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KEDVES OLVASÓINK!
Újságunk eme számában azt a régi
törekvésünket valósítottuk meg,
hogy egy témát állítsunk a folyóirat
aktuális számának középpontjába,
és igyekezzünk azt minél rész-
letesebben bemutatni.

Annak, hogy választásunk elsõként Kuba
egészségügyi internacionalizmusára e-
sett több oka volt. A 2011-es év nagy
jelentõségû volt a szocialista Kuba
életében. Idén ünnepelték a kubai for-
radalom második nagy diadalának, az
imperialista megszállók felett aratott
1961-es disznó-öbölbeli gyõzelemnek
50. évfordulóját, amikor is Kuba elõször
állt ki a frissen kivívott forradalom mel-
lett és védte meg azt. Ehhez az évfor-
dulóhoz kapcsolódóan idén áprilisban
tartotta a Kubai Kommunista Párt a 6.
kongresszusát, ahol amellett, hogy bi-
zonyos gazdasági reformokról döntöttek,
Kuba megerõsítette az elkötelezettségét
a forradalom mellett.

Úgy gondoltuk, hogy a tiszteletünk
kifejezésének az a legjobb módja, ha új-
ságunkban egy olyan témát járunk körül
ebbõl az alkalomból, ami talán a leg-
jobban mutatja az 52 éve kivívott és 50
éve megvédett kubai forradalom mély
humanista elkötelezettségét, gondol-

kodásmódját az emberi
jogokról, a

szolidaritásról, az emberi értékekrõl. Ku-
ba egészségügyi internacionalizmusa
jelképe mindezeknek a dolgoknak. 

Annak a miértje, hogy ez a kis, anya-
gi javakban nem bõvelkedõ szigetország
a világ, annak is fõleg a legszegényebb
országai rendelkezésére bocsát több
tízezer orvost, többségüket mindenfajta
ellenszolgáltatás nélkül, valamint hogy a
legmagasabb színvonalon ingyenesen
képzi ezen országok leendõ orvosait,
nyugati, kapitalista szemszögbõl meg-
magyarázhatatlan. 

Biztos azért titokban pénzért csinál-
ják! – gondolhatnánk. Igen, Venezuelá-
tól valóban kapnak anyagi ellenszolgál-
tatásokat az emberi erõforrásokért
cserébe, ám a többi közel száz ország,
köztük Kelet-Timor, Sierra Leone vagy a
katasztrófa sújtotta Haiti (minden tisz-
teletünk az övék) valószínûleg ha akar-
ná, akkor sem sok mindennel tudná tá-
mogatni Kubát. Akkor a diplomáciai kap-
csolatok miatt teszik! – szólhatna a má-
sik érv. Ez sem lehet megfelelõ magya-
rázat, hiszen az Egyesült Államok Kubát
sújtó blokádjának feloldását így is min-
den évben az egész világ megszavazza
az ENSZ-ben, olyan országok is, ame-
lyekben nem dolgoznak kubai orvosok,
két ország, Izrael és az USA kivételével.
Ez utóbbit pedig nem hatja meg az sem,
hogy Kuba a történelmi ellentétek elle-
nére amerikai diákokat is képez az orvosi

egyetemében. A blokádot nem
oldják fel, sõt
ahogyan errõl az
egyik cikkünk is be-
számol még roppant
cinizmussal egy prog-
ramot is létrehoztak a
külföldön dolgozó ku-
bai orvosok disszidálás-
ra biztatására. Nem ért-
hetjük meg tehát ezeket
az óriási kubai erõfeszíté-
seket, amelyeket az újsá-
gunkban részletesen be-
mutatunk (állandó külföldi
missziók, katasztrófák utáni
segítségnyújtás, orvoskép-
zés, külföldi betegek Kubában
való gyógykezelése), csak úgy,
ha elfogadjuk az azt a tényt,
hogy Kuba komolyan veszi a né-
pek és emberek közötti szolida-
ritás eszméjét, komolyan veszi,

hogy az élethez és egészséghez való jog
alap emberi jog és azt, hogy a jogokról
nem beszélni kell, hanem tenni azokért.

A másik ok, amiért ezt a témát
választottuk az az volt, hogy az egész-
ségügy kérdése minden országban, így
hazánkban is kiemelt jelentõségû. Így a
cikkekbõl megismert kubai hozzáállást
összehasonlíthatjuk az itthoni viszo-
nyokkal. 

Nálunk (és újabban a szomszédos
Szlovákiában is) mára állandó téma lett
az orvosok elvándorlása, ami miatt a
mûködésképtelenség fenyegeti az e-
gészségügyi rendszert. Kubában a
külföldi missziókban dolgozó több tízezer
orvos nem az otthoni betegek kárára se-
gít más országok állampolgárain. Nél-
külük is a karibi szigetországban jut a
legtöbb orvos adott számú betegre a
világon. Kuba ugyanis komolyan vette a
tudás alapú társadalom eszményét,
amirõl itthon megint csak beszélnek, és
ahelyett, hogy elitista oktatási rendszert
hozott volna létre, ami a vagyoni helyzet
alapján szelektál, egy ingyenessége mi-
att mindenki számára elérhetõ rendszert
alakított ki. Ez pedig lehetõvé tette,
hogy elkezdjen nagy számban orvosokat
képezni egyrészrõl a saját egészségügyi
rendszere számára, másrészrõl azért,
hogy segítséget nyújtsanak a nehéz
körülmények között élõ embereknek,
éljenek bárhol a világon. 

Az is elgondolkodtató lehet a magyar
viszonyokat ismerve, hogy a kubai or-
vosok finoman szólva is nem dollár
ezrekért dolgoznak embert próbáló
viszonyok között szerte a világon. Õk
láthatóan komolyan veszik, hogy az
emberi egészség nem árucikk, és or-
vosnak lenni hivatás nem pedig csak egy
egyszerû munka. Hisznek abban, hogy
az õ feladatuk segíteni az elesetteken.
És ennek nincs köze a pénzhez.

De ahhoz, hogy ez így legyen
szükséges volt a kubai forradalom, ami
megteremtette ezt a másfajta szem-
léletmódot. A mi feladatunk pedig az,
hogy errõl hírt adjunk a magyar em-
bereknek, ahogy mások is ezt teszik ezt,
más országokban. Érdemes, mert bõven
van mit tanulnunk ettõl a távoli kis
országtól.

Kupi László
fõszerkesztõ
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KUBA ORVOSI INTERNACIONALIZMUSA
Kuba humanista elkötelezettségé-
nek és komolyan vett internaci-
onalizmusának megdöbbentõ bizo-
nyítékai azok az egészségügyi
missziók, amelyek keretén belül az
1959-es kubai forradalom óta Kuba
orvosi szakembereket küld a ten-
gerentúlra, különösen Latin-Ame-
rikába, Afrikába és újabban Óce-
ániába, valamint orvostanhallga-
tókat és betegeket fogadnak Ku-
bában képzésre és gyógykezelésre.

2007-ben 42.000 kubai egészségügyi

szakember dolgozott nemzetközi együtt-

mûködésekben a világ 103 különbözõ

országában. Kuba több egészségügyi

személyzetet bocsát a fejlõdõ országok

rendelkezésére, mint a G8 országok

együttvéve, ráadásul, szemben a „csu-

pán” fõleg anyagi segélyezést folytató

országok felajánlásaival, a kubai missziók

közvetlenül fejtenek ki pozitív hatást

azokra a közösségekre, ahol dolgoznak.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy Ku-

ba, a misszióit „békeidõben” is folyama-

tosan, állandó intenzitással fenntartja,

amellett, hogy rendszeresen siet ka-

tasztrófa sújtotta területek lakossá-

gának megsegítésére is, közvetlenül a

természeti csapások után.

Fontosnak tartjuk, hogy errõl a té-

mával az újságunk részletesebben fog-

lalkozzon, mert Magyarországon, a nyu-

gati világ nagyobbik feléhez hasonlóan

errõl semmit sem lehet hallani. Nemcsak

arról nem szólnak a hírek, hogy kubai

orvosok évek óta folyamatosan dolgoz-

nak valamelyik rendkívül szegény afrikai

országban, de arról sem hallottunk/hal-

lunk, hogy egy olyan, a magyar sajtóban

egyébként felülreprezentált esemény,

mint a 2010-es haiti földrengés, vagy az

azt követõ, már kevesebbet emlegetett

kolerajárvány helyszínén jelenlevõ se-

gélycsapatok közül az egyik legered-

ményesebbek a minden hír szerint éjjel-

nappal dolgozó kubai egészségügyi

szakemberek. 

Ahogy már említettük ez nemcsak a

magyar sajtóban van így. Pedig a 2010.

januári haiti földrengés után Kuba és

orvosi csapatai vezetõ szerepet ját-

szottak a földrengés áldozatainak ellá-

tásában. 

Közegészségügyi szakemberek el-

mondása alapján a kubaiak voltak az el-

sõk, akik a romok között orvosi létesít-

ményeket hoztak létre és kipofozták a

kórházakat közvetlenül a földrengés

után. Azonban az egészségügy terén

végzett sarkalatos munkájuk ellenére

kevés médiavisszhangot kaptak. „Meg-

döbbentõ, hogy a média gyakorlatilag

említést sem tesz arról, hogy már

mielõtt bármilyen ország segélycsapa-

tokat küldött volna Haitire, sok száz

kubai egészségügyi szakember volt a

katasztrófa helyszínén” mondta errõl

David Sanders, a dél-afrikai Western

Cape Egyetem közegészségügyi pro-

fesszora. A Haitin dolgozó kubai csapat

koordinátora, Dr. Carlos Alberto García

elmondta, hogy a kubai orvosok, ápolók

és a többi egészségügyi személyzet

megállás nélkül, éjjel-nappal dolgozott,

a mûtõk napi 18 órán keresztül mû-

Kubai orvosok Haitin a földrengés után

Kubai orvosok készenlétben, hogy segítsenek a Katrina hurrikán áldozatain
az Egyesült Államokban, de ezt a segítséget az USA gõgösen elutasította
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ödtek. Mindemellett, noha a nemzetközi

segélymunkáról részletesen beszámolt,

a nyugati média általában Kubát nem

sorolta a segítséget nyújtó országok

közé. Az egyik nagy hírügynökség bele-

vette ugyan az adományozó országok

sorába, mondván, hogy 30 orvost

küldött Haitire, míg a valós szám több

mint 350 volt, köztük 280 fiatal haiti

orvos, akik Kubában végeztek. A végsõ

szám az összes kubai orvosi csapat

mindegyik tagjával végül 930 fõre

rúgott, amivel a kubai orvosi kontingens

volt a legnagyobb segélycsapat a hely-

színen. 

Összehasonlításképpen, a nemzet-

közi hírû Orvosok Határok Nélkül (MSF)

segélyszervezetnek körülbelül 269

orvosa dolgozott ekkor Haitin. Pedig az

MSF sokkal több anyagi forrással és

orvosi felszereléssel rendelkezik, mint a

kubai csapat. De míg az MSF és az ICRC

képviselõi gyakran szerepelnek a tele-

vízió kamerái elõtt, az egészségügyi pri-

oritásokról és szükséges dolgokról be-

szélve, a kubai orvosi csapatok hiány-

oznak a híradásokból. Richard Gott, a

The Guardian korábbi külügyi szerkesz-

tõje és Latin-Amerika szakértõje ezzel

kapcsolatban elmondta, hogy „a nyugati

média úgy van programozva, hogy

közömbös legyen a váratlan helyekrõl

érkezõ segítségeket illetõen. Haiti

esetében az írott és elektronikus média

nemcsak a kubai erõfeszítésekkel nem

foglalkozott, de az összes latin-amerikai

országéval sem.” 

Ahogy a magyar sajtó sem. Itthon

ezek a történetek teljességgel ismeret-

lenek. Mi most megtörjük a csendet, és

az ezzel a cikkel kezdõdõ cikksorozatban

igyekszünk bemutatni azt a felbecsül-

hetetlen áldozatvállalást, amivel az a-

nyagi javakban maga sem bõvelkedõ kis

ország (körülbelül akkora, mint hazánk),

Kuba, a világ elmaradott és/vagy bajba

jutott népein segíteni próbál.

Kuba humanitárius misszióinak

rövid története

2007-ben, egy a kubai internacionaliz-

musról szóló tudományos munka átte-

kintette a program történetét, kiemelve

annak széles spektrumát: „Az 1960-as

évek elejétõl kezdve 28.422 kubai

egészségügyi szakember dolgozott

harminchét latin-amerikai országban,

31.181 harminchárom afrikai és 7.986

huszonnégy ázsiai államban. A négy

évtizedes idõszak alatt Kuba 67.000

egészségügyi szakembert küldött

együttmûködési programokba, általában

legalább két évre, 94 országba… átla-

gosan 3.350-en dolgoztak külföldön

minden évben 1960 és 2000 között. A

programot ezt követõen, fõleg 2003-tól

kezdve rendkívüli mértékben kiter-

jesztették, és 2008-ra már több mint

37.000 kubai orvos dolgozott a világ 70

országában, mások mellett olyanokban,

mint Botswana, Burkina Faso, Burundi,

Csád, Eritrea, Gabon, Gambia, Ghána,

Bissau-Guinea, Egyenlítõi-Guinea, Mali,

Namíbia, Niger, Ruanda, Sierra Leone,

Szváziföld, Zimbabwe, Kelet-Timor, Be-

lize, Bolívia, Dominika, Guatemala, Hai-

ti, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Ve-

nezuela. 

A humanitárius missziók szükséges-

ségének ideológiája az volt, hogy Kuba

nagyon sok támogatást kapott más

Néhány példa Kuba nemzetközi katasztrófa-elhárító miss zióira  (1960-2000) 

1960  Chile  Földrengés – 5.000 halott Orvoscsapat  

1970  Peru  Földrengés – 60.000 halott  
Orvoscsapat, 6 tábori kórház, 

106.000 egységnyi vér  

1972  Nicaragua  Földrengés – 5.000 halott  
Orvoscsapat, élelmiszer, 

gyógyszerek  

1974  Honduras  Fifi hurrikán – 2.000 halott  Orvoscsapat  

1990  Szovjetunió  
Csernobili Katasztrófa 

Program  

17.733 gyereket kezeltek Kubában 

2004 októberéig 

’90-es 

évek  
Brazília Sugárfertõzés  52 beteget kezeltek Kubában 

1998  Közép-Amerika  
Mitch hurrikán – 30.000 

halott és eltûnt  
Orvoscsapatok  

1998  Haiti  Georges hurrikán  Orvoscsapat  

1999  Venezuela 
Felhõszakadások, földcsu-

szamlás – 20.000 halott 
Orvoscsapat  

2000  El Salvador 
Dengue-láz járvány – 10.000 

eset több mint 16 héten át  

Orvoscsapat, tanácsadók és 

felszerelés 
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országoktól és magánszemélyektõl a
forradalom kezdeti idõszakában, és a
forradalmi kormány úgy vélte, hogy
humanitárius segítséggel tudja ezeket a
gesztusokat a legjobban viszonozni.
Emellett pedig a forradalom gyõzelmét
közvetlenül követõ években Ernesto
„Che” Guevarának is nagy szerepe volt a
„szociális orvoslás” latin-amerikai esz-
méjének gyakorlatba ültetésében. Az
eredetileg orvos végzettségû argentin-
kubai forradalmárra nagy hatást tettek a
fiatalkori utazásai a déli kontinensen, és
a széles körben megtapasztalt nyomor,
amelyben ennek a földrésznek a lakói a
legtöbb helyen élnek. A vidéken élõ
alultáplált gyerekek láttán így elmél-
kedett, hogy „mi történt volna, ha
mondjuk, egy varázslat folytán két-há-
romszáz paraszt került volna ki az egye-
temekrõl? Siettek volna a társaik segít-
ségére”. Ezek az eszmék vezérelték õt és
a többi kubai vezetõt.

Elsõként már közvetlenül a kubai
forradalom 1959-es gyõzelme után, az
1960-as chilei földrengést követõen
utaztak kubai orvosok az áldozatok
megsegítésére.

Ezután 1963-ban, Kuba, annak a kül-
politikának a részeként, amely értelmé-
ben a forradalmi szigetország támogatta
a gyarmatosítók elleni küzdelmeket
szerte a világon, egy ötvenhat fõs orvosi
brigádot küldött a függetlenségét frissen
kivívó, és ebbõl kifolyólag a francia

orvosok tömeges kivonulásától
szenvedõ Algériába. Ezzel egy
idõben sérült katonákat és gyere-
keket is szállítottak a szigetor-
szágba kezelésre. Kuba mindezt
akkor tette, amikor a kubai for-
radalmat követõen az ország orvo-
sainak fele távozott az országból.

Késõbb kubai orvosok jelent-
keztek önkéntesnek Fekete-Afri-
kába. Che Guevara mellett is dol-
goztak orvosok, amikor az titokban
Kongóban harcolt az 1960-as
években.

1966 és 1974 között kubai or -
vosok dolgoztak a kubai katonák
mellett Bissau-Guineában is, amikor
az ország a szabadságharcát vívta
Portugália ellen.

Kuba legnagyobb külföldi kato-
nai missziója Angolában volt, ahol a
kubai katonák a forradalmi angolai
kormányt támogatták a dél-afrikai
apartheid és az Egyesült Államok ál-
tal támogatott felkelõk ellen. Ter-

mészetesen a katonák mellett Angolába
is érkeztek orvosok is. A misszió má-
sodik évében, 1977-ben, a tizenhat
angolai tartományból már csak egyben
nem voltak kubai egészségügyi szak-
emberek.

A sandinisták 1979-es gyõzelmét kö-
vetõen Kuba erõs kapcsolatokat épített
ki Nicaraguával. Az 1979 és 1990 közötti
idõszakban, Nicaraguában kubai orvosok
százai dolgoztak, és a közép-amerikai
ország, kubai mintára, kialakított egy já-
rási rendelõintézet-hálózatot. Nicaragua
nagymértékben támaszkodott a kubai

egészségügyi szolgáltatásokra. 1984-
ben kubai orvosok látták el a nicaraguai
rendelõkbe befutó 6 millió hívás egy-
harmadát, mondta errõl Dr. Armando
Pérez, a kubai orvosi brigád vezetõje. Az
1980-as években, 166.543 nicaraguai
beteget operáltak meg kubai orvosok.

A missziók korai sikereire alapozva
1984-ben Kuba bejelentette, hogy kész
10.000 új orvost képezni annak érde-
kében, hogy megkönnyítse Kuba nem-
zetközi segítségnyújtását. Ezzel Kuba
lett az elsõ ország a világon, amely ki-
mondottan azzal a céllal képez orvoso-
kat, hogy azok tartósan külföldön vé-
gezzenek humanitárius munkát.

Az 1990-es évekbõl két nagyon je-
lentõs vállalást kell kiemelnünk, amelyet
Kuba tett, és amelyekkel újságunk eme
számában külön cikkekben is
foglalkozunk. 

Az egyik az, hogy 1990 óta Kuba a
csernobili katasztrófa 26,000 áldoza-
tának nyújtott közép és hosszú távú
egészségügyi ellátást. A Havanna mel-
lett lévõ, az egykori José Martí Úttörõ
Tábor helyén mûködõ, külön erre a célra
létesített klinikán az ukrajnai gyerekek
olyan betegségeit kezelik, mint a haj-
hullás, a bõrelváltozások, a rák különféle
fajtái, a leukémia, és más, a radio-
aktivitásnak tulajdonítható betegségek.

A másik nagy esemény a ’90-es é-
vekbõl, hogy az 1998-as, Közép-Ame-
rika és a Karib-térség legszegényebb or-
szágaiban katasztrofális pusztítást végzõ
Mitch és Georges hurrikánokra adott
válaszként, Kuba létrehozta az „Escuela
Latinoamericana de Medicina”-t (vagyis

Két kubai orvos Bolíviában
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a Latin-amerikai Orvosi Iskolát, az
ELAM-ot) Havanna mellett, egy korábbi
haditengerészeti támaszpont területén.
Az egyetem körülbelül 1.500 diákot
fogad évente. Az ELAM egy széleskörû
orvostani és képzési kezdeményezés
része: Kuba, Venezuela segítségével, je-
lenleg több orvost képez, összesen
körülbelül 70.000-et, mint az Egyesült
Államok összes orvosi iskolája, amelyek-
ben úgy 64-68.000-en tanulnak össze-
sen. Itt meg kell jegyezni, hogy bár az
ELAM óriási elõrelépés volt ebben a
kérdésben, Kuba nem 1999-ben kezdett
külföldi diákokat képezni. 

Már a kubai forradalom kezdeti idõ-
szakában, ahogy a független afrikai és
Karib-térségbeli országok kiemelkedtek
a gyarmati sorból, a forradalmi idõk
szellemétõl átitatva Kuba szinte egybõl
elkezdett fejlõdõ országokbeli diákokat
oktatni a sajátjaival együtt. „A nem-
zetközi egészségügyi segítségnyújtás
ötlete kezdettõl fogva a tevékenységünk
és az elveink részét képezte,” mondta
Dr. Francisco Durán, a kubai Egész-
ségügyi Minisztérium Felsõfokú Orvos-
képzésének igazgatója. 1966 és 2004
között közel 4.000 külföldi diák végzett
kubai orvosi iskolákban. Néhányan kö-
zülük ma fejlõdõ országok egészségügyi
miniszterei és államtitkárai.

Kuba ugyancsak jelentõs missziókat
küld Bolíviába, különösen Evo Morales
2005-ös választási gyõzelme óta. 2007
decemberére már körülbelül 2.200 kubai
egészségügyi szakember, köztük 1.553

orvos dolgozott Bolíviában segítve ezzel
Evo Morales forradalmi kormányát. 

Mûködtek kubai orvosok Dél-Afriká-
ban is. Itt elsõsorban az apartheid rend-
szer bukása utáni agyelszívást követõen
volt rájuk szükség, mivel rengeteg fehér
orvos hagyta el az országot. Kuba az
Afrikai Nemzeti Kongresszussal való
kapcsolatának köszönhetõen, sok száz
kubai orvos dolgozott Dél-Afrikában,

fõleg az orvoshiánnyal küszködõ vidéki
területeken, illetve állami kórházakban.
Különösen sebészekre volt nagy szük-
ség. Ma is mintegy 128 kubai orvos
dolgozik Dél-Afrikában. Õk az ország
elõírásainak megfelelõen angol nyelven
végzik a munkájukat. Kuba orvostan-
hallgatókat is fogad az afrikai országból,
amelynek 264 diákja már be is fejezte a
tanulmányait Kubában 1998 óta. Rajtuk
kívül az ország további 400 diákja tanul
jelenleg is a karibi szigetországban.

Az 1999-es kelet-timori konfliktus
után, az egymilliós országban mindössze
35 orvos maradt. Az orvosok száma
2004-re 79-re emelkedett és Kuba
további 182 orvost és technikust küldött,
így gyakorlatilag az ország orvosainak
döntõ többségét kubai alkották. Kuba
ezen felül vállalta 1.000 kelet-timori
orvostanhallgató taníttatását. A kelet-
timori-kubai együttmûködési programról
egy dokumentumfilm is készült a
„Holnap orvosai” címmel. Filmben meg-
szólaltatnak néhányat abból a 850 kelet-
timori diákból, akik már ténylegesen is
Kubában tanulnak, és akik 2010-es évtõl
kezdve, visszatérve Kelet-Timorba, át-
veszik az irányítást hazájuk egészség-
ügyi rendszere felett.

Nem Kelet-Timor volt az egyetlen
hely a világon, ahol az ország orvosainak
jelentõs részét a kubai orvosok adták.

Che Guevara Kongóban az ott dolgozó helyi orvosokkal 

Kubai-dél-afrikai orvosi együttmûködés
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Az afrikai Egyenlítõi-Guineában, ahol a
csecsemõhalálozási ráta 111 az 1.000-
bõl, a teljes lakosság 80 százalékának
egészségügyi lefedése valósulhatott meg
az országba érkezõ 139 tagú kubai
egészségügyi csoport közremûködé-
sével. 

Az elmúlt évtizedek során Kuba ki-
lenc orvosi fakultás létrehozásában is
részt vett. 1976-ban, kubai orvosok
alapítottak egy orvosi iskolát Jemenben,
és Kuba 1963 és 2004 között, kétoldalú
megállapodások alapján a másik nyolc
orvosi iskolát alapított Afrika, Latin-
Amerika és a Karib-térség olyan orszá-
gaiban, mint Guyana, Etiópia, Bissau-
Guinea, Uganda, Ghána, Gambia, a fent
említett Egyenlítõi-Guinea és Haiti. Õk
hozták létre az „egyetem falak nélkül”-t
Venezuelában. Ezen kívül kubai orvosok
adták a gerincét a déli félteke más
országai – köztük Angola és Dél-Afrika –
orvosi iskoláinak. 

Kuba legnagyobb és legkiterjedtebb
orvosi segítségnyújtási missziója Vene-
zuelában van. A Barrio Adentro Misszió
(lásd róla önálló cikkünket) abból a
sürgõsségi segítségbõl nõtt ki, amit
kubai orvosok végeztek az 1999.
decemberi, Vargas állambeli, 20.000
emberéletet követelõ földcsuszamlás
után. 

A kétoldalú együttmûködés, nem
hivatalos nevén az „orvosokért olajat”
program alapján Kuba ellátja Venezuelát
31.000 orvossal és fogorvossal, továbbá
40.000 venezuelai diáknak nyújt orvos-
képzést Kubában. Cserébe Venezuela
napi 100.000 hordó olajat szállít az
energiahordozókban nem bõvelkedõ
karibi szigetországba. A 2010. februári
árakon, ez az olajmennyiség napi 7,5
millió dollárt ér, ami közel 3 milliárd dol-
lár évente. Ez az összeg talán hihetet-
lennek tûnhet, azonban ha a fent
említett számokhoz (a Venezuelában
dolgozó orvosok és a Kubában ingyen
tanuló venezuelai diákok számához)
hozzávesszük azt a 45.174 venezuelai
beteget, akiket a Kubai-Venezuelai
Átfogó Egészségügyi Megállapodás 10
éve során Kubában térítésmentesen
kezeltek, akkor már kezd kiegyenlítõdni
a szolgáltatások értéke. Jhonny Ramos,
a két ország közötti együttmûködési
program koordinátora 2010. november
30-án, a megállapodás tizedik évfordu-
lóján ugyanis bejelentette, hogy tíz év
alatt 45.174 különbözõ betegségben
szenvedõ venezuelai beteg utazott Ku-

bába, ahol kezelést kaptak az egész-
ségügyi problémáikra. Ramos elmondta,
hogy voltak köztük olyan esetek is,
akiket Venezuelában gyógyíthatatlannak
minõsítettek. Ezek az emberek rákban,
agyvérzésben és más, a létfontosságú
szerveiket károsító betegségekben szen-
vedtek. Õk, miután Kubában megfelelõ
orvosi kezelést kaptak ma már tökéletes
egészségnek örvendenek és sokat javult
az életminõségük. Elmondta, hogy an-
nak hátterében, hogy Venezuelában sú-
lyos beteg emberekkel nem foglalkoznak
az áll, hogy sok orvos pénzügyi szem-
pontból tekint az orvoslásra. Magyarán
az orvosok hazaküldik azokat a bete-
geket, akik nem engedhetik meg ma-
guknak az orvosi ellátást. „Venezuela
kiváló orvosokkal rendelkezik, orvosai
legjobbak között vannak a világon. A
különbség abban áll, hogy miként
tekintenek az orvoslásra. A venezuelai
orvosok úgy gondolnak rá, mint pénz-
kereseti forrásra, míg Kubában egy
orvos feladata, hogy segítsen minden
olyan emberi lénynek, akinek erre
szüksége van”, fogalmazott Ramos. „Mi
megértjük, hogy egy orvos azért tanult,
hogy jobb élete legyen, de egy ember
egészsége nem válhat árucikké, mint
ahogy ez a mi egészségügyi rendszerünk-
ben történik”, mondta. Azonban a vene-
zuelai és a kubai kormány megállapodá-
sának eredményeképpen az egészségrõl
való gondolkodás megváltozóban van
Venezuelában, köszönhetõen az ELAM-
ban végzett új orvosoknak. Az egy évvel

ezelõtti adatok szerint 1.000 diplomás
végzi posztgraduális tanulmányait Ku-
bában és Venezuelában. Ezen tovább-
képzett orvosoknak egy része a két
állam közötti egészségügyi együtt-
mûködés zászlóshajójának számító
Barrio Adentro Misszióhoz fog csatla-
kozni. 2010. november 10-én, a meg-
állapodás tizedik évfordulóján, Hugo
Chávez Frías Venezuela, és Raúl Castro
Ruz Kuba elnöke aláírt egy újabb
egyezményt egy következõ évtizedre.

Az egyik legújabb térség, amivel
Kuba orvosi együttmûködési megállapo-
dásokat köt az az óceániai szigetvilág. A
2000-es években Kuba elkezdte kié-
píteni és megerõsíteni a kapcsolatait a
csendes-óceáni szigetországokkal és
orvosi segítséget biztosított számukra. 

Ez az orvosi segítség is kétirányú,
Kuba egyszerre küld orvosokat Óceá-
niába, és fogad óceániani diákokat, hogy
azok Kubában folytassanak orvosi ta-
nulmányokat a karibi ország költségén.

Jelenleg tizenhat kubai orvos biztosít
speciális egészségügyi ellátást Kiriba-
tiban, és további tizenhat csatlakozása
van tervben. A kubaiak képzést is fel-
ajánlottak a kiribati orvosoknak, amely-
nek nyomán húsz diák egybõl Kubába
utazott. A kubai orvosok a hírek szerint
drámai fejlõdést hoztak az orvosi ellátás
terén Kiribatiban. A gyermekhalandóság
aránya 80 százalékkal csökkent mû-
ködésük nyomán, és ezzel elnyerték a
csendes-óceániak szívét, elismerését és
háláját.

Chávez elnök köszönti a kubai orvosokat Caracasban
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Ennek nyomán, 2007 júliusában a Sa-
lamon-szigetek is bejelentette az
igényét a kubai orvosokra. Amikor azok
megérkeztek, ez óriási dolog volt a helyi
lakosság számára. Ugyanis ebben a
szegény csendes-óceáni országban, még
öt évvel azután is, hogy évekig tartó
polgárháborúját végül egy Ausztrália
vezette politikai-katonai intervenció
2003-ban lezárta, mindössze egy orvos
jutott 10.000 lakosra. 2008. június 12-
én azonban, a közben megszületett
egészségügyi együttmûködési megálla-
podás értelmében két kubai orvos
érkezett a Salamon-szigetekre. Dr.
Cedric Alependava, az ország egész-
ségügyi államtitkár-helyettese érkezé-
sükkor úgy üdvöztölte õket, mint „áldást
a Salamon-szigetek népének”. Az egyik
orvos belgyógyász szakorvos, a másik
pedig altató orvos. Dr. Alependava
elmondta, hogy ezen a két területen
küzd a Nemzeti Kórház nehézségekkel. A
tervek szerint összesen negyven orvos
utazik majd az országba. Az együtt-
mûködés alapján a Salamon-szigetekrõl
is érkezett ötven diák az ELAM-ba.

Kuba 2008-ban nemcsak a Salamon-
szigetekre küldött orvosokat, de
Vanuatura, Tuvalura, Naurura és Pápua
Új-Guineába is. Emellett tizenhét vanu-
atui és kettõ naurui orvostanhallgató
folytatja a tanulmányait Kubában, a
kubai állam költségén. A hírek szerint
Kuba talán fidzsi orvosoknak is nyújt
majd képzést.

2009 júniusában a Prensa Latina

számolt be arról, hogy a kubai orvosok
„egy sor új egészségügyi szolgáltatást
tettek elérhetõvé Tuvalun”. Egy kubai
orvos dolgozik Tuvalun 2008 októbere
óta, és további kettõ 2009 februárjától
kezdve. A hírek szerint 3.496 beteget
láttak el és 53 életet mentettek meg.
Ultrahangos vizsgálatokat és terhesség-
megszakítást végeznek, valamint spe-
ciális tanácsadásokat tartanak a magas
vérnyomással, a cukorbetegséggel, illet-

ve a krónikus gyerekbetegségekkel kap-
csolatban. Ilyesmi ott korábban nem
volt. Bejárták az ország összes szigetét,
és képzést tartottak a helyi munka-
társaknak az egészségügyi alapellá-
tásról, arról, hogy hogyan lehet meg-
birkózni a súlyosabb esetekkel és
hasonló témákban.

2011 márciusában a The New Times,
ruandai napilap írt arról, hogy kubai
orvosok félmillió ruandait láttak el. 29
kubai önkéntes orvos ekkor fejezte be
kétéves szolgálati útját Ruandában, ahol
több mint félmillió beteget kezeltek kül-
önbözõ kórházakban szerte az ország-
ban. Az orvosok ruandai egészségügyi
szakembereknek továbbképzést is tar-
tottak. Dr. Richard Sezibera, az afrikai
ország egészségügyi minisztere elis-
merését fejezte ki a kubaiak munkájával
kapcsolatban. „Önök nagyon sokat
tettek, és mi nagyon hálásak vagyunk.
Nemcsak ruandaiak ezreit látták el, de
lakossági felvilágosító programokat is
tartottak, amelyek az egészséget
propagálták az országunkban”, mondta.

„Nagy elismerést érdemel az a mód,
ahogyan önök a munkájukat végezték;
még a szabad idejükben a ruandai kór-
házakban segítettek be”, mondta a
miniszter. Sezibera köszönetet mondott
a dél-afrikai és a kubai kormányoknak az
ún. „Dél-Délnek Együttmûködésért” Ru-
andában.

Egy kubai orvos Tuvalun

Dr. Richard Sezibera, ruandai egészségügyi miniszter a kubai orvosok tá-
borában
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„Ez már a harmadik brigád volt, önök
már számos más kollégájukat váltották,
akik munkájuk végeztével hazautaztak.
Az együttmûködésnek ez a formája
tényleg modellje lehet a dél-dél együtt-
mûködésnek”, mondta Sezibera. Megje-
gyezte, hogy a megállapodás, amit
Ruanda Dél-Afrikával és Kubával kötött
lejárt, de országának kormánya tárgya-
lásokat kezd a két országgal annak
megújításáról. Dr. David Lazarus, kubai
onkológus üdvözölte országa partner-
ségét Ruandával, és elmondta, hogy a
ruandai tartózkodásuk alatt a csapat
elkötelezetten dolgozott, és jelentõs
hatást hagynak maguk után számos
ember életében.

A kubai orvosi brigádok széleskörû
szakértelmét mutatja, hogy mindenhol
abban segítenek, amire az illetõ or-
szágnak a legnagyobb szüksége van. Míg
Haitin a kolera ellen harcolnak, addig a
világ másik felén, Ghánában a malária
visszaszorításáért küzdenek. A kubai
laboratóriumi és gyógyszeripari vállalat,
a Labiofam szakembereinek erõfeszí-
tései 75 százalékkal csökkentették a
maláriás esetek számát a ghánai fõ-
városban. A Ghánai Egészségügyi Mi-
nisztérium elismerõen beszélt a Labi-
ofam 22 kubai munkatársának mun-
kájáról. José Antonio Fraga, a Labiofam
igazgatója, aki a nyár folyamán azért
érkezett az afrikai országba, hogy fel-
mérje a kubai malária-elleni program
eredményeit, elmondta, hogy mérlegelik

a program az egész országra való
kiterjesztésének lehetõségét. Kubai
orvosok azonban nemcsak ebben a
programban dolgoznak az afrikai
országban. Itt is már évek óta mûködik
egy 200 fõs kubai orvosi brigád, aminek
a létszámát Kuba ghánai nagykö-
vetének, Dr. Miguel Pérez Cruz-nak
szavai szerint 250-re terveznek emelni. 

A kubai orvosi brigád felbecsül-
hetetlen szolgálatait, amit az elmaradott
közösségekben végeztek, az ország
elnöke, John Atta Mills is nagyra érté-
kelte, és felszólította azokat a ghánai
orvosokat, akik nem hajlandóak az ilyen
szegény körzetekben dolgozni, hogy
vegyenek példát a kubai orvoskol-
légáikról. Úgy fogalmazott, hogy a
kubaiak hozzáállása az emberek iránt
érzett mély szeretetet példázza. Ezt a
következõvel egészítette ki: „Az önök
önfeláldozása és elkötelezettsége
mélyen megérintett engem.” Azt is
mondta, hogy Ghána évek óta Kuba
barátja, és ígéretet tett, hogy elnöksége
ideje alatt a már eddig is erõs
kapcsolatokat tovább erõsíti a két ország
között. Ghánai diákok is tanulnak
Kubában. 

Eddig 1.179-en szereztek végzett-
séget a karibi országban, közülük 540-
en egyetemet végeztek és 630-an lettek
technikusok. Jelenleg 46 ghánai diák
tanul orvoslást, hárman pedig a
Nemzetközi Sportiskolában folytatnak
tanulmányokat.

Kubai orvosok ka-
tasztrófák helyszínén
Az hosszú távú huma-
nitárius missziók mel-
lett, amelyekkel Kuba
„békeidõben” járul hoz-
zá számos szegény or-
szág lakossága életmi-
nõségének javításához,
a karibi állam évek óta
minden nagyobb ter-
mészeti katasztrófa u-
tán nagyszámú, jól kép-
zett és jól felszerelt
orvosi segélycsapatok-
kal siet a bajba jutott
emberek segítségére,
legyenek azok bárhol a
világon.

A korai idõkben Kuba
orvosokkal segítette a
földrengés sújtotta Chi-
lét, 1960-ban, Nica-
raguát, 1972-ben és

Iránt, 1990-ben. 
Ezekben az akciókban nem játszott

szerepet az a szempont, hogy a segít-
ségre szoruló országban Kubával szim-
patizáló kormány van-e, vagy sem. Ezt
mi sem példázza jobban, mint egy
nemrégiben történt eset: Kuba a 2005-
ös Katrina hurrikán után kész lett volna
egy 1.500 jól felszerelt orvosból álló
missziót küldeni a katasztrófa sújtotta
New Orleans-ba, de az Egyesült Államok
kormánya elutasította a felajánlást.
Végül néhány hónappal késõbb a misszió
Pakisztánba utazott az októberi kasmíri
földrengés után segítséget nyújtani.
Kuba összesen több mint 2.500 spe-
ciálisan katasztrófahelyzetek kezelésére
kiképzett orvost, sebészt, háziorvost és
más egészségügyi szakembert küldött az
ázsiai országba, felszerelések és gyógy-
szerek társaságában. Jellemzõ, hogy az
Egyesült Államok és Európa is küldött
segélycsapatokat, akik azonban csak
egy-egy alaptábort hoztak létre és a
legtöbb orvos csupán egy hónapig ma-
radt. Ezzel szemben a kubaiak hét na-
gyobb alaptábort hoztak létre, 32 tábori
kórházat mûködtettek, és hat hónapig
maradtak az országban. Kuba jelenlegi
külügyminisztere, Bruno Rodríguez
Parrilla vezette a missziót, és õ is több
mint hat hónapig Pakisztán hegyeiben
lakott.

Tehát Kuba már korábban is küldött
orvosi gyorssegélyt konkrét természeti
katasztrófák helyszínére, azonban a

Hondurasban dolgozó kubai orvosok és gyógyszerészek 
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Mitch és Georges hurrikán által 1998-
ban okozott döbbenetes károk ennek is
nagy lökést adtak. A hurrikánok után
kubai orvosok utaztak Guatemalába,
Hondurasba és Haitire, hogy orvosi
ellátást nyújtsanak a lakosságnak. Ezek
a sürgõsségi brigádok aztán hosszú távú
egészségügyi együttmûködésekké fej-
lõdtek ezen országok és Kuba között. 

Hondurasban az egészségügyi sze-
mélyzetnek nagyon jelentõs hatása volt:
„A körzetekben, ahol dolgoztak, a
csecsemõhalandósági ráta 30,8-ról
10,1-re csökkent 1.000 élve születésre,
a szülési halálozási ráta pedig 48,1-rõl
22,4-re csökkent 1.000 élve születésre
1998 és 2003 között.” Azonban, ahogyan
ezt egy tudományos cikk megjegyzi, „az
az elképzelés, hogy egy állam életeket
mentsen és javítsa az életkörülmé-
nyeket, idegen a hagyományos állam-
vezetéstõl, és éppen ezért különösen
üdvözlendõ a kubai hozzáállás.” 2004-
ben a Guatemalában lévõ 1700 fõs
orvosi személyzet megkapta a Quetzal
Rendet, az ország legnagyobb állami
kitüntetését. 

Amikor 2005-ben Honduras megpró-
bálta hazaküldeni a kubai missziót,
mondván, hogy elveszik a hondurasi
munkahelyeket, a szakszervezetek és a
közösségi szervezetek sikeresen meg-
hiúsították ezt a próbálkozást.

Ahogy már említettük, Venezuelában

a Barrio Adentro Misszió is egy
egészségügyi gyorssegélybõl nõtte ki
magát, amely során kubai orvosok
utaztak az 1999-es földcsuszamlás hely-
színére, hogy egészségügyi ellátást
biztosítsanak a helyi lakosságnak. 

Késõbb ez a sürgõsségi segítség ala-

kult át szervezett, máig tartó prog-
rammá.

A 2004-es dél-ázsiai cunamit
követõen, Kuba orvosi segítséget küldött
az indonéziai Banda Acehbe és Srí Lan-
kára. A kubai orvosok itt is jóval tovább
maradtak, mint amennyire a sürgõsen
ellátandó feladatok elvégzéséhez szük-
ség volt, és napi szintû orvosi fela-
datokat is végeztek.

2005. szeptember 19-én a Városi
Sportközpontban Fidel Castro, Kuba
akkori elnöke felavatta a Henry Reeve
Nemzetközi Kontingenst, ami olyan
orvosokból áll, akik kifejezettek katasz-
trófák utáni segítségnyújtásra, fertõzõ
betegségekre és súlyos járványokra
specializálódtak. A kontingensben 10.000
orvos, ápoló és egészségügyi technikus
vesz részt.

Röviddel a 2006-es jávai földrengés
után Kuba egy 135 fõs orvosi brigádot
(voltak köztük olyanok, akik a cunami
után továbbra is Ázsiában dolgozó kubai
misszióból érkeztek) küldött a hely-
színre, minden szükséges felszereléssel
két tábori kórház létrehozásához. A
jávaiak arra kérték a kubaiakat, hogy
miután a többi ország segélycsapatai
alig egy hónap után távoztak, õk ma-
radjanak még. A kubaiak hat hónapig
maradtak is, és alapellátást nyújtottak a
helyi lakosságnak. Dr. Ronny Rockito,

A Mitch hurrikán pusztítása Nicaraguában

Raúl Castro átveszi Alvaro Colom Caballeros guatemalai elnöktõl a kubai
orvosoknak nagylelkû és odaadó segítségükért odaítélt Quetzal Rendet
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Indonézia akkori regionális egészségügyi
koordinátora egy évvel késõbb a BBC-
nek elmondta, hogy „a kubai kórházak
teljesen felszereltek és ingyenesek
voltak. Mindez a kormányunk pénzügyi
támogatása nélkül. Külön köszönetet
mondunk Fidel Castrónak… Nagyon meg
voltunk lepve, hogy orvosok jönnek egy
szegény országból. Egy olyan országból,
ami nagyon messze van, és amirõl mi
nagyon keveset tudunk.” A kubai or-
vosokat pedig így jellemezte: „Nagyra
értékeltem a kubai orvosi teamet. Na-
gyon közvetlenek voltak. A szakértelmük
pedig nagyon magas volt. Tanulhatunk a
kubai egészségügyi rendszerbõl. Na-
gyon gyorsan tudnak ellátni sérüléseket
és töréseket. Készítenek egy röntgen-
felvételt és már mûtenek is”, mondta. 

2008-ban egy 35 tagú orvosi misszió
utazott a kínai Chengdu városába a má-
jusi földrengés és az azt követõ ára-
dások után, és 4,5 tonna egészségügyi
felszerelést vittek magukkal.

Kuba segítségére sietett a 2010-es
földrengés miatt egészségügyileg is vál-
ságos helyzetbe került Haitinek is. Már a
földrengés idején is jelen volt 334 kubai
szakember a karibi országban, hiszen a
két ország már 1998-ban együttmû-
ködési megállapodást írt alá. Ennek ér-
telmében mások mellett alapellátást és
szemészeti szolgáltatásokat nyújtó orvo-
sok dolgoztak Haitiben, az utóbbiak mû-
téti úton sok haiti lakosnak állították
helyre a látását. Korábban Haitin Japán
és a PHO pénzügyi támogatásával olyan
védõoltási kampány is kezdõdött hat
gyerekbetegség ellen, ami a gyermekko-
rú népesség 800.000 tagjára kiterjedt. A
kampány döntõ részét kubai egészség-
ügyi szakemberek képezték. Haiti fõvá-
rosában, Port-au-Prince-ben, a földren-
gés idején is tartózkodott egy 152 fõs
kubai orvosi és tanári brigád, akik sze-
rencsére kisebb sérülésekkel túlélték a
természeti csapást. A már a helyszínen
lévõ orvosokhoz röviddel a természeti
csapás után újabbak csatlakoztak, ami-
kor gyorssegélyként a Henry Reeve Or-
vosi Brigád kifejezetten katasztrófák
utáni segítségnyújtásra kiképzett orvo-
sai repültek a földrengés sújtotta terü-
letekre. A brigád tagjainak már nagy
tapasztalata volt a földrengések utáni
segítségnyújtásban, hiszen már részt
vettek ilyen munkában Peruban, Kíná-
ban, Indonéziában és Pakisztánban. „A
kubai orvosok gyorsan tudnak reagálni a
természeti csapásokra, mivel katasz-

trófák kezelése integráns részét képezi a
tanulmányaiknak”, mondta ezzel kapcso-
latban Hamlin Zúniga, nicaraguai köz-
egészségügyi szakember. „Teljesen tisz-
tában voltak azzal, hogy csökkenteni kell
a kockázatokat. Látszott rajtuk, hogy fel
vannak készítve arra, hogy mit kell tenni
egy katasztrófahelyzetben,” mondta. A
kubai orvosok, venezuelai pénzügyi se-
gítséggel egészségügyi létesítményeket
szerveztek három kipofozott épített és öt
tábori kórházban, öt diagnosztikai köz-
pontban, összesen 22 különbözõ ellátó-
hellyel. Ezenkívül kilenc rehabilitációs
központot mûködtetnek, amelyekben a
haiti személyzet mellett közel 70 fõnyi
kubai fizikoterapeuta és rehabilitációs
szakember dolgozik. A kubai csapatnak
100 fõs venezuelai, chilei, spanyol,
mexikói, kolumbiai és kanadai szakem-
bergárda és 17 apáca segédkezik. Ha-
vanna 400.000 tetanusz elleni védõ-
oltást is küldött a sérülteknek. A januári
földrengés után októberben kitört kole-
rajárvány megfékezésében is élen jártak
a kubai, illetve a Kubában képzettséget
szerzett más nemzetiségû orvosok és
orvostanhallgatók. Munkájuk jelentõ-
ségét mi sem jelzi jobban, hogy Haiti
korábbi elnökének, Jean Bertrand Aris-
tide-nek, aki hétéves számûzetés után,
2011 márciusában tért vissza a karibi
országba, megérkezése utáni elsõ dolga
az volt, hogy már a repülõtéren kö-
szönetet mondott az országában dolgozó
kubai orvosi brigád tagjainak. „Szeret-
ném megköszönni a kubai testvé-
reinknek, különösen azoknak az orvo-
soknak, akik küzdenek a kolera ellen”,
mondta. Azon tûnõdött, hogy vajon hány
ember halt volna meg a segítségük
nélkül és kijelentette: „Remélem a
fényük másokra is ráragyog.” A kubai
orvosi brigád ekkor már 12 éve dol-
gozott Haitin, de a kolerajárvány tavaly
októberi kitörése után növelték a lét-
számukat. Köztük voltak az ELAM vég-
zõsei is. A kubai és az ELAM-ban végzett
külföldi orvosok a kolerajárvány alatt
végzett haiti munkájáról szóló cikkeinket
lásd a következõ oldalakon.

A külföldi missziók alapelvei
A külföldi missziók célja, hogy úgy
nyújtsanak szolgáltatásokat, hogy ez a
fogadó országoknak minél kevesebb
pénzébe kerüljön. A betegeknek nem
kell fizetniük az ellátásért, és a fogadó
országoknak várhatóan csak a közös
elhelyezést és az útiköltséget kell

fedezniük, valamint korlátozott élelmi-
szer-ellátást és felszerelést, úgy, hogy
ez nem haladhatja meg a havi 200
dollárt. Amíg a kubai orvosok külföldön
vannak, továbbra is kapják az otthoni
fizetésüket, és egy másik illetményt is
külföldi pénzben.

A missziók hatásai Kubára
A humanitárius segítség mellett, az ún.
„orvos diplomácia” komoly külpolitikai
eredményeket hozott Kubának. A kubai
orvosoknak nagy szerepük volt Kuba
nemzetközi elszigeteltségének megszün-
tetésében. Abban, hogy Honduras 2002-
ben újra felvette a diplomáciai kapcso-
latokat Kubával, Kuba a közép-amerikai
országban mûködõ egészségügyi misz-
szióinak „kétségtelenül döntõ súlyuk
volt”. Guatemala 1998-ban állította
vissza a kapcsolatait Kubával. 

2009-ben, az Amerikák 5. Csúcs-
találkozóján, Barack Obama, az USA
elnöke azt mondta, hogy sokat hallott
már a kubai orvosi internacionalizmus
hatásairól. Úgy fogalmazott, hogy ez
esetleg arra figyelmeztetheti az Egyesült
Államokat, hogy a latin-amerikai álla-
mokkal való kapcsolatainak katonai és
kábítószer-tilalmi kérdésekre való kor-
látozása az észak-amerikai állam befo-
lyásának csökkenését eredményezheti.

Kubának a diplomáciai eredménye-
ken, és az esetleges anyagi ellenszolgál-
tatásokon (például a Venezuelából érke-
zõ olaj) túl, a külföldi missziók nagyon
komoly presztízst és tekintélyt adnak. 

Azok az emberek pedig, akiknek ku-
bai orvosok mentették meg az életét,
adták vissza az egészségét, állították
helyre a látását, örökre Kuba barátai
maradnak. n

Kubai orvos Haitin 
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Az Escuela Latinoamericana de
Medicina (ELAM), elõzõleg Latino-
americana de Ciencias Médicas,
angolul Latin American School of
Medicine (LASM) korábban Latin
American School of Medical Sciences
egy hatalmas orvosképzõ központ
Kubában, amely a szocialista Kuba
egészségügyi rendszerének fontos
eleme.

A kubai kormány által 1999-ben alapított
intézmény a világ legnagyobb orvos-
képzõ iskolájává vált, aminek a 2006-
2007-es években a világ 27-29 or-
szágából megközelítõleg 10-12.000 hall-
gatója volt, akik jórészt külföldrõl,
elsõsorban Latin-Amerikából, a Karib-
térségbõl és Afrikából érkeztek. Az iskola
az Egyesült Államokból is fogad hall-
gatókat. 

A képzés, a szállás és az ellátás
mindenki számára ingyenes, sõt még
egy szerény ösztöndíj is jár a diákoknak.

Az ELAM testvériskolája annak a

2006-ban a venezuelai kormány által
alapított, és a híres francia orvos Ale-
jandro Próspero Réverénd után Escuela
Latinoamericana de Medicina A.P.
Réverénd-nak keresztelt intézménynek,
ami a venezuelai Guriban, Bolívar állam-
ban található.

Az ELAM létrejötte
1998-ban, amikor a Mitch hurrikán ha-
talmas pusztítást vitt végbe Nicara-
guában és Hondurasban, és a Georges
hurrikán végigsöpört Haitin és a Domi-
nikai Köztársaságon, a kubai kormány
erre reagálva egy nagylelkû és egyedül-
álló felajánlást tett. Azonnal a katasz-
trófa sújtotta területekre küldött 2.000
egészségügyi szakembert, hogy kise-
gítsék a bajba jutott országokat. Ez
azonban csak tûzoltás volt, Kuba sokkal
többet tett, mint egy rövid távú sür-
gõsségi felmentõsereg kiállítása. Úgy
fogalmaztak, hogy „a szegénység és az
elmaradottság folyamatos hurrikánja
több embert öl meg minden évben, mint
ahogyan ezt ezek a hurrikánok tették…”

És Kuba egy átfogó tervet mutatott
be, amely hosszú távú megoldásokat
tartalmaz a krónikusan szegény közép-
amerikai és a Karib-térségbeli államok
bizonyos problémáira. A kubai egész-
ségügyi terv mögött álló elképzelés az
volt, hogy minden évben annyi életet
mentsenek meg, amennyien elpusztul-
tak a hurrikánok miatt.

1988-ban, a csecsemõhalandóság
Nicaraguában – a Mitch hurrikán elõtt –
tízszer magasabb volt, mint Kubában.
Haitin pedig közel hússzor. Hogy mi
okozta ezeket a számokat? A kisgyer-

Az ELAM zászlója

A LATIN-AMERIKAI ORVOSI ISKOLA
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mekek halálának a legszegényebb te-
rületeken nagyon egyszerû okai vannak:
kiszáradás, alultápláltság, hasmenés,
fertõzõ betegségek. Csupa olyan prob-
léma, amit néhány szem gyógyszerrel,
védõoltással, egy kis élelemmel vagy
folyadékkal egyszerûen gyógyítani le-
hetne. És, ahogyan ezt az akkori kubai
elnök, Fidel Castro mondta, igazán nem
jelentene nagy nehézséget megmenteni
ezeknek a gyerekeknek az életét. Ehhez
mindössze gyógyszerekre van szükség,
valamint orvosokra, akik tudják õket
alkalmazni és segítõ szándékú politikai
akaratra.

A rendkívül fejlett és világszerte
híres egészségügyi ellátórendszerrel
rendelkezõ Kuba, ami még ráadásul
többlettel is rendelkezik a jól képzett
orvosok terén, azt a felajánlást tette,
hogy nicaraguai, hondurasi, dominikai és
haiti fiatalokat orvosnak képez. Mindezt
azért, hogy megteremtõdjön egy egész-
ségügyi infrastruktúra, ami majd ezen
szegény országok jövendõ generációit
szolgálja.

Így jött létre a Latin-amerikai Orvosi
Iskola: Kuba évi 500 teljes körû
ösztöndíjat ajánlott fel a következõ tíz
évre,  az említett négy, a hurrikánok ál-
tal súlyosan megrongált ország, a Do-
minikai Köztársaság, Haiti, Honduras és
Nicaragua tanulóinak. 

Tehát Kuba kiképez 5.000 új orvost –
olyan fiatalokat, akik másképpen nem
tudnának orvosi tanulmányokat végezni
–, hogy olyan közösségekben dolgoz-
zanak, amelyek korábban soha nem
jutottak minõségi orvosi ellátáshoz. 

Ez lett az Átfogó Egészségügyi Prog-
ram (CHP), amelynek célja az volt, hogy
elõször is biztosítsa a Kuba egészségügyi
együttmûködéseinek fenntarthatóságát,

a hosszú távon pedig az itt végzett or-
vosokkal helyettesítse a kubai orvosokat
ezekben az országokban, felduzzasztva
ezzel az egészségügyi szakemberek szá-
mát az elmaradott területeken.

Az iskola szellemiségéhez hûen, az
ösztöndíj egyetlen feltétele az, hogy a
diákok vállalják, hogy visszatérnek a
szülõhazájukba vagy a világ egy elma-
radott térségébe, ahol olyan közössé-
gekben fognak orvosi szolgálatot végez-
ni, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Bár a diákok már márciusban meg-
kezdhették a tanulmányaikat, az iskolát
hivatalosan 1999. november 15-én, az
Ibéro-amerikai Országok XI. Csúcs-
találkozóján nyitotta meg Fidel Castro,
Kuba akkori elnöke. Ekkor az ELAM-nak
már 1.929 tanulója volt, 18 országból.

Az iskola elsõ évfolyamának 1.498
orvosa 2005. augusztus 20-án kapta
meg a diplomáját, csakúgy, mint más
kubai orvosképzõ iskolák 112 végzõse.
Latin-Amerika és a Karib-térség 28
országa valamint az Egyesült Államok is
képviseltetve volt a friss diplomások
között. A diplomaosztó ünnepséget Fidel
Castro kubai, és Hugo Chávez vene-

zuelai elnök vezette, de részt vett rajta
Baldwin Spencer, Antigua és Barbuda
miniszterelnöke, Roosevelt Skerrit, a
Dominikai Köztársaság miniszterelnöke,
Keith Mitchell, Grenada miniszterelnöke,
Martín Torrijos, Panama elnöke, Denzil
Douglas, St. Kitts és Nevis miniszter-
elnöke, Ralph Gonsalves, St. Vincent és
a Grenadine-szigetek miniszterelnöke,
és még sok más magas rangú latin-
amerikai vezetõ is.

Közben az iskola sokat fejlõdött, és
mára már számos latin-amerikai, afrikai,
ázsiai és óceániai országból, sõt, az
Egyesült Államokból is fogad diákokat,
ráadásul úgy, hogy az USA kormányával
nem született errõl olyan kétoldalú
megállapodás, ami minden más ország
esetében létrejött.

Az egyetem területe
Az ELAM fõ létesítményei a kubai
fõváros, Havanna észak nyugati részén
terülnek el, egy korábban haditenge-
részeti bázisként használt épületegyüt-
tesben. 

A tenger mellé épült, másfél ki-
lométer hosszú egyetemi negyed, amit

Az ELAM épülete
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az iskola alapításakor gyorsan átalakí-
tottak katonai létesítménybõl oktatási
központtá (ez a funkcióváltás nem pél-
danélküli a szigetországban, elég csak a
történelmi jelentõségû Moncada lak-
tanyát említenünk, amit a forradalom
gyõzelme után ugyancsak iskolává ala-
kítottak át) 28 épületet foglal magában,
80 osztályteremmel, 37 laboratórium-
mal, 5 elõadóteremmel, kollégiumokkal,
kórházakkal és más létesítményekkel. 

Mindez úgy lett kialakítva, hogy
segítséget tudjon nyújtani körülbelül
3.500 más kubai orvosi iskolákból

érkezõ, legalább a képzés második évét
megkezdõ otthoni hallgatónak is. 2006
decemberében megközelítõleg 3.300
hallgató volt elszállásolva az egyetemen.

A hálótermek kétszintesek, a diákok
emeletes ágyakon alszanak, egy szo-
bában annak befogadóképességétõl
függõen legalább 5, legfeljebb 20 fõ. 

Az ellátás fõleg rizsbõl, babból és
kenyérbõl áll, amik mellé a fõételekben
csirke- vagy sertéshús, szója, sonka,
máj stb. kerül. Minden ételt és szállást
az iskola biztosít. Ezenkívül az
intézmény adja a diákok egyenruháit és

minden hónapban a szerény képzési
támogatást is. 

2005-ben a Santiago de Cuba-i Fran-
cophone Caribbean School of Medical
Sciencest, az addigi második számú
orvosi iskolát a Latin-amerikai Orvosi
Iskolába integrálták.

Az ELAM küldetése
Az ELAM küldetése, hogy általános
orvosokat és elsõdleges egészségügyi
szolgáltatásokat nyújtó szakembereket
képezzen a világ szegény közösségei
számára. Az iskola része annak a nem-

zetközi egészségügyi segít-
ségnyújtásnak, ami fontos
része Kuba külpolitikájának a
‘60-as évek óta.

A diákok kiválasztásánál
fontos szempont, hogy azok
az országuk legszegényebb
körzeteibõl jöjjenek és ta-
nulmányaik befejeztével visz-
szatérve ott, az adott kö-
zösség körében kamatoztas-
sák megszerzett tudásukat.
Kezdetben csak Latin-Ameri-
kából és a Karib-térségbõl fo-
gadtak tanulókat, ám késõbb
kibõvítették a jelentkezési
lehetõséget az Egyesült Ál-
lamok és Afrika szegény
és/vagy az egészségügyi szol-
gáltatásokat szempontjából
alulfejlett részeire is.

A jelentkezésnél elõnyt
élveznek a kevésbé tehetõsek
és/vagy azok a pályázók, akik
különös elkötelezettséget mu-
tatnak az iránt, hogy a saját
szegény közösségeikben dol-
gozzanak.Az iskola komplexuma
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A felvételrõl az ELAM és a Kubai Köz-
egészségügy Minisztérium képviselõibõl
álló bizottság dönt.

Az ösztöndíj
Az ösztöndíj tartalmazza a képzés egé-
szét, a kollégiumi elhelyezést, napi há-
rom menzai étkezést, az összes tantárgy
spanyol nyelvû tankönyvét, az iskolai
egyenruhát, az alapvetõ tisztálkodási
cikkeket, az ágynemût, és egy szerény
havi támogatást is kubai pesóban. Az
ösztöndíj nem tartalmazza az utazási
költségeket.

A tanterv
Az ELAM pedagógiai-pszichológiai szem-
léletének központjában az intenzív
oktatás és tanácsadás áll. Minden óra
spanyol nyelven folyik.

Az orvosképzést megelõzõ, felkészítõ
program különbözõ kurzusokat tartal-
maz, amelyek keretében a diákok egész-
ségügyi tudományokat, kémiát, bioló-
giát, matematikát és fizikát tanulnak, és
persze részt vesznek egy 12 hetes

intenzív spanyolnyelv-tanfolyamon is. Az
orvosképzés minden év szeptemberében
kezdõdik és 12 szemeszteren át tart. 

A hallgatók elsõ két évüket az ELAM
területén töltik, hogy aztán tanulmá-
nyaikat évente változó helyszínen vég-
zett gyakorlattal Kuba 21 másik or-
vosképzõ iskolájának egyikében fejezzék
be. 

A kubai orvosképzési modell nagy
hangsúlyt fektet az elsõdleges egész-
ségügyi ellátásra, a közösségi orvoslásra
és a közvetlen gyakorlati tapaszta-
latokra.

A diákoknak idõrõl-idõre vizsgázniuk
kell a tanulmányaik során. Gyakoriak az
év közbeni szóbeli vizsgák, és minden
kurzus félévkor és évvégén írásbeli
vizsgával zárul. Azok a diákok, akinek
egy záróvizsga nem sikerül elsõre,
kapnak még két hetet és korrepetálást,
hogy felkészülhessenek, és ezt követõen
újra megpróbálhatják a vizsgát. Ez a
második próbálkozást „extraordina-
riónak” hívják. Akiknek nem sikerül az
extraordinario sem, egyszer még pró-

bálkozhatnak augusztus ele-
jén. A harmadik próbálkozás
neve „mundial”. Azoknak,
akik megbuknak kettõ vagy
több mundialon, évet kell
ismételniük. Az évismétlés-
sel pedig csak egyszer lehet
élni a hat év során. 

Az egyesült államokbeli
hallgatók vizsgakövetelmé-
nye tartalmazza a United
States Medical Licensing
Examinationt (USMLE) is,
ami ahhoz szükséges, hogy
az illetõ orvos az Egyesült
Államokban praktizálhasson.
Ezt a vizsgát, ami igazából
egy több lépésbõl álló vizs-
gasorozat, minden az USA-
ban illetve a világ bármelyik
országában orvosi tanulmá-
nyokat végzõ diáknak le kell
tennie az Egyesült Álla-

mokban folytatandó orvosi munkához.

Az ELAM elismertsége
A Latin-amerikai Orvosi Iskola teljes
mértékben az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) által akkreditált intézmény.

Az ELAM diplomáját az Egyesült Álla-
mokban is teljes mértékben elfogadják,
még Kaliforniában is, ahol az USA leg-
szigorúbb ilyen irányú szabályozása él. 

Így a Latin-amerikai Orvosi Iskola
diplomásait abszolút mértékben al-
kalmasnak tekintik, hogy az Egyesült
Államok bármelyik államában orvosként
dolgozzanak.

Diákok az Egyesült Államokból?
Jogos a kérdõjel a cím után, hiszen aki
kicsit is követi Kuba történetét, az tud-
hatja, hogy az Egyesült Államok 1961-
ben bevezetett Kuba elleni kereskedelmi
blokádja jelenleg is érvényben van, és
ennek az embertelen intézkedésnek ré-
szét képezi az amerikai állampolgárok
Kubába való utazásának tilalma, vala-
mint a kubai származású amerikaiak a

Hallgatók egy csoportja
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karibi szigetországba való utazásának
korlátozása is. 

Hogy ennek ellenére miként le-
hetséges, hogy észak-amerikai diákok
Kubában tanuljanak, mint ahogy tanul-
nak is, erre adunk választ cikkünk ezen
részében.

Az Egyesült Államok állampolgá-
rainak az ELAM-ba való jelentkezését a
híres emberi jogi aktivista és a Kuba
elleni blokád nagy ellenzõje, a sajnálatos
módon tavaly szeptemberben elhunyt
Lucius Walker Jr. atya által vezetett, New
York-i székhelyû Interreligious Foun-
dation for Community Organization
(IFCO) intézi. 

Ez a vallási szervezet 1991 óta kü-
lönbözõ akciókkal küzd az Egyesült Ál-
lamok Kuba-politikájának felülvizsgá-
latáért és a két szomszédos ország
viszonyának normalizálásáért. 1999-tõl
kezdve az IFCO az Amerikai Kongresszus

Fekete Frakciójával (CBC) együttmû-
ködve, a fent említett cél érdekében
kongresszusi delegációknak szervez
látogatásokat Kubába. Egy ilyen CBC
küldöttségnek 2000 júniusában arra is
lehetõsége nyílott, hogy a karibi szi-
getországban találkozzon az ország
akkori elnökével, Fidel Castróval. A
találkozón Mississippi állambeli Bennie
G. Thompson képviselõ elismerõen nyi-
latkozott Kubáról „azért a sok min-
denért, amit önök azért tesznek, hogy
orvosi ellátást biztosítsanak a világ
legszegényebbjeinek.” 

A képviselõ ezt már saját ta-
pasztalata alapján mondhatta, hiszen
addigra már túl volt egy látogatáson az
ELAM-ban és megtekintette Kuba pél-
daértékû egészségügyi rendszerét is.
Hallott azokról az ingyenes egészségügyi
szolgáltatásokról is, amelyeket a kubai
orvosok nyújtanak Latin-Amerika és

Afrika szegény lakosainak, illetve arról
is, hogy Kuba ingyenes kezelést biztosít
sokezer olyan gyermeknek, akik egész-
ségügyi károsodást szenvedtek el a
csernobili atomkatasztrófa során. Volt
Afrikában is, ahol ellátogatott egy olyan
teljesen új kórházba Gambiában, amirõl
kiderült, hogy teljes egészében a ku-
baiak építették és szerelték fel. Mesélni
kezdett a kubai elnöknek arról, hogy a
saját választókörzetében, Mississippi
államban, mekkora hiány van az egész-
ségügyi szolgáltatásokból. Fidel Castro
részletesen válaszolt az amerikai kép-
viselõ szavaira. 

Elmondta, hogy tisztában van a
mississippibeli életkörülményekkel és az
egészségügyi szolgáltatások hiányával.
Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Ál-
lamok déli állama egyike az ún. „elsõ
világ” „harmadik világbeli” térségeinek.
Egyúttal ELAM-ösztöndíjakat ajánlott fel
Mississippi állambeli amerikai fiataloknak.

Még ugyanebben a hónapban, Was-
hingtonban a kubai közegészségügyi mi-
niszter a CBC-vel való találkozása alkal-
mával kiterjesztette ezt a felajánlást
minden olyan körzetre, amit a CBC kép-
visel. 

2000. szeptember 8-án, amikor Fidel
Castro az ENSZ millenniumi ülésén vett
részt New Yorkban, a harlemi Riverside
templomban is beszédet mondott, ahol
nyilvánosan kijelentette, hogy a korábbi
felajánlásokat tovább bõvítik több száz
ELAM-beli ösztöndíjra, amelyekre immá-
ron az USA egész területérõl lehet pá-
lyázni, de fõleg szegény közösségek tag-
jainak jelentkezését várják. Olyan fiata-
lokét, akik másképpen nem részesül-
hetnének orvosi képzésben. Elmondta
azt is, hogy egy orvosi képzés ára az
Egyesült Államokban meghaladhatja a
200.000 dollárt, viszont Kuba azt sze-
retné, hogy a diákok, akiket taníttat,Lucius Walker Jr. tiszteletes és Fidel Castro
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visszatérjenek az egészségügyi szem-
pontból elmaradott közösségekbe az
USA-ba, ami azonban nem lenne lehet-
séges, ha már egy ekkora adóssággal
kezdenék a pályájukat. Errõl a nagyság-
rendû felajánlásról már számos amerikai
újság is beszámolt. Az ELAM felajánlotta
az egyesült államokbeli diákoknak, hogy
kubai tartózkodásukat az USA külügy-
minisztériuma által jóváhagyott “kul-
turális csereprogram” részének nyilvá-
nítja, hogy így megkerülhessék az
Egyesült Államok Kuba elleni blokádját. 

Az IFCO, lévén, hogy kiváló kap-
csolatokkal rendelkezik Kubában és a
CBC-ben egyaránt, valamint nagy
tapasztalata van az egyesült államokbeli
polgárjogi harcokban, vállalta a fele-
lõsséget az észak-amerikai diákok ösz-
töndíj-programjáért. Az amerikai diákok
elsõ, tízfõs csoportja 2001 tavaszán
érkezett az ELAM-ba, ahol el is kezdték
az orvosi képzést megelõzõ, felkészítõ
programot. 

2010-ben az Egyesült Államok 29
államából 122 USA-beli diákja volt az

ELAM-nak, és 33-an már orvosi diplomát
szereztek a kubai intézményben.

2004-ben, az amerikai diákok ELAM-
beli tanulmányai veszélybe kerültek,
mivel Bush amerikai elnök és kormánya
tovább szigorította az USA állampolgá-
rainak Kubába utazásának feltételeit. A
Barbara Lee kaliforniai képviselõ asszony
és Charles Rangel New York állambeli
képviselõ által vezetett CBC kampány, a
Kongresszus 27 másik tagjának közre-
mûködésével meggyõzte Colin Powell
külügyminisztert, hogy az ELAM-ot men-
tesítse a szigorítás alól. Így tehát az
egyetem észak-amerikai diákjainak az
USA törvényei szerint is teljesen legális
Kubába utazni és onnan hazatérni.

Pakisztánnal való együttmûködés
A pakisztáni földrengés után 2005 ok-
tóberében, Kuba akkori elnöke, Fidel
Castro felajánlotta, hogy 2.000 orvost
küld a katasztrófa sújtotta ázsiai ország-
ba, hogy segítsenek az áldozatokon. 

Végül 2.260 fõnyi egészségügyi bri-
gád, köztük 1.400 orvos utazott Kasmír

tartományba, ahol több mint 200.000
beteget láttak el, és százak életét men-
tették meg.

Ennek a segítségnyújtásnak volt a
folytatása a Kuba által pakisztáni diá-
koknak is felajánlott 1.000 ösztöndíj Ál-
talános és Átfogó Orvosképzés elneve-
zéssel. Az elsõ csoport, körülbelül 384
diák 2007 februárjában érkezett Pakisz-
tánból Kubába. Õk ma is a Matanzas
tartománybeli Jagüey Grande város
Máximo Santiago Hazáról elnevezett
egyetemének hallgatói. Ez az egyetem is
az ELAM igazgatása alatt áll, része an-
nak, így az ottani diákok is, ha sikeresen
befejezték tanulmányaikat az ELAM-tól
kapják majd a diplomájukat. A pakisz-
táni diákok a szükséges spanyolnyelv-
tanfolyam és a felkészítõ elõtanul-
mányok után 2007. december 10-én
elkezdték orvosi tanulmányaikat. 

Melléjük hamarosan újabb diákok
érkeznek majd Pakisztánból, két másik,
szintén Jagüey Grandéban található, kü-
lön a számukra lefoglalt iskolába, ame-
lyek szintén az ELAM részét képezik.

Színes egyetemi élet
Az ELAM-beli élet minden diák szá-

mára élénk multikulturális élményt je-
lent. A mindennapi élet során 40 ország
állampolgára és több mint 120 etnikai
csoport tagja osztja meg egymással az
intézmény területét. Ezt a kulturális
sokszínûséget az ELAM nagyra értékeli. 

Az egy országból érkezõ diákok
csoportjai „Kultúresteket” szerveznek,
amik jó alkalmak, hogy a diákok meg-
mutassák és megosszák a hagyomá-
nyaikat és szokásaikat a többi ott tanuló
diákkal.  n
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Az orvostudomány professzorai és diákjai,
kedves vendégek!

Az Átfogó Egészségügyi Program és a Latin-
amerikai Orvosi Iskola (ELAM) eszméje azután
született, hogy két hurrikán is végigsöpört a Közép-
Amerikán és a Karib-térségen, számos emberéletet
követelve és felbecsülhetetlen anyagi károkat hagy-
va maga után. A régió legszegényebb országai közül
kettõ is katasztrófa-sújtotta területté vált.

A televízió által sugárzott képek a vízben hányódó
vagy a parton homokkal borított holtestekrõl sokkol-
ták a világot. Ahogy az ilyen pillanatokban lenni szo-
kott, nagylelkû felajánlások és milliomos emberek
érkeztek ezekbe az országokba. Azonban a nagy
ígéretek soha nem valósultak meg. Eközben persze a
természeti csapások hatásai továbbra is csendben
szedik az áldozataikat. 

A mai napon megnyíló intézet, csupán egyszerû
szimbóluma mindannak, amit együtt létrehozhat-
nánk. Ez Kuba szerény hozzájárulása az itt képvi-
seltetett népek egységének és integrációjának meg-
valósításához. És mivel az elgondolás már közel egy
éve megszületett, az iskolának már 1.929 tanulója
van, 18 országból, amelyekbe visszatérve annyi tu-
dományt visznek majd haza, amennyit csak tudnak.

Huszonhét etnikai csoport van képviseltetve az
iskolában, és minden évben 1.500 újabb diák fog
csatlakozni hozzájuk. Terveink szerint nem ke-
vesebb, mint 80 százalékuk diplomát is fog tudni
szerezni, miközben természetesen a legmagasabb
szintû tudományos teljesítményt várják el tõlük.

A Latin-amerikai Orvosi Iskola 8.000 hallgatója az
elsõ és a második évet a most megnyíló intézmény
falai közt tölti, majd tanulmányaikat a harmadik, ne-
gyedik, ötödik és hatodik évben pedig az ország 20
másik orvostudományi iskolájában folytatják. A
hallgatók az elsõ évüktõl kezdve elméleti és gya-
korlati oktatást egyaránt kapnak. Ez az intézmény a
maga nemében a világon egyedülálló.

A fenti számadatok nem tartalmazzák azokat a
diákokat, akik a Karib-térség francia és angol nyelvû
országaiból kapnak ösztöndíjat Kubában. Számukra
nincs létszámbeli megkötés, bármennyi diákot küld-
hetnek hozzánk, természetesen térítésmentesen,
hogy a mi felsõoktatási intézményeink egyikében
folytassák tanulmányaikat.

Az ELAM-ban a diákok nem kapnak politikai kép-
zést, ahogy más egyetemeinken a kubai diákok sem.
Ehelyett viszont tanulnak kontinensünk, különösen
Latin-Amerika és a Karib-térség történetérõl.

Iskolánkban természetesen mindenki szabadon
gyakorolhatja választott vallását, bármi legyen is az.
Ha van rá igény, az intézmény saját közlekedési esz-
közeivel teszi lehetõvé a hallgatók templomba vagy
más kegyhelyekre járását minden héten.

A szomszédos fõváros kórházai elsõ osztályú
egészségügyi ellátást biztosítanak a diákoknak. A
diákok ellátása meglehetõsen jó és a lehetõ leg-
nagyobb mennyiségû, tiszteletben tartva a szoká-
saikat.

Az iskolának saját Egyetemi Diákszövetsége van.
Ezen belül lehetõségük van információt és kulturális
élményeket szerezni és cserélni. Nemzeti dalaik,
táncaik és szokásaik éltetik saját kulturális hátte-
rüket. Mély elkötelezettségük a szolidaritás és az
integráció iránt soha nem fog megszûnni, sokkal
inkább ama a sokszínûség szoros egységének a pél-
daképévé válnak, amirõl mindig álmodunk.

A leglényegesebb mégis az, hogy önfeláldozásuk-
kal, legnagyszerûbb és legemberibb erõfeszítéseikkel
emberéleteket mentenek, egészséget óvnak meg.
Nekik többé kell válniuk, mint egyszerû orvosokká,
az emberi élet értékének mindenekfelett való, lelki-
ismeretes õrzése a feladatuk. Apostolai és építõi
lesznek egy emberibb világnak.

Bizakodóak vagyunk. Hiszünk abban, hogy jobb
orvosok lesznek, mint elõdjeik és tanáraik, akik most
adják át nekik azokat a tudományos ismereteket és
szakértelmet, amit az elmúlt 40 év során Kubában és
a harmadik világ országaiban végzett hõsies szol-
gálataik során felhalmoztak. Olyan orvosok lesznek,
akik készek bárhol dolgozni, ahol szükség van rájuk,
akár a világ olyan távoli pontjain is, ahova mások
nem mennének el. Ilyen orvosokat képzünk ebben az
iskolában.

Az ibéro-amerikai országok egészségügyi minisz-
tereinek legutóbbi találkozóján olyan egészségügyi
szakemberek innovatív és kreatív képzésérõl folyt
megbeszélés, akikre nagyon nagy szükség lenne a
találkozón résztvevõ országokban. Eme szükség eny-
hítésére lehet hosszú távú megoldás ez az intéz-
mény, azáltal, hogy orvosokat és specialistákat ké-
pez, de addig is kubai orvosok ezrei készek együtt-
mûködni ezekkel az országokkal olyan hosszú ideig,
amíg ez szükséges.

Latin-Amerika és a Karib-térség azon területein,
ahol a legnagyobb szükség van orvosokra évente
egymillió ember, közülük 500.000 gyermek hal meg
megelõzhetõ és gyógyítható betegségekben. Latin-
amerikaiak tízmillióinak nincs betegbiztosítása, de
ugyanez a helyzet egy olyan gazdag országban is,
mint az Amerikai Egyesült Államok. Akiknek pedig az
életük veszélyben van, azok nem várhatnak.

Kedves fiatalok, akik már az iskola tanulói
vagytok, a ti példátok felébreszti majd annak a
rengeteg szakembernek a lelkiismeretét, akik kiváló
képzést kaptak Latin-Amerika egyetemein, és
követõkre találtok bennük. 

Emberek milliói életének megmentéséhez va-
lamint Latin-Amerika és a Karib-térség 511 millió
polgárának biztonságos és alapos orvosi ellátásának
biztosításához orvosok százezreire van szükség,
sokkal többre, mint ahányan ma rendelkezésre
állnak.

E fontos találkozó kiváló résztvevõi, kérlek ben-
neteket, fogadjátok megbecsüléssel ezt a szerény
erõfeszítést, amivel népünk szeretné megtisztelni az
Ibéro-Amerikai Országok IX. Találkozóját.

Köszönöm! n
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AZ ELAM 2011-ES ÉVFOLYAMA

NÉHÁNY EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI

VÉGZÕSÉNEK GONDOLATAI

Kereese Gayle, Atlanta, Georgia

l Végre elértem az álmomat; itt az út vége. Most már ideges
vagyok a hazatérés és változások miatt.

l Kubában megtanultam kitartónak lenni; a kubai tanáraim a
saját tapasztalataikkal és a betegekhez való õszinte hozzá-
állásukkal tanítottak.

l Gyermekorvosi rendelõt szeretnék nyitni. 

Michael Woods, Atlanta, Georgia

l Elõször meglátogatom a családomat - a húgomat és az
unokaöcsémet még nem is ismerem! Aztán leteszem a USMLE
(United States Medical Licensing Examination - a szerk.)
vizsgákat.

l Kubában jobb ember lettem, és fõleg megtanultam elfogadni
azokat a kihívásokat, amelyek erõsebbé tesznek.

l Az alapellátásban dolgozó orvos szeretnék lenni, háziorvos
vagy gyerekorvos. Az alapelv, ami vezérel az az, hogy azok felé
kell fordulnunk, akiknek szükségük van ránk: az egészségügyi
ellátásnak ingyenesnek kellene lennie, és én hozzá szeretnék
járulni azokhoz az eszmékhez, amik ezt lehetõvé teszik.

A 2011-ben végzett észak-amerikai hallgatók
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Mena Ramos, Chicago, Illinois és a Fülöp-szigetek

l Elõször is meglátogatom a családomat Chicagóban, azután
pedig a Fülöp-szigetekre utazom, hogy ott egy közösségi
szervezetnél dolgozzak.

l Kubában megtanultam, hogy hogyan alkossak, hogy hogyan
kovácsoljak elõnyt minden helyzetbõl, és hogy megtaláljam a
helyem.

l A kaliforniai Contra Costa megyében szeretnék háziorvosként
praktizálni.

Akira Jackson, Los Angeles (Compton), Kalifornia

l Ma kezdõdik a kilenc hónapos tervem: elõször, befejezem a
vizsgáim letételét, aztán pedig kérvényezek egy praxist.

l Kubában megtanultam, hogy a közösség, ahonnan jössz, az
tesz azzá, aki vagy. Ezt láthatod Kubában, ahol annyi minden
hiányzik, az emberek mégis erõsen összetartanak és szeretik az
életet. Lehet, hogy érzelgõsen hangzik, de én így látom.

l Azt tervezem, hogy észben tartom ezt az egészségügyi
rendszert, hogy segítségemre legyen egy mozgó orvosi rendelõ
létrehozásában Los Angelesben, olyan szolgáltatásokkal, mint
az AIDS-teszt, védõoltások beadása, diabétesz-szûrés. Az
újdonság az lesz benne, hogy mindenki számára elérhetõ lesz.

Keasha Guerrier, Long Island, New York

l Letettem az összes USMLE vizsgát; háziorvos szeretnék lenni
délen, a Mississippi-delta térségében.

l Kubában kitartást és elkötelezettséget tanultam. Ez néha
hosszú ideig tartott és kemény volt, de a végeredmény a
diplománk, amivel a világon mindenhol dolgozhatunk és segít-
hetünk olyan közösségeknek, akik rászorulnak.

l Mielõtt bármit is tennék, néhány hónapra Haitire utazom,
hogy az ott levõ kubai orvosokkal dolgozzak. Az édesapám haiti
származású. Már diákként is menni akartam, de arra kértek,
hogy várjak, amíg lediplomázom. De most már végeztem,
megvan a diplomám, úgyhogy tart vissza semmi.

AZ ELAM 2011-ES ÉVFOLYAMA

NÉHÁNY EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI

VÉGZÕSÉNEK GONDOLATAI
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A BARRIO ADENTRO MISSZIÓ
Kuba egészségügyi internacionaliz-
musának legnagyobb projektje Ve-
nezuelában mûködik. 2003-ban ku-
bai orvosokkal indult el a dél-ame-
rikai ország egészségügyi missziója,
amelynek keretében ma már több
tízezer kubai szakember dolgozik
Venezuelában, együtt a venezuelai
szakemberekkel.

Mindannyian azon munkálkodnak, hogy

ingyenes, minél több ember számára

elérhetõ egészségügyi ellátást bizto-

sítsanak olyan területeken, ahol ko-

rábban sokan még látni sem láttak

orvost. Az alábbiakban áttekintjük a

Barrio Adentro történetét, elveit, fel-

építését és eredményeit. Nem emeljük ki

minden esetben a kubai orvosok mun-

káját, ám ez nem jelenti azt, hogy ne

lennének ott a kezdetektõl fogva a

rendszer minden szintjén, és azt se

felejtsük el, hogy az, hogy a program

ilyen gyorsan beindulhatott és vi-

szonylag rövid idõ alatt komoly ered-

ményeket érhetett el, nem valósulhatott

volna meg a kubai orvosok áldozatos

munkája nélkül. A haszon azonban

ebben az esetben kölcsönös. 

Míg Kuba a legtöbb humanitárius

projektjéért nem vár és nem is kap

anyagi ellenszolgáltatást, addig a Ve-

nezuelával való együttmûködésbõl õ is

profitál, az orvosok (és tanítók) mun-

kájáért cserébe Venezuela alacsony áron

biztosít olajat az energiahordozókban

nem bõvelkedõ karibi szigetországnak. 

Mi a Barrio Adentro?
A Barrio Adentro Misszió (magyarul kb. a

Szegénynegyeden Belül Misszió) volt az

elsõ azon népjóléti missziók között,

amiket a Venezuelai Bolivári Köztársaság

Hugo Chávez immáron több mint tíz

éves elnökségének ideje alatt indított el.

Eme program célja, hogy átfogó,

államilag finanszírozott egészségügyi,

fogászati ellátást és sportolási lehe-

tõséget biztosítson Venezuela szegény

és a társadalom peremére szorult lako-

sainak. A Barrio Adentro Misszió keretén

belül több ezer jellegzetes kétszintes

orvosi rendelõt építenek szerte az

országban, amelyekben bennlakó, szak-

irányú képesítéssel rendelkezõ egész-

ségügyi szakemberek dolgoznak. A

Barrio Adentro kísérlet arra, hogy

ténylegesen a legmagasabb szintû, ga-

rantált minõségû, a bölcsõtõl a sírig

tartó egészségügyi ellátáshoz juttasson

minden venezuelai állampolgárt.

Az Egészségügyi Világszervezet

(WHO) és az UNICEF latin-amerikai ága

is elismerte a programot. A WHO

statisztikái alapján 2003 és 2005 között

minden 1.000 születésbõl a csecse-

mõhalandóság a fiúknál 23-ról 20-ra, a

lányoknál 19-rõl 17-re esett vissza. Sõt,

orosz szakemberek is ellátogattak vene-

zuelai körzetekbe, hogy tanulmányozzák

a venezuelai közrendelõket, és azt

fontolgatják, hogy Oroszországban is

elindítanak egy hasonló programot.

A program háttere
A Barrio Adentro Misszió a hosszan tartó

pénzügyi elvonások alatt leromlott

közegészségügyi rendszer ellensúlyo-

zására jött létre. Az 1990-es évek

elejének, Rafael Caldera elnök nevéhez

fûzõdõ, neoliberális programja részekéntVenezuelai bélyegsor a Barrio Adentro Misszió tiszteletére

Plakát a Barrio Adentro Misszió 7. évfordulójára
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az inflációval és az alacsony olajárakkal

küzdõ Venezuela arra kényszerült, hogy

megszorításokat vezessen be, és számos

állami szektort privatizáljon, köztük az

egészségügyet is. Ezt a törekvést már

egy 1989-es decentralizációs törvény is

segítette. 1993-tól kezdve az államok

kormányzói kérhették, hogy az õ

kezükbe adják az államaik közegész-

ségügyi ellátásának ellenõrzését, és

miután nem tudtak megbirkózni az

újonnan jött felelõsséggel, a megoldást

a megszorítások és a privatizáció

jelentették. 

A költségmegtérülés egyre gyakrab-

ban a betegek „önkéntes” hozzájárulá-

sain keresztül valósult meg. Ráadásul az

egészségügyi rendszer problémái egye-

nes arányban nõttek a szegénység

okozta egészségügyi problémákkal (fer-

tõzõ és hiánybetegségek). 1999-re a

venezuelai népesség 67,7 százaléka élt

szegénységben, szemben az 1990-es

44,4 százalékkal.

1999-ben, Hugo Chávez megválasz-

tását követõen az Egészségügyi Mi-

nisztérium tervbe vette egy új Nemzeti

Közegészségügyi Rendszer kifejleszté-

sét, amelynek középpontjában az egész-

ségmegõrzés, a betegségmegelõzés, a

közösségi részvétel és az alapellátást

nyújtó infrastruktúra megerõsítése állt. 

A PROVEA venezuelai civil szervezet

2000/1-es jelentése rámutatott az új

szemléletmód pozitívumaira, köztük

arra, hogy a költségtérítés progresszív

megszüntetése nyomán az egészségügyi

ellátás szélesebb körben vált elérhetõvé. 

A Barrio Adentro Misszió létrejötte
A Barrio Adentro Misszió az 1960-as és

’70-es években teret hódító Latin-

Amerikai Szociális Orvoslás (LASM)

egyik példája. Például Salvador Allende

Chilében az 1970-es évek elején és

Tabaré Vázquez Uruguayban, 2005-tõl

kezdve vezette be a LASM elveit. A LASM

gyökerei a 19. századi Európa szociális

orvoslásáig (különö-

sen a szociális orvos-

lás úttörõjének, Rudolf

Virchow munkájáig)

nyúlnak vissza, ami

aztán a 20. század

elején eljutott Latin-

Amerikába is.

A LASM az egész-

ségügyi ellátás közös-

ségi és holisztikus

voltát hangsúlyozza,

ahelyett, hogy csak az

illetõ beteg panaszait

kezelné. Ennek meg-

felelõen tehát az elõ-

forduló egészségügyi

problémák reaktív ke-

zelésén túl, az egész-

ség megõrzés és be-

tegségmegelõzés fon-

tosságát emelik ki.

A LASM az (az 1978-

as Alma Ata-i Nyi-

latkozat értelmében

vett) egészségügyi a-

lapellátást foglalja

magában, amelynek

egyik formája az

1960-as és ’70-es

években, a vidéki Ve-

nezuelában alkalma-

zott „egyszerûsített

egészségügyi ellátás”

volt. 2006-ban a Pán-

amerikai Egészségügyi

Szervezet (PAHO) igazgatója úgy

jellemezte a Barrio Adentrót, mint

„Latin-Amerika és a világ, az egész-

ségügyi rendszerek az egészségügyi

alapellátási stratégián keresztül foly-

tatott átalakításában szerzett 25 éves

tapasztalatának csúcspontját.”

1999-es elnökké választása után

Hugo Cháveznek szándékában állt

bevezetni az LASM alapelveit, elsõ

lépésként belefoglalva azokat az új

1999-es venezuelai alkotmányba, a

Harmadik Rész 83-85-ös cikkelyeiként.

Ezek a cikkelyek az ingyenes és magas

színvonalú egészségügyi ellátást minden

venezuelai állampolgár számára garan-

tált emberi jogként határozzák meg. 

Figyelemre méltó, hogy a Harmadik

Rész 84-es cikkelye is az LASM elveit

követi, amikor a prioritásként határozza

meg az egészségmegõrzést és a be-

tegségmegelõzést; és úgy írja le az

egészségügyi rendszert, mint ami „de-

centralizált és részvételen alapul”, ezen

kívül kijelenti, hogy a közösségnek „joga

és kötelessége”, hogy bekapcsolódjon a

közegészségügyi rendszerrel kapcsola-

tos politikai döntésekbe. A 85-ös cikkely

pedig arra utasítja a kormányt, hogy

biztosítson megfelelõ finanszírozást a

közegészségügyi rendszer számára,

miközben a 84-es cikkely kimondottan

megtiltja a privatizációt ezen a

területen.

Azonban a LASM sajátos kivitele-

zésének eredete Caracas Libertador

önkormányzatánál keresendõ, ami

2003-ban (a Chávez-párti polgármester,

Freddy Bernal vezetése alatt) létrehozta

az Endogén Fejlõdésért Intézetet (IED),

aminek nagyjából az volt a célja, hogy a

helyi lakosság aktív részvételével javítsa

az életkörülményeket. Az IED és helyi

lakosok közötti egyeztetések sora után a

javaslat a „Barrio Adentro Terv”-ben

öltött testet. Eszerint kis helyi orvosi

rendelõkre van szükség a „szegény-

negyeden belül”, ahol korábban nem vol-

tak ilyenek, és be kell vonni a helyieket

a tervezet irányításába. Bernal ezután

felhívást intézett az orvosokhoz, de a

Venezuelai Orvosszövetség nyomást

gyakorolt a tagjaira, hogy ne jelent-

kezzenek. Az ötven venezuelai orvosból,

akik mégis jelentkeztek, harmincan

azonnal visszaléptek, amikor meghal-

lották, hogy a szegénynegyedekben

kellene lakniuk; a másik húsz pedig

szakorvos volt, így rájuk szakirányú köz-

pontokban volt szükség, nem mehettekBarrio Adentro Misszió - Forradalom az egészségben
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alapellátást végezni a szegényne-
gyedekbe. Mivel nem volt jelentkezõ,
Bernalnak eszébe jutottak azok a kubai
orvosok, akik az 1999-es földcsuszamlás
után végeztek sürgõsségi ellátást az
országban. 

Ahogy ezt újságunk eme számának
fõ cikke is bemutatja, a kubai orvosok
kétoldalú megállapodások hiányában is
készek segíteni bármelyik bajbajutott
országnak, és végülis az 1999-es kubai
segélycsapat is így, ennek hiányában
érkezett a dél-amerikai országba. Ám
eme két ország, Venezuela és Kuba kö-
zött, ahogyan erre már utaltunk késõbb
nagyon szoros együttmûködés alakult ki.
A két ország közötti kapcsolatot a 2000.
október 30-án Hugo Chávez, venezuelai
elnök és Fidel Castro, kubai elnök által
aláírt Kuba-Venezuela Átfogó Együtt-
mûködési Egyezmény alapozta meg.

Lévén, hogy a kétoldalú egyezmény
már három éve létezett, Bernal a siker
reményében kereshette meg 2003
februárjában a kubai nagykövetséget. A
reményei pedig testet is öltöttek, Kuba
kész volt segíteni. Így aztán egy
ötvennyolc fõs, kubai orvosokból álló
kontingens indította el a programot 2003
áprilisában. Addig is három kubai orvos
egy hónapig járta a szegénynegyedeket,
és megvizsgálták azokat az otthonokat
és orvosi rendelõket, amelyeket a

közösség felajánlott. 2003 májusában
újabb száz orvos érkezett, és Libertador
más részeire, illetve más kerületekbe
mentek, Caracason belül és akörül. A
diagnosztizálás és kezelés mellett, ami
magában foglalta az ingyenes gyógy-
szerellátást is, az orvosok egészségügyi
összeírást is végeztek a negyedekben.
Caracas szegénynegyedeinek ez volt az
elsõ teljes körû egészségügyi fel-
mérése. 

Néhány akadályozó tényezõ (például,
hogy az állami kórházak nem fogadták el

a kubai orvosok diagnózisra és a keze-
lésre vonatkozó ajánlásait, és ami 2003
folyamán csak fokozatosan és részle-
gesen változott meg) ellenére, a „Barrio
Adentro Terv” nagyon népszerûvé vált.
Annyira, hogy 2003 decemberére már
országos figyelmet kapott, és végül
Chávez elnök nemzeti programmá tette,
„Barrio Adentro Misszió” elnevezéssel.
Ez volt az elsõ azoknak a népszerû
„misszióknak” a sorában, amelyek a
meglévõ közintézményeket megkerülve
mûködnek azóta is szerte az országban.

Barrio Adentro I.

A Barrio Adentro Misszió rendelõinek
legfontosabb jellemzõje az, hogy a
negyedek belsejében, illetve a nagy-
városok peremkerületeiben helyez-
kednek el, ellentétben néhány olyan
létesítménnyel, amelyek a tehetõsebb
részeken találhatók. A Barrio Adentro
egészségügyi „õrhelyei” a környékbeli
egészségügyi bizottságok kérései alap-
ján létesültek a legelszigeteltebb negye-
dekben, és igazi egészségügyi létesít-
mények alapjául szolgáltak.

A Barrio Adentro tervezet egyik
legfontosabb része, lévén, hogy ere-
detileg helyi programként indult, a helyi
közösségben való részvétel volt. Ez helyi
egészségügyi bizottságokon keresztül
valósul meg. A körülbelül tízfõs bizott-
ságokat az állampolgárok nagygyûlése
választja meg. 2006-ra 8.951 egész-
ségügyi bizottságot jegyeztek be (egy
bizottság jut egy alapellátóhelyre). 

Ezekbõl 6.241 már 2004-ben is léte-
zett. 2006 elsõ negyedévében 41.639
közösségi egészségügyi nagygyûlést
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tartottak, amelyeken 1.423.815 fõ vett
részt.

A részvétel kérdése több egyszerû
vezetési kérdésnél. Egy egyetemi ta-
nulmány arra a következtetésre jut,
hogy még pozitívabb és még egyenlõbb
orvos-beteg viszony kialakítása „talán a
legkönnyebb és a leghatékonyabb”
módja annak, amivel az orvosi szakma
hozzájárulhat az egészségügyi egyenlõt-
lenségek leküzdéséhez.

Minden ellátóhely 250-300 családot
lát el. 2003-ra az alap egészségügyi
ellátás lefedte annak a több mint 18
millió fõnyi (az ország összlakossága
körülbelül 23 millió fõ – a szerk.)
venezuelai népességnek a 70 százalé-
kát, amelynek korábban ehhez nem volt
hozzáférése. 2007-re 3.717 alapellátó-
hely épült meg és lett felszerelve, és
összesen 8.633 ellátó hely mûködött
(beleszámolva azokat is, amelyek még
mindig közösségi központokban és ott-
honokban voltak). 4,800 fogorvos is ren-
delkezésre állt. 

1998-ban Venezuelában csupán
1.628-an dolgoztak alapellátást nyújtó
helyeken és 800 fogorvos dolgozott.
1998 és 2007 között a számuk 530 és
600 százalékkal növekedett.

Barrio Adentro II.
Azt követõen, hogy a Barrio Adentro
alapellátó-hálózata országos kiterjedé-
sûvé vált 2004-ban, elkezdõdött az
alapellátáson túli ellátórendszer kiépí-

tése. Így lett az alapellátást nyújtó
program a „Barrio Adentro I.”. A „Barrio
Adentro II.” pedig, ahogy a nevében lévõ
számozás is jelzi, már más jellegû
szolgáltatást, szakellátást biztosít. 

Ezt fõleg három fõ területen teszi:
Átfogó Diagnosztikai Központokban,
Átfogó Rehabilitációs Központokban és
Fejlett Technológiai Központokban. Ter-
vek szerint az elsõ kettõbõl egyenként
600 fog létesülni (amelyek mindegyik

úgy 40.000-50.000 embert sz olgál
majd), a harmadikból pedig 35 (legalább
egy minden államban).

2008-ra, a fent tervezett számokból
az alábbiak valósultak már meg a Barrio
Adentro II. keretén belül: 417 Átfogó
Diagnosztikai Központ, 576 Átfogó
Rehabilitációs Központ és 22 Fejlett
Technológiai Központ.

Barrio Adentro III. és IV.
A Barrio Adentro III. azoknak nyújt
egészségügyi ellátást, akiknek a
betegségére nem sikerült megoldást
találni a két alsóbb szinten. 

Az ide kerülõ páciensek 24 órás
ellátást kapnak. A Barrio Adentro IV. a
felelõs a legkomplikáltabb és legspe-
ciálisabb orvosi és sebészeti fela-
datokért. Ezekben az állam által fenn-
tartott létesítményekben tanítás és
kutatás is folyik. 

A Chávez-kormány 2006. november
16-án jelentette be a Barrio Adentro
projekt ezen szakaszát, amelynek
keretén belül 16 új kórház építését
vették tervbe szerte az országban,
különösen szegény területeken. Ennek a
tervnek az egyik legfigyelemreméltóbb
példája a 2007-ben megnyitott Dr.
Gilberto Rodríguez Ochoa Latin-amerikai
Gyerek Szívkórház, ami 142 kórházi
ágyával és 33 intenzív osztályi helyével
egyike a legnagyobb ilyen központoknak
a világon.Egy rendelõ a szegénynegyedben

A misszió által mûködtetett rohammentõ
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A misszió eredményei
Az Egészségügyi Minisztérium szerint az
1980-as és 1990-es években csupán
ötven közegészségügyi létesítmény
épült. 2003 és 2007 között viszont 4.659
az új rendszer szerinti I-es és II-es
egészségügyi központ létesült és lett
felszerelve. Ezekben a központokban az
ellátás ingyenes. 

2004-ben és 2005-ben a Barrio
Adentro keretén belül 150 millió kon-
zultációra került sor, négyszer többre,
mint a hagyományos járóbetegellátó-
hálózatban, ráadásul ezek 40 százaléka
a betegek otthonában történt.

A venezuelai Nemzeti Statisztikai
Hivatal (INE) felmérései szerint a
válaszadók 97 százaléka azt mondta,
hogy elégedett vagy nagyon elégedett
volt a kapott orvosi konzultációval, és 98
százalékuk nyilatkozott úgy, hogy kis
nehézséget okozott vagy egyáltalán nem
okozott nehézséget a hozzáférés az
egészségügyi ellátáshoz, míg 88,5
százalékuk mondta, hogy némi vagy
komoly nehézséget okozott ez a Barrio
Adentrót megelõzõ idõszakban.

1998 és 2007 között az abszolút
nyomor 20,6 százalékról 9,41 százalékra
csökkent, a csecsemõhalálozás pedig
21,3-ról 13-ra esett 1.000 nyilvántartott
szülésbõl.

A program napjainkban
2010-ben már több mint 15.000 orvos
dolgozott a Barrio Adentro Misszióban,
akinek nagy százaléka immáron olyan
venezuelai szakember, aki emberi
érzékenységgel és szociális elkötele-
zettséggel végzi a munkáját. Velük
körülbelül 30.000 kubai mûködött
együtt, köztük egészségügyi és tech-
nikai személyzet az ország különbözõ

kórházaiban. Mindannyiuk célja az
ország közegészségügyi rendszerének
erõsítése. 

A program nemzetközi kapcsolatai
A venezuelai Egészségügyi Minisztérium
számos forrásból látja el a közös-
ségeket, a kórházakat és a rendelõket
gyógyszerekkel és orvosi felszere-
lésekkel. Például az Amerikák Bolivári
Szövetségének (ALBA), valamint a Dél-
Amerikai Államok Uniójának (UNASUR)
országai, köztük Argentína, Kuba,
Nicaragua, Bolívia, Paraguay egyez-
ményeket írtak alá gyógyszerekkel való
alacsony árú kereskedésrõl. 

További missziók
Ahogy az egészségügyi alapellátást
nyújtó Barrio Adentro program elindult,
az összeírások rávilágítottak arra, hogy
ezek a közösségek nagyon mély szociális
hiányoktól szenvednek. Ennek a fel-
ismerésnek az lett az eredménye, hogy
új helyekre terjesztették ki a programot
és új missziókat hoztak létre. Így például
az Alimentación Misszió (Élelmezési
Misszió) arra tesz erõfeszítéseket, hogy
„legsebezhetõbb” csoportoknak (gyere-
keknek, idõseknek stb.) legalább napi
két étkezést biztosítson. 

A Robinson Missziót azért hozták
létre, hogy az írástudatlansággal
foglalkozzon, a közben nemzetközivé
váló Milagro Misszió (Csoda Misszió)
pedig a lakosság szemészeti problémáit
kezeli (lásd lapunk ide vonatkozó
cikkét). n

Egy Chávez elnök által felavatott diagnosztikai központ 
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AZ OPERACIÓN MILAGRO
A Venezuelával való együttmûködés
fejlõdését követõen, elõször a vene-
zuelai Barrio Adentro Misszió kere-
tén belül 2004-ben létrehozták a
kubai-venezuelai Operación Milagro
(„Csodamûtét”) programot, ami
szemészeti szolgáltatásokat nyújt
ingyenesen eleinte fõleg kubai, ve-
nezuelai, késõbb más latin-amerikai
országok betegeinek is. 

A mûtéteket helyben végzik az adott

országokban, valamint Kubában és Ve-

nezuelában is ellátnak külföldi pácien-

seket is. A kubai orvosok különféle

hályogos megbetegedéseket gyógyíta-

nak olyan embereknél, akik egy ilyen

mûtét költségeit nem tudnák megfizetni.

Márpedig egy ilyen nem kezelt szem-

betegség akár a látás elvesztéséhez is

vezethet. 

A két leggyakoribb szembetegség,

amit a kubai orvosok gyógyítanak a

szürke hályog és az ún. kúszóhályog.

A nevében a szemlencse maradandó

elhomályosulására utaló szürke hályog

tüneteinek elsõ megjelenése olyan,

mintha homályos, piszkos ablakon néz-

nénk keresztül. A korábban éles képet

homályosnak, az élénk színeket fakónak

látjuk. Szürkületben fokozottan romlik a

látásélesség, egyre erõsebb szemüvegre

van szükség, kialakulhat kettõs látás,

erõs fény hatására káprázás jelent-

kezhet. A gyógyítása gyógyszerekkel

nem lehetséges, csak mûtéti úton lehet

visszaállítani a páciens látását.

A kúszóhályog még súlyosabb szem-

betegség, amely során a kötõhártya a

szaruhártya felszínére terjed, és lassan,

évek alatt növekedve bekúszik a sza-

ruhártya közepe felé. Panaszt eleinte

nem okoz, de ha eléri a pupilla területét,

jelentõs látásromláshoz vezet. Gyó-

gyítása szintén csak mûtéttel lehet-

séges. A mûtét nem nagy beavatkozás,

de a gyógyulás viszonylag lassú, több

hónapig is tarthat. Sajnos nagyon

gyakori a kiújulás. A mûtétet minél ha-

marabb kell elvégezni, ha kell, többször

is. Ha a mûtét túl késõn történik, akkor

végleges látásromlással kell számolni,

mert a pupilla elé terjedt kúszóhártya a

szaruhártya szabálytalanságát okozza,

mely a mûtét után is megmarad.

Kubában a közelmúltig 270 ezer be-

teget, Venezuelában, Bolíviában, Ecua-

dorban, Guatemalában, Haitin, Hondu-

rasban, Panamában, Peruban, Nicara-

guában, Paraguayban, Uruguayban,

Suriname-ban, Maliban, Angolában és

más országokban 1,33 millió embert

operáltak meg. A program érthetõen

hatalmas népszerûségnek örvend benne

résztvevõ országok hátrányos helyzetû

lakosságának körében. 

Az Operación Milagro eredetileg Ku-

bában, és nem sokkal késõbb Venezu-

elában kezdte meg a mûködését, azon-

ban a nagy nemzetközi érdeklõdés ha-

tására más országokra is kiterjesztették.  

Bolíviában 2006 óta mûködik a

program. Összesen nyolcszáz kubai

orvos érkezett segíteni az elmaradott

dél-amerikai országba, amikor az ország

elnökévé az indián õslakos Evo Moralest

választották. A kubai orvosok 18 helyenEgy idõs bolíviai asszony a szemmûtét után
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állítottak fel Bolíviában szemészeti
központot, köztük azt a Titicaca-tó
partján fekvõt, ahova fõleg szembeteg
perui nincstelenek „szöknek át” gyógy-
kezelés céljából. Csak Bolíviában a kubai
orvosok naponta átlagosan 250 beteget
mûtenek meg. 

A hírek szerint sok olyan ember is
visszanyerte a látását, aki korábban nem
szimpatizált Kubával. Ennek talán a
legkülönösebb esete az volt, amikor
kubai orvosok mûtötték meg annak a
Mario Teránnak a hályogos szemét, aki
fiatal katonatisztként 1967-ben kivégez-
te Che Guevarát. A mûtéttel visszaadták
a látását.

Evo Morales, akinek szintén kubai
orvosok mûtötték meg a szemét, nagy-
rabecsülését fejezte ki a kubaiaknak,
akik a mûtéteket, mint mindenhol, az õ
országában is ingyen végzik. A bolíviai
elnök úgy számolt, hogy ha egy
szemmûtét 500 dollárba (kb. 102 ezer
forint) kerül, akkor a négyszázezer in-
gyenesen elvégzett szemmûtét 200
millió dollár (kb. 40,9 milliárd forint)
megtakarítást jelent a bolíviai kormány-
nak. Hozzátette, hogy „Kuba nem kért
cserébe semmit, nem kért részesedést a
bányászatban, a gáz- és olajszektorban,
miként tette ezt az Egyesült Államok a
segélyek feltételeként”.

A program fontossága nemcsak az
ingyenességében nyilvánul meg, hanem
abban az elképesztõ intenzitásban is,
amellyel a kubai orvosok a munkájukat

végzik. Egy cikkben Arnaldo Pérez
Guerra elmondja, hogy Chilében (itt is
mûködik a program) ha valaki a
közegészségügyi rendszer keretén belül
akarja megmûttetni a szemét, akkor
gyakran hónapokat, nem ritkán éveket
kell várnia, annak ellenére, hogy ezek
viszonylag egyszerû beavatkozások. 

Chilében 2006 és 2008 között 750
páciens nyerte vissza a látását az
Operación Milagrónak köszönhetõen. 

Az Operación Milagro keretében
nemcsak az adott országokban végeznek

mûtéteket, mint ahogy a már említett
Bolíviában, de például Kubába és Vene-
zuelába is szállítanak betegeket, hogy
ott végezzék el rajtuk az operációt. 

Antolín Moreno volt az elsõ chilei,
akit Venezuelában mûtöttek meg 2006
májusában. Két évvel késõbb így em-
lékezett erre: „Úgy kilencvenen voltunk
chileiek. Szürke hályogom volt, és
gyakorlatilag vak voltam. Fél méternél
messzebbre nem láttam. Barquisime-
tóban operáltak meg, és ma már
semmilyen panaszom sincs. 2005-ben
jelentkeztem a Cerro Navia-i egész-
ségügyi szolgálatnál. Most 2008-at
írunk. Venezuelában már meg is mû-
töttek, õk viszont még vissza sem
hívtak. Építkezéseken dolgoztam 50
éven keresztül, és nem volt pénzem
kifizetni másfél-kettõmillió pesót. A
venezuelai utazás csodálatos élmény
volt. Tizenegy napot töltöttünk ott,
visszakaptuk a látásunkat, aztán pedig
lábadoztunk. Folyton körbeugráltak min-
ket. Itthon aztán meghívtak a nagykö-
vetségre, hogy beszélgessek azokkal,
akik ezután mennek.”

Egy másik sikertörténet Ana Liza-
máé: „Takarítónõként dolgoztam. Az
Operación Milagrónak köszönhetõen
megmûtötték a szemeimet. Olyan
csodálatos volt, hogy nem is hinnéd el,
ha nem te éled át. Több mint három évig
vártam, hogy a Sótero del Río kórházban
idõpontot kapjak. Eddig nem hívtak.
Sokan vannak a sorban. Ahhoz, hogy a
Katonai Kórházban a saját költségemenAz Operación Milagro Mexikóban

Evo Morales köszönetet mond a kubai orvosoknak a szemmûtéte után
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végezzék el a beavatkozást, 1.200.000
pesót kellett volna fizetnem, az UC
kórházában pedig 700.000-et. Hitelt
akartam felvenni, de nem tudtam, hogy
mibõl fogom fizetni a törlesztõrész-
leteket. Nem láttam az elõrehaladott
kúszóhártyám miatt. És akkor csoda
történt. 2008. február 6-án Vene-
zuelában megmûtöttek, és most már
látok. Teljesen visszakaptam a látá-
somat.”

Argentínában elsõsorban a córdobai
Dr. Ernesto Guevara Szemészeti Köz-
pontban végzik az Operación Milagro
mûtétjeit. A kubai-venezuelai szolida-
ritási program itt a Lehetséges egy Jobb
Világ Alapítvánnyal együttmûködve
mûködik. Egy többlépéses folyamat
során kerülhet be valaki a programba, és
eshet át szemmûtéten. Elõször önkén-
tesek a lakókörzetekben, az intézmé-
nyekben vagy a Szemészeti Közpon-
tunkban felmérik, hogy ki szenvedhet
ilyen betegségekben. Ezt követõen,
akinél felmerül a betegség léte, azt egy
helyi orvosokból álló team megvizsgálja
és megállapítanak egy elõzetes diag-
nózist. A gyógyítható eseteket a Sze-
mészeti Központba utalják a diagnózis
megerõsítésére és megállapítják a
mûtéti alkalmasságukat. Azokat a
betegeket, akik alkalmasnak bizo-
nyulnak, a program szemész szakorvosai
néhány napon belül megoperálják. Ezt

követõen addig kapnak ápolást, amíg
teljesen fel nem épülnek. Az egész
procedúra teljesen ingyenes, a betegek
felkutatásától a mûtét utáni lábadozásig.
Ricardo Hernández, a Dr. Ernesto Gu-
evara Szemészeti Központ igazgatója
elmondása szerint amióta a Szemészeti

Központ megnyitott 2009 októberében,
1.000 córdobait operáltak meg térí-
tésmentesen. Argentin betegeket is
kezeltek külföldön is: Kubában 824-et,
Bolíviában 27.816-ot, Paraguayban 41-
et.

Érdekesség, hogy Kuba nemcsak a
szegény latin-amerikai országok egész-
ségügyi rendszerébõl kiszoruló pácien-
seket látja el. Egy portugál honlap
nemrégiben arról adott hírt, hogy a
portugál kereszténydemokrata néppárt
elnöke tiltakozott az ellen, hogy a
portugál önkormányzatok szerzõdéseket
kötnek a kubai állammal arról, hogy
Kubában szemmûtétet végeznek olyan
portugál pácienseken, akiknek Portu-
gáliában végeláthatatlan várólistával
kellene szembenézniük. Akkor a hír arról
szólt, addig 14 idõs embert mûtöttek
meg Kubában.

A tervek szerint az Operació Milagro
keretében összesen 6 millió szem-
mûtétet végeznek majd el 2016-ig a
világ különbözõ országaiban, fõleg Latin-
Amerikában. 

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) szerint a világon több mint 37
millió ember - köztük több mint másfél
millió 16 éven aluli - vakult meg olyan
szembetegségek következtében, amely-
ek pedig egyszerû kezeléssel gyó-
gyíthatók lettek volna. n

Szemmûtétet végzõ kubai orvosok
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KUBÁBAN KÉPZETT ÉSZAK-AMERIKAI

ORVOS MENT ÉLETEKET HAITIN
A Latin-amerikai Orvosi Iskola
(ELAM) 2012-es évfolyamának le-
endõ végzõse vagyok. Egy Indiana
állambeli munkásosztálybeliként
mélyen megrázott a haiti pusztító
földrengés 2010-ben. Éppen Kubá-
ban voltam, ahol orvosi tanulmá-
nyaimat végeztem az ELAM negyed-
éves hallgatójaként.

Az iskola megkereste a 2010-ben végzõ

amerikai diákok egy csoportját, hogy

bevonja õket a „Brigada Medica Cuba-

na”-ba, a híres brigádba, ami egy-egy

katasztrófa után a szomszédos vagy más

fejlõdõ országok segítségére siet. Ezek

az orvosok általános orvosként dol-

goznak sürgõsségi ellátást biztosító léte-

sítményekben, és ütött-kopott sátrakban

kezelik a nyomorban élõ lakosságot. 

Ezen új orvosok egyike az ELAM

2010-es végzõse, Dr. Gregory Wilkinson

is, aki háziorvosi gyakorlatát töltve azóta

is hasonló körülmények között dolgozik

Haitin. 

Dr. Wilkinson a kaliforniai Oaklandból

származik. A Merritt Community Colle-

ge-ban tanult, majd szociológiát hall-

gatott az Iona College-ban, a New York

állambeli New Rochelle-ben. A jamaicai

gyökerekkel rendelkezõ fiatal orvos el-

mondta, hogy büszke rá és lelkesen tel-

jesíti az orvosi iskolai ösztöndíj az irányú

követelményét, hogy egy elmaradott kö-

zösségben dolgozzon, ahogyan ezt most

Haitiben teszi. A fiatal orvos következõ

terve, hogy jelentkezik egy szülészeti-

nõgyógyászati programra Jamaicába,

miután befejezte a munkáját Haitin. Az

ötödik évem tavaszi félévében, Dr.

Wilkinson kapott a kubai kormánytól egy

kis nyaralást. Ekkor volt szerencsém

interjút készíteni vele, és így tudok

beszámolni a világnak egy ilyen rend-

kívüli emberrõl.   

Dr. Wilkinson õszintén megosztotta

velem a történetét arról, hogy hogyan

alkalmazkodott az új otthonához, és tele

volt más elképesztõ történetekkel. Pél-

dául elmondta, hogy volt olyan, amikor a

konzultációs mûszakja során több mint

250 akut betegségben szenvedõ beteget

láttak el.

A Dr. Wilkinsonnal készített inter-

júmat követõen, még eltökéltebb lettem,

hogy én is szervezzek egy hasonló

brigádot miután lediplomáztam 2012-

ben. 

Dr. Wilkinson egyike az ELAM Brigád

öt végzõsének és ott marad a misszió

végeztével is, hogy elvégezzen egy

háziorvosi programot.

Hol élsz?

Dr. Wilkinson: Egy Lester nevû faluban,

ami Haiti legnagyobb megyéjének,

Artiboniténak a közepén található, és ott

van az a folyó is, amelynek közelében a

kolerajárvány tombol.

A kubai orvoscsoport, amelynek Dr. Wilkinson is a tagja

Dr. Wilkinson munka közben
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Mik az elsõdleges feladataid?

Dr. Wilkinson: A legfontosabb a kolera
kezelése. Minél magasabb az elõfor-
dulási aránya, annál nehezebb a munka.

Hatnapos ciklusokban dolgozunk.
Például, kezdheted konzultációkkal a
hetet, amelyek során két csoportra
osztod a betegeket: kolerásokra és nem
kolerásokra. A kolerásokat is két cso-
portra osztjuk, azokra, akik intravénás
kezelést igényelnek, és azokra, akiket
lehet szájon át is kezelni. Aki nem
kolerás az is kap kezelést a tüneteire és
a panaszaira. A konzultációk után
átkerülsz a CTC-be (a Kolera Kezelõ
Központba). Utána egy napot a gyer-
mekgyógyászaton töltesz, aztán a fel-
nõttekhez kerülsz. Végül egy 16 órás
ügyeletet látsz el, amelyet egy
szabadnap követ, mielõtt újrakezdenéd
a kört újra és újra.

Mivel nagyon sok család szétszakadt,

úgy is ellátsz gyermekeket, hogy a

szüleik nincsenek jelen.

Dr. Wilkinson: Igen, de az ritka, hogy a
gyermek kísérõ nélkül érkezik. Jönnek
velük felnõttek, barátok vagy távoli
rokonok. A legtöbb embert mások
hoznak be, különösen a súlyos eseteket.
Megtanultunk gyorsan reagálni, amikor

azt látjuk, hogy valakit haiti taxin,
talicskán hoznak hozzánk.

„A Föld Legszörnyûbb Katasztrófája”-

ként emlegetett földrengés után mi-

lyenek voltak az életkörülményeid a

Haitire való elsõ érkezésedkor?

Dr. Wilkinson: Hat hónappal a földrengés
után érkeztem Haitire, úgyhogy akkora
már egy-két dolgot újjáépítettek. A

létesítmény, ahol most dolgozom kez-
detben sátrak sorából állt és mi mind-
annyian 10x5-ös sátrakban laktunk és
kempingágyakon aludtunk. Áram szinte
nem volt. Saját zseblámpáink fényénél
kötöttük be az infúziókat. Egyszer a
mobiltelefonom fényével segédkeztem
egy sebésznek, aki világítás nélkül
mûtött.

Mostanra, a Kubai Orvosi Brigád, az
UNICEF és az ENSZ együttmûködésének
hatására már van egy generátorral fel-
szerelt kórházunk. Az újjáépítés kezdeti
szakaszai alatt, hála a Kolera Kezelési
Központnak nagyobb és erõsebb
sátrakat kaptunk, és én a kórház
folyosóján laktam.

Én, személy szerint, legjobban a
kórház tetején szeretek pihenni. Ezért
kaptam a környéken élõktõl a „Chat
blanc de l’hopitale” nevet, amit az je-
lenti, hogy „fehér macska a kórház
tetején”. A körülmények változnak, és
napról-napra jobbak lesznek.

Hogy kezelitek a kritikus eseteket?

Dr. Wilkinson: Elõször is nincs közöttünk
megosztottság. Az orvos ápoló is, és egy
ápoló is válhat orvossá. Vállvetve
dolgozunk együtt. Megtanították ne-
künk, hogy hogyan ismerjük fel a
kiszáradást és itt ez az elsõ feladat. 

Amikor egy szakorvos mellett va-
gyok, nincs közöttünk verseny. Egy a
célunk: egy élet megmentése.

Amikor valaki egy talicskából mered
felfelé beesett szemekkel, a pulzusa

Vizsgálat Haitin

Sátorváros valahol Haitiben a földrengés után
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gyenge és nincs érzékelhetõ vérnyo-
mása, mindenki rohan, hogy hidratálja a
beteget. Jöhet bár egy beteg soványan,
fásultan és sokkos állapotban, egy órán
belül kövér, stabil és élettel teli lesz.
Arról vagyunk híresek, hogy „életre
keltjük a halottakat” dopaminnal.

Van lehetõséged kapcsolatba lépni az
emberekkel?

Dr. Wilkinson: Az egyik héten „clínica
móvil”-t csináltunk, terepmunkát, amely
során felmentünk a hegyekbe, hogy ott
olyan kellékekkel, mint klórtabletták,
hidratáló sók, alapvetõ antibiotikumok,
klinikát hozzunk létre elõsegítve ezzel az
egészségügyi ellátást és a kolera
megelõzését.

Normál esetben, ameddig csak lehet,
jármûvel megyünk fel, aztán amikor el-
fogy az út, akkor gyalog folytatjuk. Az
összes felszereléssel olyan magasra má-
szunk fel, hogy ott vannak olyan embe-
rek, akik még soha nem láttak orvost.

Milyen dolgokat kezeltek?

Dr. Wilkinson: Kisebb fertõzéseket és
felszíni sérüléseket. Az egyik legfon-
tosabb dolog, hogy megtanítsuk az
embereket arra, hogy hogyan tisztítsák
meg a vizet, minimalizálva ezzel a
[kolera] járvány és késõbbi szennye-
zõdések terjedését.

Úgy hallottam, hogy haiti tartózkodásod
alatt valami izgalmas dolog történt
veled.

Dr. Wilkinson: Nos, igen, Fidel Castro,
Kuba volt elnöke felhívott karácsonykor.
Azért telefonált, hogy személyesen
velem és ELAM-beli kollégámmal és
amerikai honfitársammal, Dr. Narciscio
Ortizzal beszéljen. Nagyon zavarban
voltam. Haiti kreol nyelven (egy fõleg
francia alapokkal rendelkezõ, csak Haitin

beszélt nyelv – szerk.) válaszoltam neki.
Megkeresésének oka az volt, hogy
hallotta, hogy a(z) [ELAM] központban
volt a legalacsonyabb a halálozási arány
a kolera járvány csúcspontján, annak
ellenére, hogy itt látták el a legtöbb
kolerás esetet. Ez nem nehéz munka, de
nagyon nagyra értékelik. [Idõnként, a
személyzet 250-nél több beteget is
ellátott egy mûszak alatt.] Én, személy
szerint, minden alkalommal izgatott
vagyok, amikor megmentek egy életet.

Visszatekintve, tudsz mondani egy
dolgot, ami segíthetett volna abban,
hogy még jobban végezd a munkádat?

Dr. Wilkinson: Nehéz ilyet mondani,
mert minden egy tanulási folyamat. Az
emberek mindig ott vannak, ahol lenniük
kell.

Végülis mondhatok ilyet, például, ha
ideérkezésem elõtt elkezdtem volna
kreolul tanulni. De az igazat megvallva,
ami a legtöbbet segített nekem az az
õszinteség volt. A haitiak elég okosak
ahhoz, hogy átlássanak a mellébeszé-
lésen. 

Megtanultam azt az értékes leckét,
hogy fontos az emberi kapcsolat. És ez a
különbség aközött, az orvos között, aki
ismer egy betegséget és aközött, aki
gyógyítani tud egy betegséget. Minden a
kapcsolatteremtésrõl szól.

Chasiti Falls
2011. augusztus 31.

A cikk szerzõje, Chasiti Falls

Sátortábor a földrengés túlélõinek
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A „TARARÁ GYERMEKEI” PROJEKT

KUBA „CSERNOBIL GYERMEKEI” PROJEKTJÉNEK
TÖRTÉNETE

1990 óta Kuba forradalmi kormánya
egy olyan programot tart fent, amit
az ország egyszerû állampolgárai is
büszkeséggel emlegetnek. Ez pro-
jekt Ukrajna dolgozóinak mély tisz-
teletét is kivívta, de, köszönhetõen
a Washington által fenntartott infor-
mációs blokád nagyfokú hírközlési
szelekciójának, gyakorlatilag isme-
retlen az Egyesült Államokban.

A gyerekek, akik az ukrajnai Cser-
nobilban 1986-ban bekövetkezett nuk-
leáris baleset (amely háromszázszor
több radioaktív sugárzást bocsátott ki,
mint Washington atomtámadása Hiro-
sima ellen 1945-ben) következtében
radioaktív szennyezõdésnek voltak ki-
téve, számos olyan élettani károsodástól
szenvednek, amelyek különleges keze-
lést igényelnek. A kubai egészségügyi
hatóságok megállapodtak arról, hogy
szolgáltatásokat biztosítanak a legsú-
lyosabb esetek nagy részének.

Tarará, Kuba
Az akciót kubai gyerekek kezde-
ményezték, akik felajánlották a Habana

del Este közelében lévõ Tarará part-
szakaszon elterülõ nagy kiterjedésû José
Martí Úttörõ Táborukat a projekt hely-
színéül.

Ez a Havanna belvárosától húsz
kilométerre, keletre lévõ tengerparti
város egykoron a gazdagok üdülõöve-

zete volt. A kubai forradalom után kubai
gyerekek nyári tábora lett. Az utóbbi
húsz évben pedig Tarará etnikai képe
leginkább ukrán, miután több ezer ukrán
gyerek érkezett, hogy a csernobili
nukleáris katasztrófa okozta betegsé-
geikre kezelést kapjanak.

A programnak helyt adó José Martí Úttörõ Tábor fõépülete

Az atombaleset

1986. április 26-án, hajnali 1 óra 23
perckor robbanás rázta meg az Ukrajnában
található Csernobili Atomerõmû 4-es re-
aktorát, amely nyomán tûz ütött ki. Mielõtt
a mérnökök és a tudósok vissza tudták
volna szerezni az ellenõrzést, 190 tonna
súlyosan radioaktív anyag szabadult fel a
légkörben. A radioaktív részecskék nem-
csak Csernobilra hullottak vissza, de egész
Ukrajnára, csakúgy, mint a környezõ álla-
mokra, Fehéroroszországra és Oroszor-
szágra, és más európai országokba, pél-
dául Lengyelországba is jutott belõle. A tu-
dósok becslése szerint a kiszabadult ré-
szecskék hatása 20 tonnányi atombom-
báénak felelt meg. A csernobili baleset
továbbra is minden idõk legnagyobb, bé-
keidõben bekövetkezett atomkatasztró-
fája.
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Kubai specialisták a rák különbözõ
fajtáit, vese és pajzsmirigy elégtelen-
ségeket, emésztõszervi és idegrendszeri
rendellenességeket és bõr- és ínybe-
tegségeket kezelnek, amelyek elõfor-
dulása sok tudós
szerint még min-
dig nem tetõzött a
fertõzött területe-
ken. Tudjuk, hogy
Kubának kiváló or-
vosai és egész-
ségügyi rendszere
van, de szûkében
vannak a gyógy-
szereknek és fel-
szereléseknek –
és eszközök nélkül
nagyon nehéz dol-
gozni…

A legtöbb páciens 45 napos tar-
tózkodásra érkezik, de vannak olyanok
is, akik súlyos betegségük miatt évek
óta itt élnek vagy rendszeresen vissza-
járnak. Kubának mindenre szüksége van
– kenyérre, tejre, kávéra, mosóporra,
mindenfajta ruhára, ceruzákra, papírra,
légkondicionálókra… Õk segítenek, és
nem kérnek pénzt. Ennek a kis or-
szágnak hatalmas szíve van! Milyen
csodálatra méltó ez az önzetlen állam,
amely megfosztja magát attól a kevéstõl
is, amije van, csak hogy segítsen azok-

nak a gyerekeknek, akiknek erre
kétségbeesetten szükségük van. 

Azok, akik felajánlásukkal ki-
mondottan a Tarará gyermekei-
nek nyújtott segítséget akarják
támogatni, kérjük, hogy jelezzék,
hogy ez a „Csernobil gyermekei”
projektnek megy. 

Tarará
Egy tararái utazás kitörölhetetlen
nyomot hagy mindenkinek a lel-
kében, aki már járt ott. Hihetetlen
történetek összefonódó sorsokról,
újjáéledt remények, felszabadult
életek elevenednek meg a sze-
münk elõtt…

Az 1990-es évek elején Mikola
és Nina Rudenko családját sze-
rencsétlenség érte: az orvosok az
egyetlen fiuknál, Vlagyimirnál a
leukémia legsúlyosabb stádiumát
állapították meg. A túlélés vagy a
felépülés esélye ijesztõen csekély
volt. A család akkoriban Belaja
Cserkov városában lakott, Ukraj-
na azon részén, amelyet kritikus

mértékben károsított a csernobili ka-
tasztrófa során elszabadult radioaktív
sugárzás. A szülõk, úrrá léve a mér-
hetetlen szomorúságon, különbözõ
egészségügyi létesítményekbe és orvo-

sokhoz kezdték hordani a fiukat, de
mindez nem segített. Csupán néhány
hónapot jósoltak neki. A kétségbeesett
szülõknek az utolsó reményt az a
lehetõség jelentette, hogy Vlagyimirt
Kubába vigyék. Egy különleges ukrán-
kubai államközi program [„Csernobil
gyermekei”] már mûködött egy pár éve.
Kubai orvosok önzetlenül harcoltak olyan
ukrán gyermekek életéért, akik a bor-
zasztó csernobili atombaleset áldozatául
estek.

Nina és fia 1992 novemberében ér-
kezett a kubai városkába, Tararába. A

következõ évben a családfõ, Mikola, két-
ségtelenül nehéz döntést hozott, amikor
otthagyta Ukrajnában az állását, a
lakását, a rokonait, és követte a hozzá
legközelebb álló, a neki legkedvesebb
két embert, a feleségét és a fiát Kubába.

Bár Vologya egészségügyi állapota
még mindig ingatag volt, a család már
rendelkezett a legfontosabb dologgal –
reménnyel. Semmi más nem számított.
Tararába érkezve, ezermester és
munkához szokott Mikola, azonnal
dolgozni kezdett vízvezeték- és elek-
tromoshálózat-szerelõként. Nina szintén
keményen dolgozott. A legtöbb gyerek
szülõk nélkül jött, és állandóan rengeteg
munka volt kezdve a gyerekruhák fol-
tozásától az anyák segítésén át a
gyerekek ellátásában. Nap napot, év
évet követett… Tizenhét év telt el…

Tarará ma már elképzelhetetlen e
nélkül a család nélkül. Mikola már évek
óta az ukrán oldal aligazgatója; Nina a
Házvezetési Igazgatóság fõnöke. Sok
évvel ezelõtt a fiuk összebarátkozott
Natasával, aki szintén kezelésre érkezett
Tararába. Natasa pikkelysömörben szen-
vedett, de alig néhány hónappal az
érkezése után, az állapota már nagyon
sokat javult, úgyhogy el kellett hagynia
Tararát. Az ukrajnai idõjárás miatt
azonban újra nagyon rosszul lett, és

újabb kezelésre volt
szüksége.

Ekkor már Vla-
gyimir és Natasa
nem tudta elviselni
a gondolatot, hogy
elválasszák õket
egymástól és össze-
házasodtak. A bol-
dog család egész-
séges iker uno-
kákkal ajándékozta
meg Mikolát és
Ninát: a fiú Alex-

andrral és a lány Diana Mariával.
Minden beteg gyermek a saját

tragédiájával, reményével és sorsával
érkezik Tararába. És minden gyermek
nemcsak maximális figyelmet, kezelést
és törõdést kap, de egy darabot a kubai
emberségbõl is; határtalan kedvességet
és önzetlenséget.

Rendszerint a rövidebb kezelés más-
fél hónapig tart, de ez nincsen kõbe
vésve. A kubai orvosok mindenkirõl
egyénileg döntenek, és a gyerekek annyi
ideig maradhatnak, amennyi idõre a
pozitív eredmények eléréséhez szükség

„Több mint tizennégy évvel a baleset után, ami a
világon mindenhol Csernobilt a félelem szim-

bólumává tette, a térség lakói messze nincsenek
túl a katasztrófán. Fehéroroszországban,

Ukrajnában, és az Orosz Föderációban továbbra is
romboló hatással van, nemcsak az emberek

egészségére, de a társadalom egészére.”

Kofi Annan, ENSZ-fõtitkár
2000. június 12.

Egy Tararában gyógyuló kislány
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van. Egyes gyerekek három hónapot töl-
tenek Tararában, mások egy fél évet is,
vagy még többet. A tararái tartózkodás
nem függ attól, hogy mennyi pénzük van
a szülõknek a gyerekeik kezelésére.

A kezelést és minden szükséges
gyógyszert, drága mûtétet, élelmet és
pénzügyi támogatást a kubai kormány
biztosít. Ukrajna, a megállapodás értel-
mében, csak a havannai utazás költsé-
geit fizeti.

A „Tarará” orvosi egészségügyi köz-
pontban a gyerekek nemcsak orvosi se-
gítséget kapnak, de általános iskolába is
járnak, ahol a saját anyanyelvükön ta-
nulnak. Az iskolát speciálisan ezeknek a
gyerekeknek építették; ukrajnai tanárok
dolgoznak benne, és a kubai kormány
fizeti a bérüket! „A kubaiak adtak
nekünk egy buszt, amely segítségével a
gyerekeket múzeumokba, kiállításokra,
színházba és vidámparkokba visszük”,
mondja Valentina Mihailovna. 

Ez a program ténylegesen 1990.
március 29. óta mûködik. 

Meglepõ, de nem függesztették fel az
úgynevezett „speciális idõszak” alatt
sem, amely 1991-tõl 2005-ig tartott,
amikor a Szovjetunió szétesése és az
Egyesült Államok Kuba elleni blokád-
jának szigorítása hatására az államnak
csökkentenie kellett az élelmiszerek és
más javak felhasználását. Meg kellett

vonnia mindezeket a saját lakosságától,
a saját gyerekeitõl! „Az úgynevezett
»speciális idõszak« alatt a kubaiak
alultápláltak voltak – a helyzet kritikus
volt. Ennek ellenére Tararában a gye-
rekeknek mindig volt kenyerük, tejük és

rizsük”, mondta régi ott lakóként és Uk-
rajna kubai konzulátusának képviselõ-
jeként, Mikola Basha és felesége
Ludmilla.

A Kubába küldött gyerekek több mint
fele nyomorgó családokból érkezett,
sokan közülük árvák. Olyan fogyatékkal
élõ gyerekek, akik Ukrajna radio-
aktivitással szennyezett és környezetileg
kedvezõtlen részein éltek vagy élnek
még ma is.

Anna Vaszilenko a lányával, Annával
érkezett Ukrajnából 14 hónappal ezelõtt.
„Annának komoly, az idegrendszer sé-
rülésébõl fakadó bénulása van”, mondja
az édesanyja. „Számos komplikált mû-
téten kellett keresztülmennünk, hogy
kigyógyítsák a magas vérnyomásból és a
görcsökbõl. A megérkezésünk óta sok
dolog megváltozott. Anna járni kezdett,
és noha egy speciális eszköz segíti moz-
gatni a lábait, ez már nagy gyõzelem a
számunkra. Kaptunk egy különleges
gépet, amelynek hatalmas kerekei
vannak, hogy fejlesszük vele a durva
motoros képességeket és erõsítsük az
izmait. A kubai orvosok felfedezték,
hogy Anna allergiás a liszttartalmú
élelmiszerekre és tejtermékekre. Ezt
eddig nem tudtuk. A szigorú diétának és
az intenzív terápiáknak köszönhetõen
Anna beszédkészsége sokat fejlõdött,
sõt mi több, az ukrán mellett Anna érti

Egy tararái testvérpár

A tararái gyerektábor fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen az egykor ott gyógyult gyerekek szüleikkel
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és már egy kicsit beszéli is a spanyol
nyelvet”, mondja könnyes szemmel Anna
édesanyja. Minden anya arról álmodik,
hogy a gyereke meg fogja találni a
helyét az életben, hogy boldog, sikeres
és egészséges lesz. Mi mindenünket a
gyerekeknek adjuk: az erõnket, a lel-
künket, a tapasztalatainkat, a szerete-
tünket és a törõdésünket. A valóság a
„speciális szükségletû” gyerekek szüleit
egy másik világba rántja – a remény és
a lehetõségek világába –, egy olyan
világba, amelyet korábban nem is-
mertek. „Mi arról álmodunk, hogy a gye-
rekünk meg fog tanulni egyedül enni és
inni, és ki tudja fejezni a legegyszerûbb
szükségleteit. 

Amikor egy beteg gyermek szülõje
felfogja és elfogadja, hogy a gyerekének
»speciális szükségletei« vannak, akkor
kezdõdik a túlélésért folytatott harc és a
berendezkedés ebbe az életbe. Ez a
küzdelem egy egész életen át tart. 

Minden új képesség, minden kis
javulás, minden apró lépés fáradságos
mindennapos munkát igényel… És u-
gyanakkor nagyon fontos, hogy megta-
nuljunk nem gondolni a legrosszabbra,
arra, hogy mi lesz ezekkel a gyerme-
kekkel, amikor a szüleik már nem
lesznek?”, folytatja Anna édesanyja…

A 15 éves Maxim Mirosnyikot szörnyû
csapás érte. A bõrének 80 százaléka

megégett egy tûzesetben. A bõre 60
százalékát átültették, az egyik lábát
amputálták. A forró levegõ összeégette
a tüdejét. A gyomra, szíve és a has-
nyálmirigye is súlyosan sérült. Családja
minden megtakarított pénze az Uk-
rajnában kapott kezelésekre ment el.
Azonban ez csak a kezdet volt. Maxim-
nak hosszú távú orvosi kezelésre volt
szüksége, beleértve plasztikai mûtétek

hosszú sorát és egy teljes kivizsgálást.
Ráadásul, Maxim nagyon félénk volt a
megjelenése miatt, egyáltalán nem
akart emberek közé menni, és egyre
idegesebbé és ingerlékenyebbé vált. A
nyomor szélén álló család a kubai
hatóságokhoz fordult segítségért és
csoda történt: a segítségkérésüket
tudomásul vették és elfogadták. 

Nemcsak hogy elfogadták, de arra
kérték õket, hogy utazzanak olyan
gyorsan, ahogy csak tudnak, hogy el-
kezdhessék a kezelést. Maxim két hó-
nappal ezelõtt érkezett Tararába. A
teljes kivizsgálás vesekövet mutatott ki,
és jelenleg Maxim egy intenzív orvosi
kezelésen megy keresztül, hogy javítsák
az általános egészségi állapotát és
felkészítsék a számos, az arcán és a
testén végzendõ plasztikai mûtétre. Ma
Maxim sokkal jobban érzi magát: a
nagyszerû friss levegõ, a gyönyörû
óceán, a többi gyerek barátságos és el-
fogadó hozzáállása, és, persze, a kiváló
kubai orvosok – ez mind-mind harcra
ösztönzi, harcra az életért, a szeretetért
és a reményért. Maxim immáron annyira
levetkõzte a kinézete miatti félénkségét,
hogy nekünk habozás nélkül megen-
gedte, hogy leközöljük a fényképét a
weblapunkon. A boldog édesanyja meg-
szólalni sem tudott a sírástól eme csoda
láttán, a három szó, amit végül ki le-
hetett venni ez volt: „örökké hálásak le-
szünk”.

Forrás: www.helpcubanow.com

A 20-ik évfordulón közösen énekelnek ukrán és kubai gyerekek

Leonyid Kucsma, egykori ukrán elnök is ellátogatott Kubába, a tararái táborba
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KUBAI ORVOSOK A HAITI KOLERA

JÁRVÁNY VIDÉKI FRONTJAIN

Amikor hasmenéstõl elgyötörten,
két óra gyaloglás után Emmanuel
Losier végre elérte az ország
közepén lévõ otthonához legköze-
lebb esõ kolera központot, meg-
lepetten látta a sok üres ágyat és a
kubai orvosokat, akikkel nem tudott
kommunikálni.

„Nélkülük mostanra az egész ország
elpusztult volna” mondta Losier, akinek
infúziót kötöttek be, és egy vödröt
akasztottak az oldalára. „Úgy tûnik,
hogy õk tényleg segíteni akarnak
nekünk. Remélem, hogy itt maradnak.”
Losiert egy kubai orvosi brigád látta el a
múlt hónapban. Olyan orvosok és
ápolók, akikrõl az a hír járja, hogy Haiti

kolera elleni küzdelmének élharcosai. Õk
a legjobb szakemberek itt. Losier mellett
körülbelül egy tucat súlyos beteg volt
egy nagy fehér sátorban a Mirebalais
diagnosztikai központ mellett, ami Kuba,
a Haiti Egészségügyi Minisztérium, a
Partners in Health és a miami egyetem
Medishare projektjének közös akciója.

Mivel a halálos áldozatok száma
meghaladja a 4.000-et, Haiti továbbra is
küzd a járvány ellen, amihez hasonlót
150 éve nem élt át az ország. A vidéki
falvakban gyakran nehéz orvost találni.
Néhány városi kezelõ központban vi-
szont sok ágy van, de kevés a beteg. 

Sok, a földrengés után létesített
táborban még mindig hiány van tiszta
vízbõl és vécébõl, míg sok segélycsoport

már csökkenteni kezdi a vízfertõtlenítési
programjait. A járvány negyedik hónap-
jában az ENSZ 164 millió dolláros kolera
alapjának, amelynek létrehozására
felszólított, kevesebb mint a fele maradt
meg.

Éles kritikával illették a nemzetközi
közösséget és a nagy segélyszerveze-
teket, amikor a betegség végigsöpört a
vidéken októberben. Az Orvosok Határok
Nélkült, „a világ egyik legnagyobb és a
legjobban finanszírozott segélyszerve-
zetét” átkozták, mert az a bõséges
forrásai ellenére kudarcot vallott halálos
kór elterjedésének megállításában. 

Miközben sok kritika hibát talált a
nemzetközi közösség a tomboló beteg-
ségre adott válaszában, a szakértõk
egyetértettek abban, hogy a kubai or-
vosi brigád tagjai gyorsan betöltötték a
kritikus hiányt az országban, amelynek a
halálozási rátája még mindig kétszerese
az elfogadott átlaghoz képest. 

„A kubai küldöttség tagjai olyanok,
akár igáslovak” fogalmazott David Wal-
ton, a bostoni központú orvosi segély-
szervezet, a Partners in Health igaz-
gatóhelyettese. „Nagyon bölcsek, és
nem félnek attól, hogy piszkos lesz a
kezük.”

Míg az Egyesült Államok felszere-
lések és szakértelem formájában több
mint 45 millió dollárt költött a haiti
kolerajárványra, a pénz szûkében lévõ
Kuba emberi erõforrásokat bocsátott
rendelkezésre. A brigád egy olyan
évtizedes orvosi diplomáciai program
része, amellyel Kuba jószolgálati fela-
datokat lát el szerte a világon. Erre a
bírálóinak az a válasza, hogy ezzel az
emberi jogi visszaélésekrõl akarják
elterelni a figyelmet.

„A kubaiak több orvost és ápolót
küldtek, mint bármelyik más ország a
világon” mondta Gabriel Thimothe, a
Haiti Egészségügyi Minisztérium fõigaz-
gatója.

„A járvány kitörését követõ napon
este hétkor, Kuba egészségügyi minisz-
tere felhívott engem, és azt mondta:
»Vannak orvosaink; hova küldjük
õket?«”

Az isten háta mögé küldték õket, mes-
sze a kórházaktól és a városi központoktól.Haitin tevékenykedõ kubai orvoscsoport egyik brigádja

A szerkesztõ megjegyzése: Mindannyian sok beszámolót hallottunk a
Haitiben dolgozó kubai orvosokról, akik egészségügyi és sok más
szolgáltatást nyújtanak. Ebben az esetben az az óriási különbség, hogy ez
a cikk a The Miami Heraldban jelent meg. Abban az amerikai újságban, ami
hagyományosan a Fidel-ellenes, Kuba-ellenes, az ellenforradalmi pro-
paganda melegágya. Amirõl azonban kevesebb szó esik a multik uralta
médiában az a sok tonna anyagi hozzájárulás és szolgáltatások tömkelege,
amit az éhínséggel, nyomorral és az amerikai csapatok megszállásával
küzdõ Haiti a venezuelai és a kubai kormánytól kap. 
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„A kubaiaknak kevésbé kifinomultak a
módszereik, de sokkal mozgósíthatób-
bak” mondta Claude de Ville de Goyet,
aki az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) képviselõje Haitiben.

Volt olyan idõpont, amikor az ENSZ
adatai szerint a brigád körülbelül 1.400
tagot számlált. Januárban már 47 olyan
mobil team volt a járvány sújtotta
területeken, amelyeket kubai orvosok és
az orvosi iskolájuk külföldi végzõsei
alkottak. A helyszínre küldött orvosok
közül mintegy 125-en haitiak, akik Kuba
orvosi iskolájában tanultak, ahogyan ezt
Fidel Castro, korábbi miniszterelnök írta
egy újságcikkben.

„Egy repülõgép idõrõl-idõre újabb
50-100 fõvel száll le” mondta Thimothe.
Lorenzo Somarriba, Kuba egészségügyi
miniszterhelyettese, aki a haiti missziót
vezeti, a latin-amerikai Telesur tévé-
csatornának elmondta, hogy a csapatok
az új közösségi egészségügyi közpon-
tokban dolgoznak, amelyeknek a létre-
hozásában egyébként segédkeztek is, a
Haiti egészségügyi rendszerének újjá-
építését megcélzó nemzetközi össze-
fogás részeként.

„Jellemzõ ránk, hogy a legtávolibb és
a legelszigeteltebb helyeken vagyunk
jelen” mondta. „Ha azt mondjuk, hogy
»kubai orvosi brigád Haitin«, az egyet
jelent azzal, hogy »jelenlét ott, ahol arra
a lakosságnak a legjobban szüksége
van«”.

A port-au-prince-i munkatársai nem
válaszoltak a The Miami Herald meg-
keresésére.

A kubai sajtó – beleértve a lelkes
cikkíróját, Castrót – azzal büszkélkedett,
hogy a betegeik között 0,57 százalék a
halálozási arány. Az elfogadott norma
valahol 1 százalék körül van. Haiti átla-
gos halálozási rátája 2 százalék.

Az biztos, hogy nem Kuba volt az
egyetlen ország, amelyik beavatkozott.
Legalább 700 egészségügyi szakember
érkezett az Egyesült Államokból, köztük
járványügyi szakértõk és haiti-amerikai
orvosok, mondta Thimothe. Az elsõk,
akik megjelentek a guanatanamói ame-
rikai katonai bázis orvosai voltak,
mondta.

Az Orvosok Határok Nélkül 35 ke-
zelési központot hozott létre.„Az Egye-
sült Államok egy csomó megfigyelõ fel-
szerelést és laborokat hozott. A CDC
képzéssel segített” mondta. „A kubaiak
terepen dolgoznak.”

A kubai orvosok 11 éve hozták létre
a Mirebalais diagnosztikai központot, és
az elsõk között kondították meg a
vészharangot a kolera feltûnésekor
Haitin, mondta Somarriba a Telesur
interjúban.

„Rengeteg ember jött, minden nap
többen” mondta Virginia Quiyala kubai
nõvér, aki már 19 hónapja dolgozott a
Mirebalais-ban. „Elõször nem tudtuk,
hogy mi ez, csak azt, hogy valamilyen

járvány. Mindannyian siral-
mas állapotban voltak. Nyil-
vánvaló volt, hogy vala-
milyen nagy dolog közepén
vagyunk.”

Dr. Luis Denis González,
aki októberben kezdett a
Mirebalais-ban dolgozni, el-
ismerte, hogy még a 100
fõs csapata sem volt elég,
hogy megbirkózzon a vidék-
rõl érkezõ emberáradattal.

„A legnehezebb azt volt
látni, hogy közülük mennyi-
en nem jutnak tiszta vízhez”
mondta. „Itt az érint a
legérzékenyebben, amikor
látod az emberek életkörül-
ményeit: azt, hogy nincs
vizük. Nincsenek vécéik.
Nincs vízkezelés.”

Haitiben jelenleg 100
kolera központ van, ame-
lyek közül sokat kifejezetten
a kubai brigád mûködtet.

Egy közelmúltban a Carrefourban talál-
ható kubai központban tett látogatás
során számos orvos várt a betegekre.
Kubai zászló lógott a bejáratnál.

„Ma eddig három beteget láttunk el”
mondta egy orvos, aki nem volt fel-
hatalmazva a nevének felfedésére.
„Többen fognak jönni.”

Thimothe elismerte, hogy számos
kolerakórházat, köztük a carrefourit, át
kellett telepíteni máshova, mert azokban
túl sok kihasználatlan ágy volt. A köz-
pontok elhelyezése továbbra is az egyik
legnehezebb logisztikai kihívás, fogal-
mazott.

Elmondta, hogy volt olyan, amikor a
Cap Haitienben lévõ kórházban 600 ágy
volt és 40 beteg.

„Én nem osztom azt a mindenkire
érvényes kritikát, miszerint az egész
nemzetközi közösség kudarcot vallott a
kolerára való reagáláskor”, mondta Nigel
Fisher, az ENSZ humanitárius hivatalá-
nak vezetõje. „A CDC rengeteg munkát
végez, csakúgy, mint Kanada és olyan
latin-amerikai államok, mint Brazília,
Argentína, Chile és Venezuela.

„A kubaiak a legmegközelíthetet-
lenebb területeken végeznek megelõzõ
munkát. Õk nem csapnak zajt, csak
végzik a dolgukat.”

Frances Robles  
The Miami Herald

2011. március

Tábori mûtétet végeznek kubai orvosok
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KUBA ELKÉPZELÉSEI A NEMZETKÖZI

ORVOSKÉPZÉSRÕL
Amikor Kuba erõfeszítéseirõl be-
szélünk, amit a világ orvoskép-
zéséért végez, nemcsak mennyiségi,
hanem minõségi kérdéseket kell
érintenünk. Ugyanis nemcsak az a
nagy dolog, hogy rengeteg, válto-
zatos nemzetiségû, jól képzett orvos
kerül ki a karibi szigetország orvos-
képzõ iskoláiból, de ezek az orvosok
felfogása az orvosi hivatásról is
példamutató. Ez pedig a kubai e-
gészségügyi hatóságok orvos-
képzésrõl vallott filozófiájának és a
diákok felvétele szempontjának kö-
szönhetõ, amik komoly eltérést
mutatnak a legtöbb orvosképzéstõl
a világon.

A diákok felvétele
Ezeknek a nemzetközi ösztöndíjas diá-

koknak a többsége elmaradott terüle-

tekrõl érkezett – szegény, távoli, a tár-

sadalom peremén élõ és õslakos nép-

rétegekbõl. Ennek eredményeképpen a

Latin-amerikai Orvosi Iskola diáksága

között 101 etnikai csoport képviselteti

magát. Továbbá a hallgatók 51 száza-

léka nõ.

A diplomások elkötelezettsége
A diákok már a beiratkozásnál tudják,

hogy azt várják tõlük, hogy elköte-

lezettséget mutassanak az iránt, hogy

elmaradott közösségekért – a sa-

játjukért vagy egy másikért – dolgoz-

zanak a végzettségük megszerzése

után. 

Ez az elkötelezettség tovább erõsödik

a tanulmányok során, mondja Dr.

Francisco Durán, Kuba Egészségügyi

Minisztériumának a felsõfokú orvoskép-

zéssel foglalkozó igazgatója, de, teszi

hozzá, „nem valamiféle »humanizmus«

tantárgy által, de az elõttük álló példák

hatására. Azok a kubai orvosok, akik

külföldön, nagyon nehéz körülmények

között dolgoztak mindenhol ott vannak

körülöttük. Emellett pedig látják a

betegeket is, a kubai pácienseiket,

akiknek joguk van az egészségügyi

ellátáshoz.”

Az elkötelezettséget tovább erõsíti

egy nyári program, amit külföldi diákok

szerveznek, és amelynek során a nyári

szünidõt a saját otthoni közösségeikben

való munkával töltik a kubai

professzorok felügyelete alatt. 

Ez néha sürgõsségi se-

gítségnyújtás, mint amilyen ez

volt a hondurasi Tegucigal-

pában a dengue-láz járvány

idején, ahova 400 hondurasi

diák utazott egészségügyi bri-

gádokban, hogy megfékezzék a

fertõzés terjedését és élet-

bevágóan fontos közösségi fel-

világosítást tartsanak.

A tanterv
A tanterv annak a kubai

filozófiának a megtestesülése,

ami a szigetország egészség-

ügyi rendszerét is meghatá-

rozza, és ami kombinálja a

lakossági közegészségügyi el-

veket és a megelõzést a kli-

nikai orvoslás segítségével.

Konkrétan ez azt jelenti, hogy

a diákok kubai közösségekben

dolgoznak már az alapkép-

zésük során is, és a köz-Falfestmény a Latin-amerikai Orvosi Iskolában - Simón Bolívar és José Martí

A Pedro Kouri Intézet logója
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egészségügy fontos tárgya a képzé-
süknek. A középpontban a bio-pszicho-
szociális felfogás áll: egyén, család és
közösség. A fejlõdõ országok számára,
ahol az egészségügyi szakembereknek a
hatékony munka érdekében még inkább
tudatában kell lenniük az egészség
gazdasági, társadalmi, kulturális és kör-
nyezeti befolyásoló tényezõinek, ez a
fajta képzés felbecsülhetetlen isme-
reteket ad.

A forgatókönyvek
A kubai közösségekben végzett munkán
túl, a programnak még két fontos eleme
van, amelyek célja a diákok az otthoni
helyzetekre való felkészítése. Elõször is
nagyobb hangsúlyt fektet a trópusi és
fertõzõ betegségekre. A tanterv ide
vonatkozó részét a kubai Pedro Kourí
Trópusi Orvostani Intézet dolgozta ki.
Másodszor, 2005 elején, kísérleti jel-
leggel a hatodéves hallgatóknak lehetõ-
séget adtak arra, hogy visszatérjenek a
hazájukba egy hat hónapos szakmai
gyakorlatra, amely során az ott dolgozó
kubai orvosok segítik õket. Az elsõ
jelentkezõk között Haitibõl, Venezu-
elából, Hondurasból és Guatemalából
érkezett gyakornokok voltak. A kísérlet
sikerének köszönhetõen 2007 óta más
országokra is kiterjesztették a prog-
ramot.

Az elhivatottság
Nehéz a mai anyagias világban pa-
radigmaváltást szorgalmazni abban a
kérdésben, hogy mit jelent orvosnak
lenni. De éppen ez az, amit az orvos-
képzés kubai megközelítése javasol:
vagyis azt, hogy meg kell fordítani azt a
trendet, ami szerint a betegek ügy-
felekké és vevõkké, az orvosok pedig
jövedelem-orientált szolgáltatókká vál-
nak. A kubai vélemény szerint a keres-
kedelmi jellegû orvoslás nem garantálja
– és nem is fogja – a világ szegény
többségének az egészségét. Az egész-
séget, mint emberi jogot, olyan egész-
ségügyi szakembereknek kell garantál-
nia, akik ebben is hisznek (ti. hogy az
egészség emberi jog), és akik ennek
megvalósulásáért készek áldozatokat
hozni.

A létszám növelése
A kubai hatóságok arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy annak érde-
kében, hogy az amerikai kontinensen
még szükséges 128.000 orvos és ápoló

is végzettséget szerezhessen, intenzív
képzési programokra van szükség. Így
aztán a kubai programok bõvülnek: a
Latin-amerikai Orvosi Iskola elsõ vég-
zõseinek diplomaosztóján, 2005. au-
gusztus 20-án, Fidel Castro elnök beje-
lentette, hogy az országa Venezuelával
együttmûködve a következõ évtized
folyamán 100.000 orvost fog képezni a
fejlõdõ országok szolgálatára. Ebbõl
60.000 új ösztöndíj Venezuelát illet meg,
és további 30.000 pedig Latin-Amerika
és a Karib-térség többi részét.

A létszám emelése komolyan a 2006-
2007-es tanévben kezdõdött meg
Kubában: 12.000 külföldi diák –
elsõsorban Afrikából és Latin-Amerikából
– kezdte meg az orvosi tanulmányait a
szigetországban egy új program ke-
retében, amely az „egyetem falak
nélkül” modelljén alapult, amit elõször
Kubában, majd Venezuelában próbáltak
ki. (Ott körülbelül 13.000 venezuelai
diák tanult a programban, amit a
kubaiak és hat venezuelai egyetem
finanszírozott.) E modell szerint a diákok
Kuba vidéki kampuszain folytatják a
tanórai tanulmányaikat, és a tanáraik
irányítják õket a kórházi gyakorlatokon,
amelyeket helyi klinikákon és kór-
házakban végeznek.

Eredmények és kilátások
Vajon ezen diplomások többsége az
orvosi hivatás változásának hírnöke lesz
a Harmadik Világban, ahol kétségbeesett
szükség van a szolgálataikra és az

elkötelezettségükre? Vajon a közös-
ségeik elvárásai szerint élnek majd?
Találnak majd állást és hoznak vál-
tozást? Vagy csak egyszerûen a fejlõdõ
világ szakembereinek belföldi és külföldi
elvándorlóinak számát fogják gyara-
pítani?

A válasz – és ennek terhe – nagyban
függ a Kubától független erõktõl és
rendszerektõl. A régió néhány köz-
egészségügyi rendszere alkalmazza a
friss diplomásokat, és státuszokat ad
nekik szegény, fõleg õslakos közös-
ségekben. 

De máshol, a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) nyomására befagyasztott köz-
egészségügyi állások megnehezítik az
elhelyezkedésüket, megint máshol pedig
a helyi orvostársadalom egyszerûen fél
ezektõl az új szemléletmódú orvosoktól.

Mégis, egy dolog teljesen világos:
soha nagyobb szükség nem volt ezekre
az új orvosokra, mint ma, ahogyan ezt a
2005-ös elsõ végzõs évfolyam kijózanító
statisztikái is megmutatták. 

Ha összeszámoljuk az abban az
évben a Latin-amerikai Orvosi Iskolában
és más kubai iskolákban valamint az
Egyesült Államokban végzett friss
diplomás orvosokat, akik a fejlõdõ világ
47 országából jöttek, ez a szám 1.800
fõt tett ki.

Ebben a 47 országban 10.000 la-
kosra csupán 9,8 orvos jut. Ezzel szem-
ben Európában és az Egyesült Álla-
mokban átlagosan harminc, Kubában
pedig majdnem hatvan. n

A Latin-amerikai Orvosi Iskola végzõsei a Forradalom terén
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KUBA EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉST

SZÁLLÍT A VILÁG SZÁMOS PONTJÁRA
Kardiológiai és klinikai neurofizi-
ológiai vizsgálatokhoz használatos
felszerelés (néhány közülük még a
gyártás megkezdése elõtti tesztelés
végsõ fázisában) is van azon ter-
mékek között, amiket 25 éves ta-
pasztalattal a kubai ipar fejlesztett
ki. 

Ezt az iparágat a szigetországban a Nyu-

gat-havannai Tudományos Komplexum-

ban található Kubai Idegtudományi Köz-

pont (CNC) és a Digitális Kutatás Köz-

ponti Intézete (ICID) mûködteti.

Az itt gyártott eszközök és felszere-

lések a kubai nemzeti egészségügyi

rendszer kórházaiban kerülnek felhasz-

nálásra, hozzájárulva ezzel az emberek

életminõségének javításához, de kiváló

minõségük és versenyképes áruk miatt

keresettek a világ más országban is. A

kubai nemzetközi egészségügyi brigádok

tagjai is közel 2.000 felszerelési tárgyat

használnak. 

Fernando Arrojas, az ICID fõigazga-

tója a Granma Internationalt úgy tá-

jékoztatta, hogy ed-

dig 5.647, az inté-

zete által gyártott

mûszert használnak

az ország kórháza-

iban és rendelõinté-

zeteiben, és 1.948

darab segíti a kubai

nemzetközi egész-

ségügyi szakembe-

rek munkáját. 

Ezenkívül, több

mint 10.000 mûszert

adtak el az elmúlt öt

év során. Jelenleg

pedig 4.000 szintén

hazai használatra és

eladásra szánt mû-

szer gyártására van

szerzõdésük.

Az ICID egy sor

kardiológiai vizsgálatra szolgáló eszközt

fejlesztett ki, amik közül a leg-

jelentõsebb a hordozható elektrokardi-

ogram, a CARDIOCID BB, ami a szív-

ritmus megfigyelésére és elemzésére

szolgál, valamint az EXCORDE, ami a

betegek testén akár 24 óránál hosszabb

ideig is üzemben lévõ elektrokardiogram

eredményeit értékeli ki. Ezen mûszerek

már tökéletesített verziók, amik már a

gyártást megelõzõ tesztelési idõszak

végénél járnak. 

A kifejlesztett termékek közé tartozik

a CARDIODEF 2, ami egy újraélesz-

téseknél használatos modern defib-

rillátor-monitor, a HIPERMAX, ami pedig

egy mozgatható megfigyelõ készülék,

ami lehetõvé teszi a páciens gyógy-

szereinek adagolását, valamint a vér-

nyomásra és szívverésre vonatkozó

adatainak rögzítését, akár több mint 24

órán keresztül is.

Az intenzív osztályokon használatos

DOCTUS VI-et, és a fiziológiai para-

méterek megfigyelésére szolgáló töké-

letesített változatát nemrégiben kezdte

el alkalmazni a nemzeti egészségügyi

rendszer.

Szintén az ICID gyártja a TERAPLUS-t

(gyógyászati elektro-stimulátor) és az

ERGOCID-AT PLUS-t, amelyek PC-rend-

szeren alapulnak, ami lehetõvé teszi az

egészséges, illetve a beteg emberek

fizikai terhelésre adott élettani reak-

cióinak kiértékelését az EKG elemzé-

sével, továbbá a belélegzett és kilé-

legzett levegõben lévõ gázok koncent-

rációját és áramlását.

Fernando Arrojas, az ICID fõigazgatója 

A COMBIOMED emblémája
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A COMBIOMED leányvállalatai Vene-
zuelában és Algériában
Ezt a felszerelést a COMBIOMED for-
galmazza. Ennek a cégnek két leány-
vállalata van külföldön. Az egyik Venezu-
elában, a másik Algériában található,
abban a két országban, amellyel a cég
hosszú távú kereskedelmet folytat. A
COMBIOMED Kubában három városban
van jelen: Havannában, Santa Clarában
és Las Tunasban, hogy alapvetõen
technikai feladatokat lásson el.

A CNC egy másik, kimondottan a
klinikai neurofiziológia terén használatos
eszközcsaládot is kifejlesztett, amely
felhasználja az idegtudományi kutatások
legújabb eredményeit.

Dr. Mitchell Valdés Sosa, a CNC
igazgatója elmondta, hogy a központ
1990-es létrehozása Fidel Castro elnök
kezdeményezésére történt és beszélt az
ott dolgozó specialisták munkájáról,
valamint az olyan eredményekrõl, mint
például a MEDICID (ami egy elektro-
encefalográf) és az AUDIX (ami az agyi
elektromos aktivitást rögzíti és lehetõvé
teszi a halláskárosodásnak és annak
mértékének a kimutatását).

Valdés Sosa, aki a CNC orvosi ter-
mékeit és technológiáját kereskedelmi

forgalomba hozó NEU-
RONIC vállalat elnöke is,
a Granma Internati-
onalnak elmondta, hogy
a MEDICID-et Spanyol-
országban és Mexikóban
agykutatási projektek-
ben is használják.

A siketség felisme-
rése kisgyermekeknél
Valdés Sosa hangsúlyoz-
ta, hogy Kubában mi-
lyen hasznos az AUDIX a
siketség csecsemõkori
felismerésében, mert
így ezeket a gyerekeket
elõ lehet jegyezni cochleáris im-
plantátum beültetésére. A cochleáris
implantátum egy a belsõ fülbe ültetett
elektróda és az ehhez kapcsolódó,
szintén beültetett jelfogó/dekóder egy-
ség, amellyel a súlyos nagyothallók és
siketek nagy részénél jelentõs hallás-
javulás érhetõ el, így páciensnek normál
életet élhetnek.

Valdés elmondása szerint az AUDIX-
ot Kínában, Venezuelában, Kolumbiában,
Spanyolországban és Olaszországban is
használják.

A NEURONIC több mint
hat országba exportálja a
termékeit, mondta Valdés
Sosa, kiemelve, hogy a
vállalat csapata, az Orien-
tei Egyetemmel együtt-
mûködve egy olyan el-
lenõrzõ mûszeren dolgo-
zik, ami az érzéstelenítés
az egyénre gyakorolt ha-
tását méri, valamint olyan
módszerek kidolgozását
végzik, amelyekkel na-
gyobb pontossággal lehet
felismerni és diagnosz-
tizálni a tanulási nehéz-
ségeket.

Az emberi agy feltér-
képezésén dolgozó fontos
nemzetközi projekttel
kapcsolatban elmondta,
hogy Kuba egyedül végzi
a munkáját, amióta az
Egyesült Államok finan-
szírozza a programot, és
megakadályozta, hogy
Kuba hivatalosan részt
vegyen benne. Ennek
ellenére a programban
dolgozó tudósok rend-

szeresen egyeztetnek az ország szak-
embereivel.

A kubai program arra irányul, hogy
leírják a kubaiak agyának fejlõdését a
csecsemõkortól kezdve az idõs korig,
magyarázta a tudós, és hozzátette, hogy
eddig a pontig Havanna La Lisa ke-
rületének több mint 300 lakosát vizs-
gálták meg a MEDICID egyik válto-
zatával, aminek 132 csatornája van, ami
mágneses rezonancia technikákkal a
koponya 132 pontja elektromos ak-
tivitásának a mérését teszi lehetõvé,
szemben a szokásos 19-22 csatornás
készülékekkel.

A MEDICID 03: a maga nemében
elsõ a világon
A maga nemében a világon egyedülálló
MEDICID 03 volt az elsõ azon kubai
orvosi eszközök sorában, amiket az
ország exportált.

Ez a 24 csatornás digitális elek-
troencefalográf, ami a koponya 24
pontján méri az elektromos aktivitást,
speciális vizsgálatokat végez és fel-
térképezi az agyi aktivitás helyeit. Ez az
eszköz magában foglalja a MICROCID
02-t, az elsõ számítógépet, amit a
Digitális Kutatási Központ (ICID) fej-
lesztett ki.

Az eszközt megalkotó, több tu-
dományterület szakértõit magában
foglaló csoportnak tagjai voltak orvosok,
a Nemzeti Tudományos Kutatóközpont
(CNIC) Idegtudományi Vezetõtestüle-
tének akkori munkatársai, az ICID
mérnökei és technikusai.   

Ez az iparág Kubában 1982-ben
született meg.

Liliam Riera 
a Granma fõmunkatársaA kubai fejlesztésû MEDICID 03 mûszer

ERGOCID-AT PLUS vizsgálat közben
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A KUBAI HUMANITÁRIUS MISSZIÓK

ELLENSÉGEI
Amint errõl a korábbi cikkeinkben
beszámoltunk kubai orvosok dol-
goznak különbözõ külföldi missziók-
ban Latin-Amerika, Afrika és Ázsia
nyomornegyedeiben, valamint sze-
gény családokból származó külföldi
diákok végzik orvosi tanulmányaikat
Kubában. A külföldön tevékenykedõ
kubai orvosok, ahogyan már erre is
utaltunk a korábbiakban, nagy nép-
szerûségnek és tiszteletnek örven-
denek a helyi lakosság körében,
mert nagyon jól képzettek és mindig
készek foglalkozni az ún. „ve-
szélyes” betegekkel, például Thai-
földön a leprásokkal vagy Haitin a
kolerás betegekkel.

Ugyanakkor az ezekben a missziókban
végzett munka, – bár valamivel jobban
keresnek, mint az otthoni kollégáik –
nem jár magas fizetéssel. Sok kubai
orvos rájön, hogy sokkal többet tudna
keresni az Egyesült Államokban. 

Néhányan közülük engednek a
kísértésnek és menedékjogot kérnek az
USA-ban.

Ezt pedig az USA cinikus és álszent

módon ki is használja. Az Egyesült
Államok Külügyminisztériuma és külön-
bözõ ügynökségei 2006-ban elindítottak
egy programot, amely a külföldi huma-
nitárius missziókban dolgozó kubai
orvosokat biztatja disszidálásra. Ez az
ún. Cuban Medical Professional Parole

Program, amelynek célja hogy
„elszívja a kubai agyakat”. Ez a
lépés azért különösen aljas és kép-
mutató, mert ezzel nemcsak Kubát
károsítják meg (persze ott sem a
kubai vezetést, hanem a kubai em-
bereket), hanem azokat a szegény,
elmaradott embereket, akiknek
szolgálatában ezek az egészségügyi
szakemberek állnak, és akik közül
sokan korábban, a kubaiak érkezése
elõtt nem láttak még orvost. 

Az Egyesült Államok szerint
azonban Kuba a „gonosz tenge-
lyéhez” tartozik, annak a nyilván-
való ténynek ellenére, hogy a karibi
szigetország segítséget nyújt a világ
népessége legszegényebb rétege-
inek.

2008 decemberében, a Bush-
elnökség utolsó napjaiban, Michael
Leavitt egészségügyi államtitkár
beszédet mondott a Stratégiai és
Nemzetközi Tanulmányok Központ-
jában, Washingtonban. A téma a
globális egészségügy kihívásai volt,

azonban az egyik célpontja nem a
malária, az AIDS vagy a rák volt, hanem
Kuba. „Az egészség kormányok és
eszmék legitimizálója”, mondta. „Az
egészség legitimizálja a forradalmi
szocialistákat is. Kuba kicsi szigetérõl
Fidel Castrónak csekély hatalma van, de
mestere annak, hogy hogyan használja
az egészségügyi diplomáciát, hogy puha
hatalomra tegyen szert.”

„Az orvosok a közösségek megbíz-
ható tagjaivá lesznek és roppant be-
folyásos politikai szervezõkké válnak a
szegények és a hátrányos helyzetûek
között. Ilyen az alkatuk… Politikailag ak-
tívvá válnak. Táplálják az elégedetlen-
séget, mindezt kis fizetésért és még
Castro is nyer egy kevés pénzt az
üzleten. Ez valójában egy nagyon okos
stratégia. Azt mondom önöknek, hogy az
nem jó az Egyesült Államoknak, ha
Kubától függõ közép-amerikai államok
jönnek létre… Az egészségügy ezeknek a
kormányok számára lakmuszpapír, azt
jelzi, hogy legitimek-e, hogy haté-
konyak-e. Az egészségügyet használni a
demokrácia és a szabadság eszméinek
lejáratására egy olyan taktika, amit
egyenesen a felkelõk kézikönyvébõl
húztak elõ.”

Leavitt nem volt egyedül ezzel a né-
zetével. 2001-ben az Egyesült Államok
és más országok is elutasítottak egy

A programot gúnyoló plakát
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kubai felajánlást, amelynek értelmében
Kuba személyzetet biztosított volna egy,
a HIV kezelését megcélzó nagyszabású
nemzetközi program számára, anyagi
forrásokért és gyógyszerekért cserébe.
2006-ban pedig Washington elindította a
már említett Cuban Medical Professional
Parole Programot, ami disszidálásra biz-
tatja a külföldön dolgozó kubai orvoso-
kat, és gyorsított eljárásban menedék-
jogot biztosít nekik az Egyesült Álla-
mokban. És miközben Barack Obama
pozitív megjegyzésekkel illette Kuba
egészségügyi diplomáciáját, az Egyesült
Államok blokádja és a Cuban Medical
Professional Parole Program továbbra is
érvényben van.

Azonban az Egyesült Államokba
távozó kubai orvosoknak mégsem olyan
könnyû a munkába állás az USA-ban,
mint ahogyan ezt hitték. A Szolidaritás
Határok Nélkül elnevezésû, miami szék-
helyû szélsõjobboldali szervezet szerint,
amit szintén az USA kormánya irányít,
mint ahogy ezt a The New Herald címû
újságnak elmondták, kétszáz kubai
fogorvos, akik a missziókból disszidáltak
és menedéket kaptak az Egyesült
Államok nagykövetségein, azért nem
tudnak elkezdeni dolgozni az észak-
amerikai országban, mert Kuba nem
erõsíti meg a diplomájuk hitelességét.

Az újság Dasha Frías fogorvos
történetét emelte ki, aki titokban hagyta
ott a Barrio Adentro Missziót Vene-
zuelában. Az asszony Kolumbián keresz-
tül érkezett Miamiba. A fent említett
okok miatt nem tud a szakmájában az
Államokban dolgozni, úgyhogy pénztá-
ros lett egy helyi éjszakai bárban. Azt

azonban nem kérdezte
meg tõle a lap, hogy
hogy lehet, hogy erre a
lehetõségre nem fi-
gyelmeztették koráb-
ban.

A probléma azonban
igazából nem a diplo-
máról szól – sokkal in-
kább az USA bürok-
ráciájával van gond. Az
Egyesült Államok törvé-
nyei szerint sokan nem
kaphatnak letelepedési
engedélyt, mert tagjai a
Kubai Kommunista Ifjú-
sági Szövetségnek. Rá-
adásul szakmai és an-
golnyelv-vizsgát is ten-
niük kell.

Az újság szerint több mint 3.000
orvos menekült különbözõ útvonalakon
keresztül az Egyesült Államokba az
elmúlt öt évben. A „különbözõ” kifejezés
illegális útvonalakat takar. Még a szö-
kevényeknek szervezett titkos repü-
lõjáratokra is volt példa. Ez a szám a-
zonban mégis túlzásnak tûnik egy másik
lap, a The Wall Street Journal hivatalos
amerikai kormányzati forrásokból szár-
mazó információinak tükrében. Eszerint
ez év januárjáig az orvosok száma, akik
a négy év során politikai menedékjogot
kérvényeztek 1.574 fõ volt, vagyis 1,89
százaléka a szolidaritási programokban
résztvevõ összes szakembernek.

Ez a szám nem túl nagy, de a nyugati
sajtó továbbra is szajkózza a Kuba-
ellenes propagandát. 2011 márciusában
azt mondták, hogy a kubai diplomák kö-

rüli problémák a közeljövõben megol-
dódnak. Philadelphiában az Egyesült
Államok hatóságai létrehoztak egy
bizottságot, amelynek feladata külföldi
orvosi diplomák újbóli érvényesítése.

Kuba, a nyugat által blokád alatt tar-
tott szegény ország, körülbelül 37.000
orvost foglalkoztat a világ 77 orszá-
gában. Ez példa nélküli jelenség. A világ
legnagyobb gazdasága és a világ leg-
nagyobb hatalommal rendelkezõ orszá-
ga, az Amerikai Egyesült Államok meg-
próbálja tönkretenni ezt a programot
azáltal, hogy „elcsábítják” a kubai
orvosokat.

A The New Herald szerint Venezuela
minden a Barrio Adentro Misszióban dol-
gozó orvos után 200.000 dollárt fizet
Kubának. „Ez hazugság, de többet is
fizetünk majd, ha erre szükség lesz.
Másfél millió életet mentettek meg és
400 millió konzultációt biztosítottak a
venezuelai népnek. Ez sokkal fontosabb
számunkra”, mondta Elias Jaua, Vene-
zuela alelnöke.

A kubai vezetés felismerte, hogy lé-
péseket kell tennie az illegális emigráció
csökkentésére. Továbbra is küzdenek a
képzett személyzet elvándorlása ellen.

„A mi ellenségünk nem az imperi-
alizmus, sem pedig a külföldön élõ hon-
fitársaink. A mi ellenségünk a saját
hibáink”, mondta Raúl Castro kubai
elnök, a kubai kormány augusztus else-
jei ülésén. Egyúttal ígéretet tett arra,
hogy a kormány meg fogja változtatni a
bevándorlási törvényt, hogy megköny-
nyítse az utazásokat és a diaszpórával
való kapcsolattartást. Ugyanakkor le-
szögezte, hogy Kuba nem fog szemet
hunyni az agyelszívás felett. nAz elõtérben Michael Leavitt, a háttérben George W. Bush

A Szolidaritás Határok Nélkül elnevezésû kubai-
amerikai szélsõjobboldali szervezet gusztustalan
akciója
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A PLAYA GIRÓNI INVÁZIÓ
Az elõzõ számunkban már megjelent
több cikk, az 51 éve történt észak-
amerikai támadás elõzményeirõl a
kubai Disznó-öbölben. Most Kerekes
György írásával mutatjuk be ennek
az inváziónak a konkrét eseményeit. 

Az 1961. április 17-re virradó csendes

éjszakán egy floridai rádióadó rejtélyes

üzenetet bízott az éter hullámaira.

„Figyelem, figyelem! A halak húznak.

nézzétek a szivárványt! Chico otthon

van. Ideje, hogy meglátogassuk!"

A hír végigröpült a Karib-tengeren,

elsuhant a zsákmányra váró halász-

bárkák fölött, s néhány észak-amerikai

hadihajón felkapták fejüket a készülékek

mellett virrasztó, fehér egyenruhás

rádiósok. Futottak parancsnokukhoz. 

Rövid, halk vezényszavak pattogtak.

S a hajók kihalt fedélzete hirtelen

megelevenedett. Gyakorlott kezek sza-

badították ki ponyvaburkukból a fegy-

vereket, s olajozott mozgású daruk e-

melték õket a csónakokba, amelyek mel-

lett terepszínû egyenruhás, géppisz-

tolyos katonák osztagai sorakoztak fel.

Az éjfekete tengeren látszólag cél nélkül

kóborló hajók orra pedig egy irányba

fordult, s néma, sötét tömegük ha-

tározottan siklott Kuba közeli partjai

felé.

Csendes volt az éj Kubában is, noha

a parton itt is, ott is õrségen álló

katonák, milicisták fürkészték a tenger

vaksötétjét. Playa Girón üdülõtelep 16

milicistája is ezt tette. Cigarettára nem

gyújthattak, hangos szót nem vált-

hattak, hiszen messze-messze vitte vol-

na hangjukat a víz. „Lassan virrad" -

gondolták öt óra tájt, amikor sötétebb

árnyak nyomultak be a csillagtalan,

sûrû, trópusi éjszakába.

A támadók elsõ osztagai és fegyverei

már partot értek, amikorra a milicisták

észrevették õket. S inkább csak sej-

tették, mint látták, hogy az elsõk mögött

csónakok sora simul a part mellé ka-

tonákkal megrakodva. A milicista pa-

rancsnok nem tétovázott. Futott az õr-

szobába, a telefonhoz: a tartományi

parancsnokságot hívta sürgetõn. „Itt

Playa Girón!  Fegyveres ellenség szállt

partra! Sokan vannak, talán több ezren.

Nem gyõzhetnek! Soha! Haza vagy

halál! Gyõzni fogunk! - kiáltották egy

emberként a milicisták.

Alig egy óráig tartott az egyenlõtlen

tûzharc az ébredõ ég alatt. Mind a 10

milicista hõsi halált halt. Az észak-

amerikai hadihajókról partra szálló kubai

ellenforradalmár zsoldosok pedig hajnal-

ra hídfõállást létesítettek Playa Girónban

és a közeli Playa Largán is. A hely egye-

lõre nekik kedvezett. A kikötõ mellett

repülõtér is volt. A Zapata-félsziget mo-

csarai, ingoványai védelmet kínáltak a

forradalmi erõk várható oldaltámadása

ellen. S a mocsárvidéket átszelõ egyet-

len úton - remélték - gyorsan elõre-

jutnak az ország szívébe.

Az immár halott milicista õrparancs-

nok jelentése azonban már eljutott a

Fidel Castro figyeli az ellenséges csapatokat

Egy forradalmi harcos a szocialista Kuba védelmében
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tartományi parancsnokságtól a for-

radalmi fegyveres erõk fõparancsnok-

ságához Havannába, és hatalmas erõket

hozott mozgásba. A forradalmi Kubát

nem érte váratlanul ez a támadás.

Hiszen alig két napja, április 15-én

hajnalban észak amerikai gyártmányú

B—25-ös repülõgépek bombázták San

Antonio de los Bános városkát, Havannát

és Santiago de Cubát. Még friss volt a

virág a 16-án eltemetett áldozatok -

köztük nõk, gyermekek - sírján, akiket

százezrek kísértek utolsó útjukra,

megfogadva, hogy fegyverrel is meg-

védik a nép forradalmát. S különben is,

hónapok óta minden számottevõ észak-

amerikai újság a közelgõ invázióval

foglalkozott. 

Nem volt kétséges, hogy Kennedy

elnök is támogatja a forradalom eltip-

rására nyíltan készülõdõ ellenforra-

dalmár „önkénteseket", akik észak-ame-

rikai fegyverrel, észak-amerikai tisztek

kiképzése alatt készültek a támadásra, s

melldöngetve hangoztatták, hogy biz-

tosan gyõzni fognak. Az imperialisták

pénzelte ellenforradalmárok oly maga-

biztosak voltak, hogy tervüket is köz-

zétették: ha megvetik lábukat Kuba

földjén, kormányt alakítanak, s a

forradalmi Kubával szemben álló államok

segítségével verik szét a „Castro-

rendszert". Csak a támadás pontos

helyét és idõpontját tartották eddig

titokban.

Most tehát, 17-én hajnalban, amikor

a támadás hírére a forradalmi kormány

riadókészültséget rendelt el, a nép

felkészült a harcra. A Felkelõ Hadsereg

egységei - pár hónapja érkezett szovjet

fegyverekkel felszerelve - elindultak a

front felé. A front közelében élõ mili-

cistákat azonnal mozgósították. Nekik

azonban nem voltak nehézfegyver-

zeteik: súlyos veszteségeket szenvedtek

az elsõ napon. 

De áldozatuk nem volt hiábavaló: új

és új, elszánt erõket szegeztek szembe a

támadókkal, s feltartóztatták õket a

forradalmi hadsereg fõ erõinek meg-

érkezéséig.

A milicisták hõsi ellenállása ugyan

már 17-én délelõtt lefékezte az ellen-

forradalmárok elõrenyomulását, õk

azonban még vakon hittek a gyõze-

lemben. A part mellett állomásozó egyik

észak-amerikai hadihajón már partra-

szállásra várva, türelmetlenül topogtak a

jó elõre kinevezett ellenforradalmi kor-

mány miniszterei. A leendõ miniszter-

elnök, Miro Cardona úr, nyilatkozatában

magabiztosan kijelentette: a kubai nép

támogatja a partra szállókat.

Hiú remény volt. Ekkor már elhang-

zott Fidel Castro felhívása, aki az egész

kubai nép segítségét kérte a támadók

gyors visszaveréséhez. S a nép válasza

szinte leírhatatlan volt. 

Harcos elszántság lelkes tettre-

készség, az ellenség megsemmisí-

tésének kérlelhetetlen akarata nyomta

rá bélyegét az egész országra.

Ahogy a front helye ismertté vált, a

Felkelõ Hadsereg egységei mellett

százak, ezrek indultak Playa Girónba. Ki

ahogy tudott - autón, kerékpáron, sõt

gyalog -, sietett a frontra. Sokuknak

fegyverük sem volt, de akár puszta

kézzel is szembeszálltak volna a

betolakodókkal. S az otthon maradottak

helyettük is kivették részüket a

termelésbõl. Termékeny talajra hullottak

Guevara alig két napja elhangzott

szavai: „... most sokkal inkább, mint

korábban bármikor, egyik kezetekkel a

puskát kell megragadni, a másikkal

pedig fegyelmezetten dolgozni kell,

jobban, mint eddig."

Tüzérségi lövedékek szétszóródva a tengerparton

Elfogott ellenforradalmár zsoldosok
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S miközben a hátországban a nép
szinte példátlan fegyelemmel, szilárd-
sággal végezte munkáját, április 17-én
este a fronton is megfordult a helyzet. A
milicista zászlóaljak és a Felkelõ Had-
sereg páncélos és tüzérségi egységei
megállásra kényszerítették az ellen-
séget. Másnap hajnalban adta meg ma-
gát az elsõ 25 ellenforradalmár. S ettõl
kezdve lélegzethez sem juthattak a
betolakodók . . .

Még két hosszú, kemény napon át
folyt a harc Playa Girónban. Az észak-
amerikai imperialisták tehetetlenül, dü-
hödten nézték, hogyan verik szét a for-
radalmi erõk a hónapokon át szervezett,
gondosan elõkészített támadást. A
maguk erõivel nem mertek beavatkozni,
hiszen az inváziónak már így is nagyobb
- s számukra egyértelmûen kedvezõt-
lenebb - volt a nemzetközi visszhangja,
mint szerették volna. 

A Biztonsági Tanács napirendre tûzte
az intervenció kérdését. A népek - köz-
tük a latin-amerikai tömegek - példátlan
szolidaritási kampányt indítottak Kuba
mellett. 

A szocialista országok elítélték az
agressziót, s támogatásukról biztosí-
tották Kubát. A Szovjetunió kormánya
pedig félreérthetetlenül állást foglalt: „A
kubai nép nem marad egyedül..." -
mondja ki a szovjet nyilatkozat. - „A
Szovjetunió, egységben más orszá-
gokkal, fenntartja magának azt a jogot,
hogy minden szükséges eszközzel
segítséget nyújtson a Kubai Köz-

társaságnak." A haladó erõk e világ-
méretû megmozdulását látva az
imperialisták nem mertek nagyobb,
veszélyesebb kalandba fogni. S miután
fordult a kocka - a kubai forradalmi erõk
elsüllyesztették az ellenforradalmárokat
partra szállító hajók egyikét -, a zsol-
dosok a menekülés lehetõ-
ségétõl elvágva, magukra
maradtak a parton.

A Felkelõ Hadsereg
ezután gyorsan felmor-
zsolta az ellenséges erõ-
ket. Április 20-án a kubai
forradalmi kormány 4. sz.
közleménye már a teljes
gyõzelmet közölte. „A Fel-
kelõ Hadsereg és a Nem-
zeti Milícia erõi a giróni
partszakaszon támadással
elfoglalták a zsoldos invá-
ziós erõk utolsó állo-
másait, amelyeket hazánk
területébõl elfoglaltak. . . -
olvasható a dokumentum-
ban. A forradalom gyõzte-
sen került ki a harcból,
noha nagyszámú forradal-
már harcosnak életét
kellett áldoznia. Katonáink
szüntelenül rohamozták,
lélegzethez sem hagyták
jutni az ellenséget, így
kevesebb mint 72 órán
belül leverték azt a had-
sereget, amelyet az Egye-
sült Államok imperialista

kormánya sok hónapon át szervezett. Az
ellenség megsemmisítõ vereséget szen-
vedett."

A közlemény hírül adja, hogy a
támadók fegyverei és az életben ma-
radottak - több, mint 1200 fõ - a forra-
dalmi erõk kezébe kerültek. A zsoldosok
többségét a Zapata-félsziget mocsa-
raiban szedték össze, ahol egyesek
megbújtak, mások eltévedtek. A három
napja harcoló, agyonázott, elcsigázott
ellenforradalmárok közül sokan szinte
megkönnyebbültek, hogy vége a viszon-
tagságoknak, amikre - a gyõzelemben
bízva - nemigen készítették fel õket a
harc elõtt.

A fegyverek zaja elcsitult, a háború
véget ért. De felvetõdött a kérdés: mi
legyen a hadifoglyokkal? Mi legyen ezek-
kel az idegen egyenruhás volt kuba-
iakkal, akik fegyverrel támadtak meg-
tagadott honfitársaikra egy imperialista
hatalom szolgálatában?

Elõször is Havannába vitték õket. S a
város határában leszállították a teher-
autókról a vert sereget. A forradalmi
harcosok fegyveres kíséretében gyalog
kellett végigvonulniuk a fellobogózott,
diadalmámorban úszó, a gyõzelemtõl
megittasult városon, amelynek minden

A gyõztesek

Egy a sok közül: a hazája függetlenségét védõ 
kubai paraszt
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utcáját, terét ismerték, s amelynek
minden utcáján tíz- és tízezrek várták
õket. A kubai nép közismert, áradó
vidámsága fogadta a borostás képû,
lehorgasztott fejjel érkezõ foglyok
siralmas menetét, s nem hiányoztak a
csúfondáros megjegyzések, csipkelõdõ
kiáltások sem. Aki véletlenül ismerõsét
látta meg a járdán, még inkább nyaka
közé húzta fejét: szégyellte, hogy
nevetséges és szánalmas látványt nyújt. 

A vereségtõl és az „ünnepi” fo-
gadtatástól porig alázottan jutottak el a
foglyok szállásukra, s mind többükbõl
tört fel a napok óta érlelõdõ érzés: 

„Odaát, Miamiban, jól becsaptak
bennünket! Nem ezt ígérték. Mindig csak
azt hangoztatták, hogy ez a nép
felszabadítóként vár bennünket. Hogy
mellénk állnak. S helyette itt vagyunk -
fogolyként. És még csak nem is saj-
nálnak minket.”

Talán a foglyok szemmel látható
csalódottsága volt az egyik ok - a
gyõzelem diadala mellett -, ami azt az
ötletet adta a forradalmi kormánynak,
hogy felszólítsa a zsoldosokat: akinek
kedve van, vegyen részt a tv kamerája
elõtt egy nyilvános eszmecserében, ahol
újságírókkal, politikusokkal beszélget-
hetnek a történtekrõl. S mivel a „fel-
szabadítók” közül egyesek még remél-
ték, hogy szavukkal talán befo-

lyásolhatják a kubai közvéleményt,
mások pedig nagyon dühösek voltak
azokra, akik ide küldték õket, meg-
lehetõsen szép számban vállalkoztak
erre a nem mindennapi kihallgatásra.

A tv és az újságok nyilvánossága

elõtt aztán sok minden kiderült. A fog-
lyok közül kezdetben sokan hivatkoztak
nagy hangon - igazolást keresve, iga-
zukat hirdetve - vezetõik nyilatkozataira.
Köztük az ugyancsak fogságba esett
spanyol falangista (spanyol fasiszta, itt:
szélsõségesen reakciós) pap, Ismael de
Lugo szavaira, aki azt mondta, hogy a
partra szállók harca „az istenfélõk harca
az ateizmus ellen, a szellemi értékek
küzdelme a materializmus ellen”. 

Emlegették Miro Cardona, az ellen-
forradalmi miniszterelnök-jelölt kiáltvá-
nyát, amelyben ez állt:  „Országunk egy
külföldi hadsereg megszállása alatt áll,
amely a forradalom árulóit szolgálja.
Dicsõ felszabadítónk iránti kötelezett-
ségünk, hogy eltávolítsuk a zsarnokokat
hazánk földjérõl.” Ezért jöttek tehát -
hangoztatták sokan - a haza „felsza-
badítására”.

De szavaik semmi hitelre nem leltek
a milliós kubai hallgatóság körében.
Hiszen a kubai tömegek - köztük a
vallásukat szabadon gyakorló kato-
likusok - jól tudták, hogy egy szó sem
igaz e hazugságokból, rágalmakból. S a
kihallgatások során nagyon hamar
kiderült a „felszabadítók” igazi célja is. 

A foglyok többsége - több, mint 800
ember - igen gazdag, jómódú családból
származott. Együttesen több mint 370
ezer hektár földjük, 9676 házuk, 

Az elesett kubai forradalmárok temetése

Az elfogott 1179 kubai ellenforradalmár és amerikai zsoldos nyilt tár-
gyalása Havannában
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70 iparvállalatuk, 10 cukorfeldolgozó
telepük, 2 bankjuk és 5 bányájuk volt
Kubában a forradalom elõtt. Azért jöttek
tehát, hogy a maguk és családjuk
vagyonát visszaszerezzék.  Ez derült ki
április 22-én Bábum - az elmenekült
cementgyáros - két fiának kihallgatásán
is. Miután fény derült arra, hogy e
foglyokat Guatemalában képezték ki az
észak-amerikaiak, egy újságíró rákér-
dezett:
- Önök szintén azért jöttek, hogy a

gyõzelem esetén visszaszerezzék kisa-

játított tulajdonukat?

- Igen, azt hiszem - volt a válasz.

De a hallgatók - a kubai nép és a
foglyok egyaránt - jól tudták, hogy az
„azt hiszem” helyett egyszerûen igennel
kellett volna felelni. A foglyok tudták,
hogy az ellenforradalmi kormány
megígérte a régi rendszer visszaállí-
tását, a forradalom államosítási tör-
vényeinek eltörlését. A kubai nép
számára pedig már régóta világos volt,
mi az imperializmus elleni harcuk,
áldozatvállalásuk igazi értelme: a for-
radalom két éve alatt jobbra fordult
életüket, köztulajdonba vett, szétosztott
földjeiket, a maguk gyárait, iskoláit kell
megvédeniük. S alig pár napja hangzott
el Fidel Castro történelmi jelentõségû
beszéde, amelyben elõször mondta ki

egyszerûen, minden sallangtól mentesen
a nagy szavakat: „Ez a forradalom a
szegények demokratikus és szocialista
forradalma. Ez a forradalom a munkások
és parasztok forradalma, amely véget
vet mindenfajta kizsákmányolásnak és
elnyomásnak.”

A kubai nép milliós tömegei ennek
tudatában és birtokában hallgatták tehát
volt uraik kezdetben magabiztos, majd a
kérdések súlya alatt mindinkább elbi-
zonytalanodó válaszait.  S végighallgat-
tak olyanokat, akik Batista zsoldos
hadseregében szolgáltak korábban,
olyanokat, akik kétes elemek, bûnözõk
vagy megtévesztett emberek voltak,
akik a biztos gyõzelem reményében áll-
tak be a jenkik által toborzott „önkéntes”
seregbe.

Amikor a kihallgatás negyedik napján
Fidel Castro megérkezett a stúdióba, és
átvette a kérdezõ szerepét, ezt kérdezte
Batista egy hajdani katonájától:
-...ön hitte, hogy a nép felszabadítóként

várja önöket?

- Igen, uram - felelt a fogoly.

- S még mindig hiszi?

- Nem, már nem hiszem, de hittem. Ha

nem hiszem, nem jöttem volna.

E több napig tartó vitában sok
minden tisztázódott, sõt a foglyok egy
része megbánta tetteit. Bûneikért azon-

ban felelniük kellett. A bírósági tárgyalás
is nyilvánosan folyt, a tv azt is köz-
vetítette. A Forradalmi Bíróság fényt
derített nemcsak az invázió céljára,
elõkészítésére, hanem személy szerint
minden egyes résztvevõ felelõsségére is.

A foglyok többségét 3-5 évre, a
fõbûnösöket 15 évre ítélték. Többen
pedig, akiknek korábbi bûneikért is
felelniük kellett, életfogytiglani kaptak.
Halálra csak néhány személyt ítéltek.

A per és az ítélet nagyon érzékenyen
érintette az észak-amerikai kormányt. A
reakció és a kubai emigránsok - akiknek
rokonai fogságba estek - hangosan
követelték az „áldozatok” kiszabadí-
tását. A kubai forradalmi kormány gyor-
san „segítségükre” sietett. Felajánlotta
az Egyesült Államok kormányának, hogy
méltányos megváltás fejében átengedi a
„felszabadítókat”. Szabott árat jelölt
meg: a 15 évre ítéltekért például 500
ezer dollárt kért fejenként. Az ame-
rikaiakat ugyan meglepte ez az ajánlat,
de nem hárították el, hiszen az in-
vázióban vállalt felelõsségük e per során
is teljes mértékben bebizonyosodott.
Némi huzavona után „közadakozásból”
elõteremtették a szükséges összeget, és
- fõleg gyógyszerek ellenében -
kiváltották a fogolycsapatot.
A történtek után nem maradt más hátra,
mint a tanulságok levonása. Mindkét fél
sietett a tapasztalatokat összegezni,
hiszen tudták, hogy a harcnak nincs még
vége. Az észak-amerikai imperialisták a
vereség ellenére sem mondtak le ked-
venc szigetük visszaszerzésérõl. A kubai
nép pedig még inkább ragaszkodott vér-
rel kivívott szabadságához. Mindez
azonban már a forradalmi Kuba jelenkori
történelmének szerves része. Felidézése
alighanem egy külön könyvet igényelne.

Kerekes György

Fidel Castro beszél a gyõzelem után

A gyõzelem ötvenedik évfordulójá-
nak emblémája 
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RONALD REAGAN ÉS KÜLPOLITIKÁJÁNAK

HATÁSA LATIN-AMERIKÁRA
Idén februárban volt 100 éve, hogy
megszületett az Egyesült Államok
40. elnöke, Ronald Reagan. A
színészbõl lett elnök megítélése
finoman szólva is vitatható, bár
újabban valóságos mítosz kezdett el
felépülni személye köré hazájában,
és Kelet-Európában. Ennek egyik
megnyilvánulása volt az, amikor
június végén, Orbán Viktor magyar
miniszterelnök, és Condoleezza
Rice, George W. Bush elnök második
külügyminiszterének jelenlétében a
Szabadság téren felavatták szobrát. 

Ronald Wilson Reagan az Illinos állam-
beli Tampicoban született 1911. február
6-án, alsó-középosztálybeli családba,
apja egy részeges cipõboltos volt, így
anyjára hárult, hogy egyben tartsa két-
gyerekes családot. A rossz anyagi kö-
rülményeik miatt Ronald dolgozni kény-
szerült, miközben tanulmányait végezte.
1932-ben diplomázott illinois-i Eureka
College-on, szociológiából és közgazda-
ságtanból. Fiatal korában a Demokrata
Párt és a „New Deal” híve volt, mégis a
Republikánus Párt jelöltjeként lett elnök,
és a legkonzervatívabb körök támo-
gatását is élvezõ politikát folytatott. 

Útja az elnökséghez
Politikai pályáját liberális demokra-
taként, és a Franklin Delano Roosevelt
által fémjelzett „New Deal” politika
csodálójaként kezdte, de ekkoriban
idejét a színészi karriere egyengetése

töltötte ki. Azonban az 1950-es évektõl
kezdve egyre kevesebb szerepet kap,
ennek hatására figyelme egyre jobban a
politika figyelme felé fordul, szimpátiája
pedig akkori élettársa majd második
felesége, Nancy Davis hatására egyre
jobban a jobboldal felé tolódott. 1952-
ben és 1956-ban támogatja Dwight D.
Eisenhower elnökválasztási kampányát. 

Többször tett olyan kijelentéseket,
amelyek szemben állnak alapvetõ em-
beri normákkal, egy ízben utalt arra,
hogy a feketékkel és másokkal szembeni
diszkrimináció, például a lakhatás terén,
adott esetben indokolható és szabadon
alkalmazható(1). Ezen álláspontján ké-
sõbb változtatott, és a rasszizmus vádját
tagadta. 

1962-ben belépett a Republikánus
Pártba, az 1964-es elnökválasztáson a
konzervatív Barry Goldwatert támogatta,
a kampányban elmondott híres beszéde
(„Time for Choosing”) alapozza meg
politikai karrierét. „Az alapító atyák
tudták, hogy a kormány nem tudja
befolyásolni a gazdaságot az emberek
befolyásolása nélkül. És tudták, hogy
amikor egy kormány meghatározza mi a
teendõ, annak muszáj erõt és kényszert
alkalmazni a cél elérésében.”(2). Ez a

Ronald Reagan Szabadság téri szobrának felavatása Budapesten. Orbán
Viktor, Condoleezza Rice volt észak-amerikai külügyminiszter és Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes az ünnepségen
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beszéd nyûgözte le annyira Kalifornia
republikánusait, hogy Reagant kérjék fel
kormányzójelöltnek, aki sikeresen szállt
szembe az államot két ciklus óta vezetõ
demokrata Edmund Gerald „Pat” Brown-
nal. Érdekesség, hogy Brown „fordított”
karriert futott be, mint kihívója, õ elõbb
volt a Republikánus Párt tagja, majd
késõbb lett demokrata. Kormányzóként
Reagan befogyasztotta az állami beru-
házásokat és adóemeléseket hagyott
jóvá, hogy rendbe hozza az állami
költségvetést. 

Az elnökjelöltségért több ízben is
harcban szállt a republikánus elõvá-
lasztásokon. 1968-ban Nixonnal, 1976-
ban Gerald Forddal szemben maradt
alul. 1980-ban megnyeri az elõ-, majd
az elnökválasztásokat. Reagan a kam-
pányban a nemzet katonai erejének
helyreállítását, az állam visszaszorítását
és a gazdasági élet egyensúlyának
helyreállítását ígérte. 

Kormányon ígéreteihez híven csele-
kedett, ami nem sok jót jelentett a sze-
gényebb rétegek számára. 

Adópolitikájával egyértelmûen a
gazdagoknak kedvezett, költségvetési
szigort hirdetett meg elnöksége elején,
de az államháztartási deficitet nem
sikerült csökkentenie. Viszont hatalmas
fegyverkezési programot indított be, és
annak hatalmas költségei fedezeséül
olyan „felesleges” területek kiadásait

csökkentette, mint
az oktatás, egész-
ségügy, élelmiszer-
segélyek a szegé-
nyeknek, rokkant-
segélyek.

Hogy saját, szélsõ-
ségesen konzerva-
tív (akár szélsõjobb-
oldalinak is nevez-
hetõ) támogatóit is
kielégítse, soha nem
emelte fel szavát az
a retorika ellen, a-
mely az AIDS-et úgy
jellemezte, mint „a
természet bosszúja
a homoszexuálisok
ellen” (3).

De megemlíthet-
jük azt is, hogy nem bánt éppen
kesztyûs kézzel a sztrájkoló mun-
kásokkal sem. Gondoljunk csak az 1981-
es légiirányító sztrájkra, ahol az 1947-
es, úgynevezett „Taft Hartley Act”-ra
hivatkozva 11.345 légiirányítót rúgott ki,
miután azok szembeszegültek azon
elnöki utasításával, hogy hagyjanak fel a
sztrájkkal. 

Reagan külpolitikája
Külpolitikáját az úgynevezett „Reagan-
doktrína” fémjelzi, amely nem mást
tartalmazott, mint a „gonosz birodalma”,

vagyis a Szovjetunió és a világ egyéb
kommunista erõi elleni küzdelem fon-
tosságának hangsúlyozását, ahogy egy
1983-as beszédében fogalmazott: „az
Egyesült Államoknak morális kötele-
zettsége fellépni Moszkva expanzív
törekvéseivel szemben”. 

Ezzel végleg szakított a ’70-es
években megindult enyhülési folya-
mattal, bár ez a szakadás a Szovjetunió
afganisztáni szerepvállalása miatt már
korábban megindult (gondoljuk csak a
SALT-II egyezmény sorsára). 

Új célként az enyhülés elõtti világ
status quo helyreállítását
tûzték ki.

A reagani külpolitika
lényege a „jó” és a „rossz”
egyértelmû és éles meg-
különböztetésén alapult. Jó
az, aki harcol a Szovjetunió
és a kommunizmus ellen,
rossz az, aki velük van. A
kormányzat gõzerõvel szpon-
zorált antikommunista kam-
pányokat olyan országokban,
mint Afganisztán, Angola,
Etiópia, Irán, Kambodzsa,
Laosz, Líbia, Guatemala  Ni-
caragua és Vietnám. Ennek
keretében nem különösebben
foglalkoztak a partnereik
megválogatásában, minden
további nélkül terroristákat is
pénzeltek, ha éppen úgy kí-
vánta a „demokratikus” érde-
kük. 

A sors különös fintora
az afganisztáni háborúban
való amerikai szerepvállalás.

Reagan és Le Pen francia szélsõjobboldali politikus
baráti kézfogása

Az egyik felháborító eset a sok közül: Reagan 1985-ben a nyugat-német bitburgi
temetõben koszorúzott, ahol 49 SS-katona sírja feküdt. Reagan közleményében
áldozatoknak nevezte a náci katonákat, tehát egyenlõséget tett az SS-katonák és a
nácizmus áldozatai között
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Ez volt az egyik érv, amely miatt
Moszkva a beavatkozás mellett döntött.
A másik az attól való félelem volt, hogy
az iráni iszlám forradalom terjedése
esetlegesen destabilizálhatja a közép-
ázsiai szovjetköztársaságokat. Az Egye-
sült Államok a felkelõk segítségére
sietett, fegyverrel látta el õket, azokat a
felkelõket, akik a késõbbiekben, miután
sikeresen „kibekkelték” a szovjet meg-
szállást, Amerika ellen fordultak, és
többek között olyan események, mint a
szeptember 11-i terrortámadás köthetõ
hozzájuk. Némi rosszindulattal akár
ironikusnak is nevezhetnénk…

A reagani külpolitikának nagy sze-
repe volt a Szovjetunió összeomlásában,
elsõ sorban ezért van a közép-kelet-
európai országokban „hajlandóság” a
Reagan-kultusz befogadására. Az 1983-
ban elindított csillagháború program
belehajszolta a szovjeteket, hogy egyre
nehezedõ gazdasági helyzetük mellett
részt vegyenek a fegyverkezési verseny-
ben. Persze nyilván nem az amerikai el-
nök, sokkal inkább a SZKP fõtitkárának,
Mihail Gorbacsovnak az eredménye,
hogy összeomlott a keleti blokk, és
annak vezetõ hatalma, a Szovjetunió. 

Hatása Latin-Amerikára
A reagani külpolitika hatása Latin-

Amerikára nézve kifejezetten tragikus
következményekkel járt. A CIA pénzzel,
fegyverekkel és kiképzéssel támogatta a
kormány-ellenes erõket, puccsokat a

térségben, olyan országokban, mint
például Costa Rica, Guatemala, Nica-
ragua vagy Panama, de a sor még to-
vább folytatható, nézzük hát õket
sorban.

Grenadán 1979-ben forradalom útján
került hatalomra Maurice Bishop, akit
végül a Népi Forradalmi Hadsereg eltá-
volított onnan. Hudson Austin tábornok
kormányát kommunistának bélyegezték,
és megdöntötték az amerikaiak. Hogy
miért? Mert szerintük a kubaiakkal közös
projektben épülõ grenadai repülõtér
nyilván valóan csakis valamiféle USA-
ellenes szovjet-kubai összeesküvés
része lehetett. Az Egyesült Államok állí-
tása szerint a megszállást a Dominikai
Közösség miniszterelnök-asszonya, Eu-
genia Charles kérése hajtották végre,
ennek azonban az igazságtartalma erõ-
sen kétes, mivel a hatalomra segített
fõkormányzó, Sir Paul Scoon fõkor-
mányzó állította, hogy õ kérte az
inváziót, de ezt az amerikaiak tagadták.

Nicaraguában az elcsalt 1937-es
választások óta a Somoza-dinasztia
uralkodott, akiknek gazdaságpolitikája
vonzotta a külföldi, fõleg amerikai
nagyvállalatokat, így olyan cégek, mint a
Citigroup, a Sears, a Westinghouse vagy
a Coca-Cola jelentõs befektetéseket
eszközölt az országban. 1972-ben súlyos

Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov

Sarah Palin, az ultrakonzervatív Tea Paty mozgalom egyik vezetõje az
idoljával a háttérben
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földrengés rázza meg a fõvárost, Mana-
guát, amelyben annak közel 90 százalé-
ka összeomlott, rengeteg ember vesz-
tette életét. Ennek a helyzetnek a keze-
lése volt az, ami növelte az elégedet-
lenséget a nép körében, 1979-ben a
szandinista felkelõk kerülnek hatalomra,
miután eltávolították onnan az ország
újjáépítése helyett saját meggazdagodá-
sával foglalkozó Anastasio Somoza
Debayl-et. Reagan szerint a szandinisták
támogatták a latin-amerikai forradalmi
marxista erõket, ezért parancsot adott a
CIA-nak, hogy támogassák az FSLN ellen
harcoló csoportokat. A Nemzetközi Bír-
óság a „Nicaragua kontra Egyesült Álla-
mok” perben példátlan ítéletet hozott,
elítélte az Egyesült Államokat, mivel az
„törvénytelenül alkalmazott erõszakot”
és „paramilitáris tevékenységet támogat
és folytat Nicaragua ellen”. Ezt az íté-
letet azonban a Fehér Ház figyelmen
kívül hagyta, és amikor az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsa két ízben is olyan
határozatott akart hozni, ami megerõsíti
a bíróság döntését, azt az amerikaiak
megvétózták. 

1983-ban az amerikai kongresszus
megtiltotta ugyan a kontrák (a jobboldali
felkelõk) támogatását, azonban nem
hajtotta végre a kormányzat ezt a dön-
tést, hanem titokban, Iránon keresztül
juttatták el a szállítmányokat lázadók-
hoz. Mikor a módszer napvilágra került,
Reagan kormánya azt állította, nem
tudta, hogy az irániak tovább adják a
fegyvereket a kontráknak. Vannak bi-
zonyítékok arra, hogy a kontrák kábító-
szer-kereskedelembõl is finanszírozták
tevékenységüket, és az õket támogató
amerikai tisztviselõk tudtak errõl.

A nyílt törvénysértésnél sokkal
rosszabb dolgokban is szerepet vállaltak
az amerikaiak a Reagan-adminisztráció
idején Guatemalában. Az 1950-es
évektõl az 1990-es évekig az amerikai
kormány közvetlenül támogatta a
guatemalai hadsereget kiképzéssel,
fegyverrel és pénzzel, amennyiben neki
nem tetszõ elnök került hatalomra az
ellen nem habozott puccsot szervezni, a
polgárháborús helyzet állandósult az
országban. Az 1970-es években meg-
kezdõdött a népi ellenállás szervezõ-
dése, megalakult a Szegények Parti-
zánhadserege (EGP) és a Felfegyverzett
Nép Szervezete (ORPA), és gerilla-
háborúba kezdtek a kormányzat ellen.
Fõleg katonai létesítményeket támadtak
és a hadsereg civil segítõit. 1979-ben
Jimmy Carter, akkori amerikai elnök
betiltott minden a guatemalai kormány-
erõknek nyújtott támogatást, mivel a
hadsereg tömegesen sértette meg az
emberi jogokat. Erre remek példa, hogy
amikor 1980-ban quiché indiánok egy
csoportja behatolt spanyol nagykövet-
ségre, hogy tiltakozzanak a hadsereg
által folytatott népirtás ellen, akkor a
kormányerõk amint visszafoglalták az
épületet majdnem mindenkit lemészá-
roltak. A kormányzat azt állította, hogy a
felkelõk gyújtották fel az épületet,
azonban ez a spanyol nagykövet szerint
hazugság volt, a guatemalai rendõrök
szisztematikusan megöltek minden bent
lévõt, és õk gyújtották fel az épületet,
hogy leplezzék tettüket. Ennek hatására
a négy legnagyobb felkelõ csoport
összefogott, és a többek között a kubai
kormány támogatását is élvezték. Az
1986-ban véget ért polgárháborúban

több mint 450 maja falut égettek fel, és
több mint egymillió ember kényszerült
elhagyni lakhelyét, és 200 ezernél is
több ember vesztette életét. 1999-ben
Bill Clinton kijelentette, hogy hibázott az
Egyesült Államok, amikor támogatta a
guatemalai hadsereget. 

Panamában a CIA támogatta Manuel
Noriegát, aki egyenesen fizetést kapott a
CIA-tól. Ez a fizetés 1985-ben érte el a 
legnagyobb, 200 ezer dolláros összeget.
Ezért cserébe CIA kihallgató helyi-
ségeket tarthatott fenn az országban, és
a panamai kormány is részt vett a
kontráknak juttatott fegyverszállít-
mányok célba juttatásában. 

Salvadorban a jobboldali kormány is
élvezhette Reaganék támogatását. Az
FMLN ellen vívott polgárháborúban 75
ezer vesztette az életét, 8 ezer tûnt el,
és több mint 1 millió vált hajléktalanná.
A kormány nyíltan támogatta a szél-
sõjobboldali halálosztagokat.

Vajon ezek után tényleg szobrot
érdemel Ronald Reagan? Vajon a tö-
meggyilkosságokat szponzoráló, a nem-
zetközi jogot nyíltan megsértõ, otthon
szegényellenes politikát folytató ameri-
kai elnök méltó arra, hogy a Szabadság
téren szobra legyen? A mai magyar
kormány szerint igen, és ez szégyen-
letes, de mindenesetre elnézve a kor-
mányzati tevékenységüket, nem meg-
lepõ, hogy pont alattuk kapott szobrot
Reagan… Mindenestre a legironikusabb
Reagan „emlékmû” Washingtonban áll,
egy olyan közhivatali épület, ahol ötezer
hivatalnok dolgozik. Ha az nem irónia,
hogy egy olyan emberrõl van a
legbürokratikusabb amerikai hivatal
elnevezne, aki betegesen küzdött az
állam leépítéséért, akkor nem tudom mi
lehet az. 

Bakó András

(1)=Kyle Longley: Deconstucting Rea-
gan: Conservative Mythology and Ame-
rica’s Fortieth President, M.E. Sharpe,
(2)=Ronald Reagan beszéde Barry
Goldwater kampányában, 1964. október
27.http://www.pbs.org/wgbh/amex/pre
sidents/40_reagan/psources/ps_choose
64.html
(3)= „The poor homosexuals -- they
have declared war upon nature, and now
nature is extracting an awful
retribution.” – Patrick Buchanan régen
tanácsadójának a melegekrõl alkotott
véleménye egy vitában, 1983-ban.Reagan és Margaret Thatcher, egykori brit jobboldali miniszterelnök
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2011. ÉVI NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUM –
ÓRIÁSI SIKER

Az Nemzetközi Marxista Tendencia
(IMT) július 31. és augusztus 5.
között Olaszországban megtartott
Nemzetközi Szemináriuma óriási
siker volt. Különbözõ országokból és
kontinensekrõl körülbelül 225 elv-
társ utazott az olaszországi üdülõ-
helyre, Marina de Massába, hogy
részt vegyen egy egyhétnyi intenzív,
de élvezetes és tanulságos talál-
kozón.

Érkeztek elvtársak Nagy-Britanniából,
Franciaországból, Belgiumból, Spanyol-
országból, Hollandiából, Olaszországból,
Svájcból, Ausztriából, Németországból,
Dániából, Svédországból, Lengyelor-
szágból, Észtországból, Oroszországból,
Görögországból, Iránból, Szíriából, Pa-
kisztánból, az Egyesült Államokból, Ka-
nadából, Mexikóból, El Salvadorból, Ve-
nezuelából, Argentínából, Brazíliából és
Bolíviából. 

Sajnálatukat fejezték ki számos
olyan országból (Szerbia, Marokkó,
Nigéria stb.), ahonnan anyagi vagy ví-
zumproblémák miatt nem tudtak részt
venni az eseményen. 

Végülis a nigériai elvtársakkal sike-
rült kapcsolatot létesíteni a Skype-on
keresztül, így õk legalább a fõbb ülé-
seket õk is nyomon tudták követni,

mintha ott lettek volna.
A résztvevõk túlnyomó többsége

fiatal elvtársakból állt, tükrözve az IMT
különbözõ szekcióiba az elmúlt évben
jelentõs mértékben beáramló új tagok
összetételét.

Az idei év fõ témája a Forradalom
volt
Az iskola félelmetes történelmi ese-
mények árnyékában zajlott le: elõször is

a nagy arab forradalom, ami egyik
országról a másikra terjedt, azután a
hatalmas felfordulások Spanyolország-
ban, Görögországban és más orszá-
gokban.

A szeminárium célja az volt, hogy
ezeket a világrengetõ eseményeket tör-
ténelmi összefüggések közé helyezze,
elemezze a korábbi forradalmak ta-
pasztalatait, és próbálja alkalmazni a
múlt tanulságait, hogy fényt derítsünk a
jelenre és következtessünk a jövõre.

A szeminárium elsõ napja az álta-
lános világpolitikai helyzetrõl szóló élénk
vitával indult, amelyet Alan Woods
elvtárs vezetett be. Ez a sokoldalú
diskurzus olyan témákat érintett, mint a
világgazdasági válság, az arab forra-
dalom, a venezuelai forradalom kilá-
tásai, és legfõképpen az Európában zajló
forradalmi fejlemények. Ezt követõen
kisebb bizottságokra oszlottunk, hogy
megvitassuk a különbözõ témákat.

A második napon délelõtt két bi-
zottság alakult: az egyik az 1968-69 kö-
zötti pakisztáni forradalmi eseményekkel
foglalkozott Lal Khan vezetésével, a
másik pedig az 1640 és 1660 között
lezajlott angol forradalmat vitatta meg
(Rob Sewell).

Ezeket délután az 1789-93-as francia
forradalom (Greg Oxley) és az 1774-76-
os amerikai forradalom (John Peterson)

A szeminárium résztvevõi

Rob Sewell beszél az angliai eseményekrõl
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követte. Este egy rendkívüli ülést

tartottunk Görögországról, ahol a görög

elvtársak egy forradalmi helyzetbe való

aktív bekapcsolódásról szerzett a

közvetlen tapasztalataikat osztották

meg.

A harmadik napon (augusztus 2.) a

reggeli ülések az 1871-es párizsi

kommünrõl (Hubert Prevaud) és az

1918-23 közötti német forradalomról

(Rob Sewell) szóltak. Délután plenáris

ülést tartottunk az orosz forradalomról,

amelynek a bevezetõjét Alan Woods

tartotta.

A negyedik napon ülések voltak az

1925-27-es kínai forradalomról és az

1931-37-es spanyol forradalomról (Jor-

ge Martín). Ezt egy hagyományos sza-

bad délután követte, amikor is az

elvtársaknak lehetõségük nyílt egy kis

kirándulásra a gyönyörû toszkán vi-

déken, vagy csak strandolni egyet és

pihenni a parton. Az iskola rendkívül

intenzív jellegébõl adódóan ez szükséges

szünet volt, ami lehetõvé tette az

elvtársaknak, hogy felfrissülve térjenek

vissza a forradalom fontos ügyéhez.

Az ötödik nap délelõtti ülései a

szovjetek, tanácsok és a munkás-

hatalom (Erik Demesteer) és a kubai

forradalom (Jorge Martín) témája között

oszlottak meg. 

Délután a nasszerizmusról és az arab

nacionalizmusról (Francesco Merli) és a

franciaországi ’68-ról (Jerome Metellus)

volt szó.

Az utolsó napon, augusztus 5-én,

pénteken két délelõtti bizottsággal

kezdtünk, amelyek az 1979-es iráni

forradalommal (Hamid Alizadeh) és az

arab forradalommal (Erik Demesteer)

foglalkoztak. Délután pedig a résztvevõk

egy plenáris ülésen vettek részt, ame-

lyet a Nemzetközi Marxista Tendencia

munkájáról szóló beszámolónak szen-

teltünk, amit Fred Weston tartott.

A 2011-es Nemzetközi Szeminárium

Alan Woods elvtárs inspiráló beszédével

zárult, amelyet követõen az összes

résztvevõ emelkedetten elénekelte az

Internacionálét.

A szeminárium hangulata lelkes volt

az ülések alatt és azokon kívül is. A

bizottságokon és a plenáris üléseken

kívül alakult egy sor kisebb bizottság is

és sor került számos beszélgetésre, a-

melyek során a különbözõ országok ér -

kezett elvtársak tapasztalatot cserél-

hettek és tanulhattak egymástól.

A szeminárium végén volt egy

nagyon vidám társas összejövetel, ahol

az Nemzetközi Marxista Tendencia

összes tagszervezetének részvevõi,

elvtársai forradalmi dalokat énekeltek. 

A lelkes hangulat abban a csodálatos

gyûjtésben is megnyilvánult, amely

során több mint 30.000 eurót adakoztak

össze a Nemzetközi Marxista Tendencia

további munkájára, a szervezet erõ-

sítésére. n

A brit delegáció fiatal tagjai forradalmi dalokat énekelnek
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A SVÁJCI VÁLASZTÁSOKRÓL
Október 23-án választásokat tar-
tottak Svájcban. A parlament két
házában nem különösebben változ-
tak az erõviszonyok, a kormányt
hagyományosan alkotó pártok el-
vesztett szavazataiból két párt, a
Zöld Liberálispárt (ZLP) és a Polgári
Demokrata Párt (PDP) profitált,
azonban ezek a pártok az elmúlt
évek pártszakadásainak termékei,
így nem lehet azt mondani, hogy „új
erõkrõl” lenne szó. 

A nacionalista Svájci Néppárt (SNP)

1987 óta elõször nem tudta növelni

szavazatainak százalékos megoszlását. 

Ez egyrészt köszönhetõ a PDP

kiválásának, másrészt pedig úgy tûnik,

hogy az SNP által gyakorta alkalmazott

rasszista propaganda elérte azt a határt,

amíg még lehet vele szavazatot sze-

rezni. A párt fõ szavazóbázisát adó mun-

kásoknak már nem elegendõ a beván-

dorlókkal való riogatás, a világgazdasági

válság okozta kérdésekre pedig nem

kaptak kielégítõ választ a néppárttól,

amely ennek ellenére még így is a leg-

erõsebb párt maradt a törvényhozásban.

Az SNP 1990-es években történõ

megerõsödésének – mint a jobboldal

más országokban is történõ megerõsö-

désének – a baloldal gyengesége az egyik

fõ oka. A szociáldemokraták a legutóbbi

választási eredményükhöz képest most

tovább vesztettek 0,8 százalékot, ami 

a párt történetének harmadik leg-

rosszabb eredménye. Ennek ellenére a

párt mandátumának száma emelkedett

hárommal, ami a választási rendszernek

köszönhetõ. Svájcban minden kan-

tonban külön listára szavaznak, így

gyakorlatilag minden kantonban „külön”

választási kampány zajlik. A szocdemek

viszonylagos sikerének titka az volt,

hogy ahol erõsödni tudott a párt, ott a

kampányukban három témára helyezték

a hangsúlyt: a foglalkoztatásra, a

bérekre és a nyugdíjakra. 

Minden túlzás nélkül állítható, hogy

egyetlen dolog védte meg a szociál-

demokratákat történtük legrosszabb

eredményétõl, az pedig az elõbb említett

kantonokban zajlott baloldali kampány. 

Ez elkerülhetetlenül hatással lesz a

párt belsõ életére is. A már meglévõ

baloldali elemek közül a legerõsebb az

ifjúsági szervezet, a JUSO (Svájci Fiatal

Szocialisták) jelentõsége, akik zürichi

kampányban játszottak központi sze-

repet. Itt a kampány központi témái a

bérek jelenlegi elosztása elleni til-

takozás, a gazdagok megadóztatása és a

bankok államosítása volt, és emellett a

szervezet központi szerepet játszott a

zürichi Paradeplatz (a svájci tõke jel-

képének) elfoglalásában. Ezek eredmé-

nyeként a szociáldemokraták megdup-

lázták korábbi szavazataik számát Zü-

richben. A választások során a JUSO két

tagját is megválasztották képviselõnek.

A választásokon jelöltként szerzett

tapasztalatait a Der Funke (A Szikra)

egyik munkatársa úgy összegezte, hogy

a fiatalok igenis fogékonyak a szocialista

ideológiára. A különbözõ kampány-

gyûléseken résztvevõk nem csupán az

antirasszizmusra voltak nyitottak, de

támogatták a bankok államosításának

gondolatát is, sõt, megannyian érezték

úgy, hogy részt is kívánnak venni

aktivistaként ebben a harcban, így

többen be is léptek a JUSO-ba. A

szavazáson rá 5.443 ember szavazott,

ami meglehetõsen jó eredménynek

számít. n

Választási plakátok a svájci utcán

A JUSO aktivistái blokád alá vonnak egy bankot



II. ÉVFOLYAM VI. SZÁM
2011. ÕSZI SZÁM 57MOZGALOM

A SZOCIÁLDEMOKRATA SZÍNEKBEN

INDULT MARXISTA JELÖLT

PROGRAMJÁBÓL
A svájci Der Funke egyik tagja a
zürichi kantonban indult a szociál-
demokrata párt színeiben. Program-
ja középpontjában a dolgozók és a
fiatalok, vagyis a kizsákmányolás-
nak legjobban kitettek védelme
szerepelt. Alább olvashatjátok rö-
viden ennek összefoglalását.

A dolgozó emberek és a fiatalok vé-
delmében – kompromisszumok nélkül!

Miközben a svájciak 1 százaléka bir-
tokolja az ország jövedelmének 50 szá-
zalékát, addig a dolgozók munkakörül-
ményei romlottak, nõtt a munkahelyi
stressz, viszont a bérek alig emelkedtek.
Emellett csökkentek a kormányzat szoci-
ális kiadásai, megszorításokra került sor
az egészségügyi és szociális ellátó-
rendszerben. Miközben a gazdagok egy-
re gazdagabbak lesznek, addig a dol-
gozóknak és a fiataloknak egyre keve-
sebbel kell beérnie. Ebbõl elég! Többé
nem akarjuk megfizetni a burzsoázia
antiszociális viselkedését!

Mindenkinek joga van szakmát ta-
nulni! Aki pedig elvégez egy szakmát, az
azt jelenti, hogy azon a szakterületen
megfelelõ képzettséggel bír. Biztosítani
kell a jogot arra, hogy mindenkinek a
képzettségének megfelelõ foglalkozása
legyen! Esélyegyenlõséget a tanulásban,
a tanuló családjának anyagi hátterétõl
függõen.
l El kell törölni a tandíjat!
l Szakmunkásképzést és életpálya-
modellt mindenkinek!
l Túl magas lakbérek? A kihaszná-
latlan, üresen álló épületek kerüljenek
közösségi tulajdonba mindenféle kom-
penzáció nélkül, és kerüljenek kiadása
bérlakásként, alacsony költséggel.

Minimálbért – most!
A magas megélhetési költségek nem
csak a lakhatás kapcsán merülnek fel.
Egyre többeknek okoz nehézséget a bé-
rekbõl való tisztességes megélhetés. A
dolgozók több, mint 10 százaléka keres
kevesebbet óránként 22 franknál, ami
havonta nagyjából 4.000 frankot jelent.

A felsõvezetõk fizetése az elmúlt idõ-
szakban 21 százalékkal, az alacsonyabb
be-osztásban dolgozóké mindösszesen 2
százalékkal emelkedett az utóbbi évek-
ben, vagyis csak a felsõvezetõk része-
sültek a gazdaság és a termelékenység
növekedésébõl. Ennek véget kell vetni!
l Óránkénti 22 frankos, havonta pedig
4.400 frankos minimálbért!
l Az egy vállalaton belüli bérkülönb-
ségek ne haladják meg az 1:12 arányt!

A gazdaságnak minket kell szol-
gálnia!
De ki fogja mindezt megfizetni? Ez a
legfontosabb kérdés, amit a burzsoázia
feltesz, amikor felmerül a munkásosztály
életszínvonalának emelése. Bezzeg,
amikor egy bank spekulációs poli-
tikájának köszönhetõen bedõl, mil-
liárdokat képesek adni neki kérdezés
nélkül. Tehát nyilvánvalóan van elég
pénz! A kérdés az, hogy mit kezdenek
ezzel a pénzzel. Aki ellenõrzi a gaz-
daságot, az ellenõrzi a politikát is. És

láthatjuk a mostani politika követ-
kezményeit: naponta ezrek halnak éhen,
mindennaposak a betegségek és a
háborúk, miközben a környezet felál-
dozásra kerül a gyors profitszerzés oltá-
rán. A gazdaságnak minket kell szolgál-
nia, döntsük közösen arról, hogy az ál-
talunk megtermelt javakat hogyan
osszuk el. Ezt csak úgy tudjuk megva-
lósítani, ha a legfontosabb gazdasági
ágazatokat közösségi ellenõrzés alá
helyezzük!
l Államosítani kell a legfontosabb sváj-
ci bankokat és vállalatokat, megte-
remtve a dolgozók, szakszervezetek és
az állam ellenõrzési jogát felettük.
l Meg kell teremteni a demokratikus
tervezést a legfontosabb gazdasági
szektorokban: a termelés az emberi
szükségletekre és nem a profitra kon-
centráljon.
l Környezetvédelmi tervet kell felál-
lítani, hogy a termelésben a következõ
10 évben már a megújuló energia-
források legyenek felhasználva. n

Anna Meister képviselõjelölt, a Der Funke marxista csoport tagja
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A COPA AMÉRICA LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

NEGYEDIK RÉSZ
Idén július 1-e és 24-e között Argen-
tínában rendezték meg a dél-ameri-
kai labdarúgás legfontosabb esemé-
nyét, a Copa Américát. Ez alkalom-
ból igyekszünk egy cikksorozattal
közelebb hozni az olvasók számára
eme térség futballéletét, ennek
negyedik felvonásaként megnéz-
zük, hogy a válogatottakon kívül a
klubcsapatok számára milyen meg-
méretési lehetõségek vannak, ezek
közül a legismertebbel és leg-
rangosabbal, a Copa Libertado-
ressel közelebbrõl is megismer-
kedünk.

A kezdetek
1916-tól kezdve a dél-amerikai konti-

nensen a válogatottak között volt állan-

dó megméretés, a Copa América, a

klubcsapatok között is kiírásra kerültek

kupák, azonban ekkoriban még elég

rendszertelenül, és közel se annyi or-

szágot érintve, mint napjainkban. Az

elsõ ilyen kupa a Copa Rio de La Plata

volt, amelyben az argentin és az

uruguayi bajnok csaptak össze. Elõször

1914-ben került megrendezésre az

argentin Estudiantes és az uruguayi

River Plate (nem összekeverendõ az

azonos nevû, de argentin csapattal, a-

mely még a mai napig létezik!) között.

Ez a kupa kisebb-nagyobb megszakí-

tásokkal az ’50-es évekig volt életképes. 

1948-ban a chilei Santiagóban került

sor a dél-amerikai bajnokok kupájára,

amely a legelsõ kontinentális bajnokság

volt a sport történetében. A végsõ

gyõzelmet a brazil Vasco da Gama

szerezte meg, veretlenül, hat mérkõzése

egyikén se talált legyõzõre. 

Csak az ezüstérmes argentin River

Plate és a házigazda Colo Colo volt képes

pontot rabolni tõlük. A harmadik helyet

az uruguayi Nacional csapata szerezte

meg. 

Ez a torna nagy hatással volt az

európai futballra is. Egy francia új-

ságírót - név szerint Jacques Ferrant, aki

a L’Equipe tudósítójaként vett részt az

eseményen – annyira lenyûgözte a

küzdelem, hogy felvetette a lap fõ-

szerkesztõjének Gabriel Hanotnak, hogy

mi lenne, ha Európában is lenne egy

ehhez hasonló sorozat. Az eredmény

ismert, 1954-ben megalakult  az UEFA,

amely megrendezte a Bajnokcsapatok

Európa Kupáját, amely ma Bajnokok

Ligája névre hallgat, és a világon a

legnézettebb sportesemények közé

tartozik.  

És megszületik a Libertadores-kupa
12 évet kellett várni arra, hogy újra

folytatódjon a küzdelem a klubcsapatok

között. 1960-ban írta ki a CONMEBOL a

Libertadores-kupát, amelynek elneve-

zése a Libertadores szóból származik,

(portugálul és spanyolul felszabadítók),

és a latin-amerikai függetlenségi hábo-

rúk legnagyobb vezetõire utal, például:

Simón Bolívar, Pedro I, José de San

Martín, Antonio José de Sucre, Bernardo

O'Higgins, José Miguel Carrera és José

Gervasio Artigas. A csapatok a bajnoki

címért versengenek, amit Hispano-Ame-

rikában Sueno Libertadornak, Brazíliá-

ban pedig Projeto Tóquiónak hívnak.A Libertadores-kupa



Az elsõ kupán hét csapat vett részt, az

argentin San Lorenzo, a brazil Bahia, a

bolíviai Jorge Wilstermann, a chilei

Universidad de Chile, a kolumbiai

Millonarios, a paraguayi Olimpia és az

uruguayi Penarol. Az elsõ mérkõzésre

1960. április 19-én került sor, amelyen a

Penarol 7-1-re verte meg a Jorge

Wilstermannt. Az elsõ gólt a penarolos

Carlos Borges szerezte. A döntõben az

uruguayiak az Olimpiát gyõzték le, majd

1961-ben sikeresen megvédték a címûket.

A Penarol után a Santos két gyõzelme

következett, Pelé vezetésével, majd 1964-

ben született meg az elsõ argentin gyõ-

zelem, az Independiente révén. Az In-

dependiente mai napig a legsikeresebb

csapat, ami a végsõ gyõzelmek számát

illeti, hét alkalommal lett övék a trófea. 

Legtöbbször egymás után, három

alkalommal a szintén argentin Estudiantes

végzett az élen, ennek köszönhetõen õk

voltak azok, akik megtarthatták az eredeti

trófeát. Azóta az Independiente vitrin-

jében is található állandó kiállításon egy

ilyen – persze nem ugyanaz - kupa, hiszen

õk a ’70-es években nyertek zsinórban

háromszor.

A Libertadores-kupát jellemzõen az

argentin és brazil csapatok dominálják. Ha

végiglapozzuk a történelemkönyveket,

akkor a leghosszabb idõszak, amikor egyik

ország csapata sem vett részt a döntõben,

az mindössze három évig tartott (1989-

91). Az elmúlt tíz évben mindössze három

kiírásban nem a két nagy csapatai

nyertek, a kivételek idõrendi sorrendben a

paraguayi Olimpia, a kolumbiai Once

Caldas és az ecuadori LDU Quito. 

Folyamatosan változó lebonyolítási
rendszer
Kezdetekben csak a különbözõ bajnokok

vettek részt a küzdelmekben, majd a ’70-

es évektõl már a második helyezettek is és

venezuelai csapatok is bekapcsolódtak. A

késõbbiek további létszámnövekedés volt,

elõbb 24, majd 28, 32 és végül 38 lett a

résztvevõk száma. 

Ma is 38 csapat indul el a végsõ

gyõzelem felé vezetõ úton. Közülük 26-an

eleve a csoportkörben kezdenek, 12-en

selejtezõt játszanak. A 38 csapat a

követkõ módon áll össze: 5-5 csapatot

küldhet Argentína, Brazília, 3-3 csapatot

Bolívia, Chile, Ecuador, Kolumbia, Mexikó

(meghívottként), Paraguay, Peru, Uruguay

és Venezuela, illetõleg az elõzõ évi bajnok

automatikusan indulhat. Azt, hogy egy

országból mely csapatok vehetnek részt,

azt többnyire a bajnokságok végered-

ménye alapján dõl el, de Brazília (Copa do

Brasil), Mexikó (InterLiga) és Uruguay

(Liguilla Pre-Libertadores) lehetõséget ad

a kvalifikációra más tornák keretében

(ezek nevét zárójelben olvashatjuk).

Az európai klubtornákkal ellentétben a

Libertadores-kupában nem használják a

hosszabbítást vagy az idegenben lõtt gól

szabályát, hogy eldöntse a továbbjutót.

1960-tól 1987-ig az oda-visszavágós

rendszerben a pontok döntöttek (2 pont

járt a gyõzelemért, 1 pont a döntetlenért

és 0 a vereségért), a gólkülönbséget nem

vették figyelembe. Ha mindkét csapat

azonos pontszámmal rendelkezett a két

mérkõzést követõen, akkor egy harmadik

találkozót rendeztek semleges pályán. Ha

a harmadik találkozó nem hozott azonnali

döntést, akkor büntetõpárbajjal döntötték

el a továbbjutó kilétét. 

1988-tól 2004-ig az összesített gól-

különbséget nézték azonos „pontszám”

esetén, amit azonnali büntetõpárbaj köve-

tett a második mérkõzés utáni összesített

döntetlent követõen.

A szabályok folyamatos változása

közepette elõfordult, hogy bizonyos

„európai” normák léptek elõ döntõ

fontosságúvá, például az idegenben lõtt

gól szabálya miatt 2004-ben a kolumbiai

Once Caldas volt a bajnok.

A 2005-ös ki-

írástól kezdõ-

dõen a CON-

MEBOL is elkezd-

te alkalmazni az

idegenben lõtt

gól szabályát,

valamint a hosz-

szabbítást, de

csupán a döntõ-

ben. A Liber-

tadores-kupa ma

az egyik legné-

zettebb sport-

rendezvény a világon, 135 országban

közvetítik a mérkõzéseit, köztük itthon,

Magyarországon is az egyik sport-

csatornán.

Élet a Libertadoresen kívül
Nem csak a Libertadores-kupa az egyetlen

versenysorozat a kontinensen. Jelenleg a

Copa Sudamericana a másik, amelyben a

Libertadores-kupába be nem jutó csapa-

tok mérik össze erejüket. 39 csapat vesz

részt a küzdelemben, a legtöbben, szám

szerint nyolcan Brazíliából, hatan Argen-

tínából, három-három csapatot küldhet a

többi dél-amerikai ország, Mexikó nem

vesz részt ennek a kupának a küzdelme-

iben, bár korábban adott végsõ gyõztest is

a szériának. 

A legtöbb gyõzelmet argentin csapatok

könyvelhetik el, de volt már ecuadori,

perui, mexikói gyõztes is. A brazilok, bár a

legtöbb csapatot indíthatják a sorozatban,

eddig nem brillíroztak, hiszen mind-

összesen egy alkalommal diadalmaskodott

csapatuk a végén, 2008-ban az Inter-

nacional. 

A Libertadores-kupa gyõztese és a

Copa Sudamericano gyõztese számára

rendezi a CONMEBOL a Recopa Sudame-

ricanat, amely egyfajta szuperkupaként

funkcionál. Ezt 2010-ben az ecuadori LDU

Quito nyerte meg, 4-1-es „pontozással”,

ugyanis itt a Libertadores-kupában koráb-

ban használt pontrendszer mûködik,

vagyis a két mérkõzés alapján megszer-

zett pontok száma alapján hirdetik ki a

bajnokot, ha ez a pontszám megegyezik,

akkor a gólkülönbség dönt. 

A Libertadores-kupa gyõztese számára

tartogat még egy nemzetközi meg-

mérettetést az év, méghozzá a klub

világkupa, amelyen a különbözõ kon-

tinensek bajnokai számára megrendezett

bajnokságok gyõztesei csapnak össze. 

Itt a döntõt jobbára az európai és a

dél-amerikai résztvevõ szokta vívni, bár

tavaly a kongói TP Mazembe meglepte

brazil ellenfelét az elõdöntõben, és

kiejtette. 

A Copa Sudamericana gyõztese is

megméretheti magát még egy inter-

kontinentális eseményen méghozzá a

Suruga Bank kupán. 

Ez egy egymérkõzéses megméretés,

ahol a dél-amerikai csapatnak a japán

bajnokság (J-League) mellett kvázi liga-

kupaként mûködõ J-League Cup gyõztese

találkozik.

Bakó András
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125 ÉVE SZÜLETETT DIEGO RIVERA

125 éves született Diego Rivera az
egyik legnevesebb mexikói mûvész,
a mexikói monumentális falfes-
tészet megteremtõje. 

Rivera elsõsorban társadalmi témákat
érintett és dolgozott fel munkáiban. A
mexikóvárosi Szent Károly Képzõmûvé-
szeti Akadémián tanult, és nagymérték-
ben hatott ekkori és késõbbi munkájára
a karikaturista José Guadalupe Posada. 

1907-ben tartotta elsõ önálló kiállí-
tását és ugyanebben az évben elnyert
egy európai ösztöndíjat is. Spanyol-
országban, Franciaországban és Olasz-
országban képezte tovább magát. Mad-
ridban Eduardo Chicharro volt a mes-
tere, Párizsba pedig olyan mûvészekkel
ismerkedett meg, mint Picasso vagy
Diaghilev. Nagy hatást tettek rá Renoir
valamint Cézanne mûvei.

1921-ben tért vissza Mexikó-ba, ahol
döntõ szerepet játszott a nemzeti
monumentális falfestészet újjáéleszté-

sében, melyet a mexikói kormány fi-
nanszírozott. 

Egy évvel késõbb belépett a Mexikói
Kommunista Pártba. Mûveiben ötvözi az
Európában tanult technikai fogásokat a
legõsibb mexikói hagyományokkal, me-
lyek falfestmények formájában a kom-
munista elvek szószólóivá válnak. Az
épületek falfelületei tökéletes médiumot
szolgáltattak Mexikó történelmének és
társadalmi problémáinak bemutatására,
hiszen Rivera mûveit elsõsorban a mun-
kásosztálynak szentelte, mely így köz-
vetlenül láthatta azokat. 1923 és 1926
között festette meg a mexikóvárosi
Oktatási Titkárság freskóit, de fõ mûve a
Chapingo-i Nemzeti Kertészeti Iskola
1927-ben készített „La tierra fecunda”
(A termékeny föld) címû mûve, melyen
az ember biológiai fejlõdését valamint a
természet meghódítását mutatja be. 

1929-ben harmadik alkalommal há-
zasodott meg, ekkor vette el feleségül a
XX. század egyik legjelesebb festõmû-

vésznõjét, a fiatal Frida Kahlót. A követ-
kezõ években az Egyesült Államokban
dolgozott, ahol kommunista tematikájú
mûvei nem minden körben arattak
osztatlan sikert. Itteni munkái közül
érdemes megemlíteni a New York-i
Rockefeller Center számára készített
mûvét, melyet kevéssel elkészülte után
lebontottak, mivel Lenin arcképe volt
látható rajta. Egy évvel késõbb Rivera
újra megfestette ezt a mûvét a Mexikói
Szépmûvészeti Palotában. 1935 fejezte
be egyik legjelentõsebb munkáját, a
mexikóvárosi Nemzeti Palota freskóit,
ahol hazája történelmét mutatja be a
kezdetektõl a jelenkorig. 

Rivera nagy számban festett kisebb
formátumú mûveket is, melyek hazája
népi hagyományait dolgozzák fel vidám
és érzéki hangulatban.

1957 novemberében halt meg Me-i-
kóvárosban.

A következõ számunkban részletesen
bemutatjuk életét és mûvészetét. n


