
Kuba ger hopp i en 

värld där klyftorna, 

våldet och 

miljöförstöringen 

blir allt värre  
 

Trots årtionden av brutal blockad visar Kuba att 

en mänskligare, mer solidarisk och ekologiskt 

långsiktigt hållbar värld är möjlig!  

• WWF: ”Kuba är bäst i världen på ekologisk långsiktig hållbar utveckling” 

• FAO och Oxfam: ”Kuba är världsledande i stadsjordbruk” 

• FN: ”Kuba är ett föredöme när det gäller att bekämpa hunger”  

• Världsbanken: ”Kuba har Latinamerikas bästa utbildningssystem”  

• UNICEF: ”Kuba är det enda land i tredje världen som har 0 % 
undernäring bland barn och är ett föredöme när det gäller skydd av barn.”  

• Rädda Barnen: ”Kuba är det bästa landet i Latinamerika att vara barn i”  

• WHO: ”Kubas hälsovårdssystem är ett föredöme för hela världen” 

• WHO: ”Kuba är ett paradis för barn” 

• UNESCO: ”Det finns 796 miljoner vuxna analfabeter, inga i Kuba” 

• New England Journal of Medicine: ”Det kubanska hälsosystemet verkar 
overkligt. Allt är gratis, helt gratis” 

• Det finns 200 miljoner gatubarn  
i världen. Inte ett enda i Kuba.  

• Kuba har den lägsta brottsligheten  
i Amerika 
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Att Kuba värnar om alla sina invånare är 

beundransvärt. Än mer fantastiskt är Kubas 

internationella solidaritet.  

• Nelson Mandela: ”Det kubanska folket har en speciell plats i Afrikas hjärta. 

Kuba har givit ett bidrag till oberoende, frihet och rättvisa i Afrika utan 

motstycke.” 

• Kuba har idag 50 000 läkare och andra specialister som hjälper människor i 

Latinamerika, Asien och Afrika. Det är fler än den rika världen ihop. 

• Kuba står ensamt för en tredjedel av ALLT hälsobistånd i världen! 

• Kuba lägger mer än 6 % av BNP på internationellt bistånd. Sverige knappt 

1 %, USA mindre än 0,2 %.  

• UNDP: ”I förhållande till BNP är Kubas humanitära hjälp högre än någon 

av de rikaste länderna i världen” 

• Varje år välkomnar Kuba tusentals fattiga utländska studenter som får 

högklassig universitetsutbildning gratis 

• Genom ”Operation Mirakel” har Kuba gratis räddat synen på fler än 4 

miljoner fattiga människor, annars dömda till ett liv i mörker  

För en bättre värld, bli medlem i Svensk-Kubanska nu! 

Mer information på www.svensk-kubanska.se  
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