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Kubansk läkare i Turin, Italien

Kubansk läkare som arbetat i Turin, Italien:
?Det är inte som enskilda läkare vi reser. Det är inte bara brigader och grupper. Bakom allt detta finns en revolutionär stat. Den
politiska viljan är avgörande. Men de kubanska läkarna och sjuksköterskorna blandar sig inte i lokal politik. Inte heller gynnar de
någon på grund av politiska åsikter. Tvärtom arbetar de för allt det som underlättar utvecklingen av en bra hälsovård, med respekt
för vad olika människor tror och anser. Alla som behöver eller ber om hjälp får det, oavsett om de tillhör en lokal gruppering eller en
annan. I små samhällen är det viktigt att ha bra kontakt med de religiösa ledarna (präster, imamer, kaplaner etc.) och samarbeta med
läkare och organisationer från olika platser. Det finns ingen rivalitet eftersom syftet är att rädda liv.?
Dr. Enrique Ubieta Gomez, "Batas blancas en Turin. La solidaridad no es un lujo"
"Granma" 200620
KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!
Under pandemikrisen skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död.
Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra
organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på
USA!
Bli en del av denna solidaritetsrörelse!
SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!
KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!]
OM DU HAR MÖJLIGHET ? GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL
MEDICINSK UTRUSTNING.
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