Kanyler till Kuba

Bidra med 100 kr – det ger 100 sprutor

Ge ditt bidrag!

Swish 123 182 37 72
pg 23 57 15-0
Eller valfritt belopp
Märk bidraget med VACCIN

Insamling för att sända
sprutor och kanyler till
Kuba.

www.svensk-kubanska.se
info@svensk-kubanska.se
Org.nr: 802004-1565

Rätten till hälsa är en
grundläggande
mänsklig rättighet.

Din solidaritet gör skillnad !

Kanyler till Kuba

U

tmaningarna för ett litet och fattigt land som Kuba är enorma. Den råa och
påtvingade USA-blockaden skapar brist på medicinsk utrustning och alla
slags förnödenheter. Inför den kommande massvaccineringen hindras Kuba
hänsynslöst att inhandla sprutor och kanyler via normala handelsvägar. Det är inte
hållbart att isolera ett helt folk i en godtycklig kollektiv bestraffning. För att uppnå
global immunitet måste alla behandlas lika.
Kubas gensvar på pandemin har hittills varit effektiv. Spridningen bland öns 11 miljoner
invånare har begränsats mycket tack vare en stark offentlig hälsovård. Staten har ställt alla
tillgängliga medel till förfogande för att hindra smittspridning, lokalisera smittan och snabbt
ge vård till de sjuka.

Kuba hjälper andra med egna vaccin
Kuba har tagit fram fem vaccinkandidater. Vaccineringen med de första två, Soberana 02
och Abdala håller på att inledas. Målet är att hela befolkningen ska bli vaccinerad i år. Trots
blockaden är den kubanska biomedicinska forskningen i framkant internationellt sett. Men
Kuba behöver hjälp att få tag på sprutor, kanyler och andra medicinska förnödenheter.
Kuba har sedan revolutionen visat internationell solidaritet och även i detta fall har man
lovat att göra sitt vaccin tillgängligt för de länder som inte har råd med de dyra vaccinen
från läkemedelsbolagen. Kuba bidrar på så sätt till ett globalt hopp för alla människor, för
virus känner inga gränser.
Utan blockaden skulle Kuba kunna ha fler och bättre resultat. Exemplet med de kubanska
vaccinen visar vilken kapacitet det finns i ett samhälle som inte organiseras efter profitjakt
och girighet utan efter den enkla principen från var och en efter förmåga åt var och en efter
behov.
Därför vill vi att du är med och bidrar efter förmåga så att vi kan skicka
engångssprutor och kanyler till Kuba.

För 100 kr bidrar du med ca
100 sprutor och kanyler till Kuba
Mediciner för Kuba
Swish 123 182 37 72
Plusgiro 23 57 15-0
Märk bidraget med VACCIN
Insamlingen arrangeras av Svensk-Kubanska
Föreningen. Alla insamlade medel går oavkortat
till inköp av sprutor och kanyler till Kuba.

www.svensk.kubanska.se
info@svensk-kubanska.se

HJÄLP KUBA MED VACCINATIONER
MOT COVID-19, GE DITT BIDRAG!

