
Kubas Henry 
Reeve-Brigad 
har räddat 
tiotusentals liv!
Brigaden skapades efter att USA nobbat 
hjälp från Kuba under orkanen Katrina
I slutet av augusti 2005 härjade orkanen Katrina delstaterna Louisiana, Mississippi 
och Alabama på USA:s sydkust. Officiellt skördades ca 1 800 dödsoffer. Nästan hela 
kuststaden New Orleans översvämmades.  Det var kustområdenas fattiga befolkning 
som var värst drabbad.
Kuba erbjöd sig att skicka 1 100 läkare, mediciner och fältsjukhus för att rädda liv. Allt 
utan några villkor. Mer än 1 500 kubaner anmälde sig frivilligt till uppdraget. Men det 
kom aldrig något svar från USA.

George W. Bush, som då var president i USA, ignorerade alltså Kubas generösa erbju-
dande och ville tydligen hellre se sina fattiga landsmän lida och dö än att ta emot hjälp 
från Kuba. 

20 dagar efter Katrina, den 19 september 2005, förklarade Kuba att de ca 1500 läkarna 
skulle vara beredda att ge sig av till andra naturkatastrofdrabbade länder. Detta var 
början till Kubas medicinska Henry Reeve-brigad. Redan i oktober samma år skulle de 
första i brigaderna ge sig av, först till Guatemala och sedan till Pakistan.

Henry Reeve-brigaden har nu mer än 
7 000 medlemmar som är redo att när 
som helst ge sig av till ett land som bett 
om hjälp i en katastrofsituation.

2014-15 gjorde Henry Reeve-brigaden 
en heroisk insats i kampen mot Ebola-
epidemin i Västafrika. Se sista sidan.

2020 har mer än 3 700 kubaner i Henry 
Reeve-brigaden åkt ut till 40 länder i 
världen för att kämpa mot coronapan-
demin. Ett av de första länderna var 
Italien.  

Henry Reeve, född 
1850 i New York, 
stred på Kubas 
sida mot Spanien 
i kolonialkriget på 
1800-talet. Han stu-
pade i kriget 1876 
bara 26 år gammal.

Kubanska läkare i Crema, Italien, mars 2020 
i kamp mot Covid-19

De kubanska hjältarna i Västafrika 2014-15
Sierra Leone, Guinea-Conakry och Liberia: Kuba sände 256 hjälparbetare att 
bekämpa Ebolaepidemin i Västafrika, ett livsfarligt uppdrag. Reaktionen i de flesta 
länder i den rika världen blev inte att skynda till hjälp utan att skydda sina egna grän-
ser mot personer som eventuellt kunde vara Ebola-smittade. Men Kuba svarade ja när 
FN vädjade om hjälp att skicka läkare. Mer än 10 000 kubaner anmälde sig frivilligt. 
Bland dem valdes 256 ut som fick träning i flera veckor i Havanna. 
Sjukdomen spred sig mycket snabbt. I slutet av oktober 2014 rapporterades nästan 
5 000 döda och 13 000 smittade. Kuba var det land som gav mest hjälp och det enda 
land som skickade läkare. Med kubanernas insats reducerades dödligheten i sjukdo-
men till 20 procent och 1 300 liv räddades. 
Den kubanske läkaren Dr. Enmanuel Vigil Fonseca ingick bland de 23 kubaner som 
bekämpade Ebola i Sierra Leone under sex månader. Han säger: 
”Det var de grymmaste och svåraste sex måna-
derna i mitt liv… det var så många människor 
som dog överallt runt oss. Hela familjer och barn 
som dog i ens armar. Och där du visste att det var 
en obotlig sjukdom – det är mycket svårt. Men vi 
hade gett ett löfte – vi skulle göra allt vi kunde, 
och de som dog skulle göra det med värdighet. 
Jag arbetade på ett av de fem sjukhus som be-
mannades av kubaner. Vi började rädda folk och 
det började bli känt att de kubanska läkarna räd-
dade liv. Så när ryktet spreds ville alla komma 
till ett kubanskt sjukhus. Vi hade bara 74 sängar. 
Men det spelade ingen roll. Folk ville komma till 
vårt sjukhus även om det innebar att ligga på golvet. Så vi lade dem på golvet.”
De kubanska läkarteamen lärde sig förstå sjukdomen och hur de effektivt skulle bota 
den under de knappa förhållanden som råder i dessa länder. De utvecklade instruktio-
ner för bekämpningen av smittspridning i berörda samhällen. De ägnade stor möda åt 
att utbilda den afrikanska hälsovårdspersonalen. Kubanerna vågade ge sig in i denna 
batalj och tog riskerna. Två av dem dog under uppdraget men det var inte av Ebola. 
Istället var det malaria, som också tar många liv i tropikerna. 
I januari 2016 hade epidemin bekämpats och den fortsatta spridningen stoppats. Då 
hade över 11 300 människor avlidit. UNICEF rapporterade att 23 000 barn hade blivit 
föräldralösa då de mist båda föräldrar i sjukdomen. Kubas insats var den ojämför-
ligt största i kampen mot Ebola, något som erkändes av WHO:s generaldirektör Dr. 
Margaret Chan. Även USA:s dåvarande utrikesminister John Kerry gav kubanerna sitt 
erkännande. 

Enmanuel Vigil Fonseca
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Henry Reeve-brigaden år 2005-2020: 
Hälsovård utan gränser!
Här följer en uppräkning av länder dit Kuba sänt Henry Reeve-brigaden: 
Guatemala 2005: Orkanen Stan, som slog hårt mot bergsområden med fattig 
ur sprungsbefolkning, och skördade 1 600 dödsoffer. 
Pakistan 2005: Jordbävning i Kashmir med 75 000 döda, 120 000 skadade och tre 
miljoner hemlösa. Den annalkande vintern gjorde de hemlösas situation ännu svårare. 
Bolivia 2006: Översvämningar med 5 döda med 600 hemlösa. 
Indonesien 2006: Jordbävning på ön Java med 5 700 döda och 600 000 hemlösa.  
Peru 2007: Jordbävning med 520 döda och 100 000 hemlösa. 
Mexiko 2007: Översvämningar i provinserna Tabasco och Chiapas. 
Kina 2008: Jordbävning, följd av översvämningar, 69 000 döda och 375 000 skadade. 
El Salvador 2009: Orkanen Ida. Översvämningar och jordskred. 200 döda, ca 
14 000 hemlösa. Även ett utbrott av denguefeber.
Haiti 2010: Jordbävning med 220 000 döda, 310 000 skadade och 1,3 miljoner hem-
lösa. Nio månader senare utbröt en koleraepidemi, som kubanerna på plats tog sig an. 
Chile 2010: Jordbävning med ca 500 döda och ca 200 000 bostäder förstörda.
Sierra Leone, Guinea-Conakry och Liberia 2014: Ebolaepidemi i Västafrika. 
Kuba sände 256 hjälparbetare till ett livsfarligt uppdrag. Se sista sidan!
Nepal 2015: Jordbävning med 8 400 döda och 17 400 skadade. 
Dominica 2015: Tropiska stormen Erika. Häftiga regn startade jordskred som 
förstörde en hel by. 
Ecuador 2016: Jordbävning där kuststaden Pedernales nästan utplånades. 660 döda 
och 4 600 skadade. Bland de som omkom var tre kubanska läkare. 
Haiti 2016: Orkanen Matthew med 900 dödsoffer. 
Peru 2017: Häftiga regnoväder med översvämningar och över 120 000 drabbade. 
Sierra Leone 2017: Jordskred och översvämningar i huvudstaden Freetown. 1000 
människor omkom i stadens slumområden. 
Karibien 2017: Orkanen Irma. Trots att Kuba själv drabbades sändes kubansk hjälp 
till andra länder härjade av Irma: Antigua och Barbuda, St. Kitts och Nevis, St. Lucia, 
Bahamas, Dominica, Haiti. Försök att även bistå Puerto Rico stoppades dock av USA. 
Mexiko 2017: Jordbävning i Oaxaca-provinsen med ca 250 döda och 1 900 skadade. 
Moçambique 2019: Cyklonen Idai kom in över staden Beira. 600 döda, 1 600 
skadade och 2 000 försvunna. 1,8 miljoner människor drabbade.

Hälsovårdsarbetarna  i 
Kubas Henry Reeve-brigad 
har lång yrkeserfarenhet, och många 
av dem är specialister, t.ex. kirurger, 
pediatriker, epidemiologer etc. De är 
vana att arbeta under primitiva för-
hållanden och i krissituationer, som 
olika slag av naturkatastrofer och 
sjukdomsepidemier. Alla åtar sig 
uppdrag utomlands frivilligt. De får 
lön från den kubanska staten. Kuba 
får ekonomisk ersättning från de 
länder som kan betala, men fattiga 
länder (de flesta) behöver inte betala 
något till Kuba. 
Kubanerna är ofta de första på plats 
vid en katastrof. De är också de som 
stannar kvar längre än alla andra. 
De samarbetar alltid med det drab-
bade landet. Kubanernas etik är att ta 
hänsyn till lokala seder och traditio-
ner och inte ta ställning i eventuella 
inrikes politiska frågor. 

.
40 länder har fram till september 2020 
bett om och fått hjälp från Kuba att bekämpa Covid-19:
Karibien: Anguilla, Antigua och Barbuda, Barbados, Brittiska Jungfruöarna, 
Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, St. Kitts och Nevis, 
St. Lucia, St. Vincent och Grenadinerna, Trinidad och Tobago, Turks- och Caicos-
öarna. Latinamerika: Belize, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Peru, Surinam, 
Venezuela. Afrika: Angola, Ekvatorialguinea, Eswatini, Guinea-Bissau, Guinea-
Conakry, Kap Verde, Kenya, Moçambique, São Tomé och Principe, Sierra Leone, 
Sydafrika, Togo. Europa: Andorra, Italien. Mellanöstern och Asien: Azer-
bajdzjan, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Qatar.

Médicos y no bombas – Läkare, inte bomber 
USA:s blockad och handelskrig mot Kuba och andra länder dödar, 
men Kubas gärning att skicka läkare för att rädda liv 
främjar fred och samarbete mellan länder.


