
Hjälp Kuba bekämpa COVID-19 och USA:s blockad!
Skriv på namninsamlingen!
Över 15 000 från 126 olika länder har redan skrivit på 

Skriv ditt namn och ange Sweden
Du behöver också skriva din e-postadress 
Endast ditt namn och land kommer att synas i namnlistan

Din e-postadress kommer inte att delas med 
någon. Det är Svensk-Kubanska Föreningens 
systerorganisation, Cuba Solidarity Campaign 
(CSC) i Storbritannien, som håller i namn-
insamlingen, som finns på deras hemsida: 
https://cuba-solidarity.org.uk/end-the-blockade/

Om du samtidigt vill framföra ett budskap, så 
finns en ruta för det längre ned.

Prata med dina bekanta om namn-
insamlingen!  Dela i sociala medier!
Namninsamlingen initierades av CSC för att 
påverka det brittiska parlamentet. Men den har 
snabbt fått internationell räckvidd. Idag finns 
undertecknare från 126 länder och flera från 
Sverige. I kommentarerna riktar sig många direkt 
till makthavarna i USA. Med 15 433 underskrifter 
(27 april) har namninsamlingen fått en snabb start 
och stor tyngd. Vi kan bli många fler!

Allt fler regeringar, organisationer och enskilda protesterar 
mot blockaden.  Hjälp till att öka trycket på USA!

Namninsamlingen uppmanar parlamentsledamöter att kräva att USA upphäver blockaden. Ett drygt 50-tal brittiska 
parlamentsledamöter har ställt sig bakom kravet. Svensk-Kubanska Föreningen har skrivit till riksdagens utrikes-
utskott och utrikesministern med krav på att Sverige aktivt ska arbeta för att den dödliga blockaden ska hävas. 

Idag har Kuba läkarbrigader i ett drygt 20-tal länder som bett om hjälp mot pandemin, bland dem Italien, 
Grenada, Jamaica, Nicaragua, Honduras, Sydafrika och Venezuela. Kuba fortsätter sina osjälviska insatser att 
hjälpa andra folk. Under de senaste 56 åren har 400 000 kubanska läkare ryckt ut vid naturkatastrofer som jord-
bävningar, orkaner och epidemier. 

Vid Latinamerikanska läkarhögskolan i Havanna har Kuba utbildat 35 613 läkare från 138 länder. Samtidigt är 
Kuba utsatt för USA:s hänsynslösa blockad som kostar Kuba många miljarder och är ett hinder för anskaffning 
av läkemedel och sjukvårdsutrustning. USA:s blockad är dubbelt dödlig nu då Kuba behöver respiratorer och 
skyddsutrustning för att på hemmaplan bekämpa COVID-19. Kravet är att USA:s blockad måste hävas omgående, 
åtminstone nu under pandemin.  

För mer information, se www.svensk-kubanska.se

Gå till:  https://cuba-solidarity.org.uk/end-the-blockade/
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•
•
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