatt försäljning av dess 
medicinska utrustning till Kuba. Behandling av leukemi har lidit skada, eftersom blockaden har hindrat ARK 
Diagnostics i Kalifornien att till Kuba sälja sina system för diagnostering.   
 
Som Ni vet herr President skadar USA:s blockad också ert eget folk. Kuba har en avancerad farmaceutisk 
forskning, utveckling och produktion, som skapat och skapar unika läkemedel och behandlingar. Ett av de mest 
kända läkemedlen är Heberprot-P för behandling av patienter med diabetesfot. Ett annat exempel är Kubas 
lungcancervaccin CimaVax-EGF. Blockadlagarna fördröjer och gör det komplicerat att få tillgång till sådana 
mediciner i USA. 
 
President Barack Obama, i tal Ni har hållit har Ni uppmanat USA:s kongress att annullera blockadlagarna. Men 
vi är alla medvetna om att detta kan förverkligas endast i en okänd framtid. Under tiden lider och dör människor 
i onödan i Kuba, och också i USA, på grund av blockaden. 
 
Vi vädjar därför till Er herr President att nu vidta de åtgärder som behövs, och att Ni använder de verkställande 
befogenheter Ni har för att så långt möjligt begränsa tillämpningen av blockadlagarna inom hälsovårdssektorn 
och inom alla andra sektorer. Ett sådant agerande skulle innebära stor glädje i samband med det kommande 
statsbesöket till Kuba. 
 
mediCuba-Europas årsmöte i Luxemburg den 5 mars 2016 
 
 
 
Franco Cavalli, ordförande mediCuba-Europa 
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