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En oundviklig observation när man ser ut över de 1.400
ombuden på CTCs kongress är den regnbåge av genus,
hudfärger och åldrar som är Kubas fackliga ledarskap.

19:e kongressen ägde rum på Havannas kongresspalats
och frågorna kretsade kring hur man ska öka produktivitet
och effektivitet i arbetet och öka lönerna. För de flesta
ombuden är det deras första kongressen, medan det för andra
blivit en tradition.

Faustino Calcines Gordillo, är en av grundarna och till
åren kommen. ”Jag var facklig ledare i många år och
intresserar mig mycket för vilka frågor som diskuteras och
hur , alltid med sikte på det som måste förbättras.”

Lisett Barnes Ela är generalsekreterare för utbildnings,
vetenskaps- och idrottsfacket i Guantanamo. Hon är så här
långt nöjd med diskussionerna och har deltagit i en kommis-
sion som analyserat pensioner och socialbidrag.
”Pensionärernas erfarenheter och insatser kan vara till stor
nytta,” sa hon och anslöt sig till förslaget från en annan
kommission att pensionärer som återgår till arbetet ska
kunna behålla både pension och få lön. ”Inom vår sektor har
vi också funderat över sporrar för att få pensionärer att ställa
upp som handledare för ungdomar som utbildar sig till
lärare.” Dessa åtgärder som redan utprovas har, tillsammans

Delta i företagsledningen

CTCs 19:e kongress hävdade vikten av ett
större deltagande från fackföreningar i
företagsledningen. ”Det är mer nödvändigt
än någonsin som en kanal för arbetarna
när det gäller ledning, planering och kontroll
över produktion och tjänster, bättre
användande av resurser, produktivitet,
kvalitet och besparingar”, enligt den rapport
som diskuterades.
Den handlade bland mycket annat om
hållbar ekonomisk återhämtning för Kuba,
om fackföreningars arbete och central-
förbundets ledningspolitik, försvaret av
arbetarnas rättigheter, kampanjen för
sparsamhet, ekonomisk effektivitet och
förbättringar i företagsledning datorisering
av förbundens organisation.
Källa: Trabajadores, 060926

Kvinnorna dominerar

i facket

Kvinnorna spelar en viktig roll i Kubas
Fackliga Centralorganisation, CTC, och dess
19 Fackförbund.  Andelen kvinnliga
förtroendevalda är 54 %, men mer på lokal
nivå med 58 %. Ordförande Pedro Ross
Leal sa några dagar innan CTCs 19:e
kongress, att 90 av 169 kommunala CTC-
avdelningar leds av kvinnor.
Källa: Prensa Latina 060923

Vilma besökte också Svenska Transportarbetarförbundets huvudskyddsombud
Kent Enlund på hans kontor i Skandiahamnen i Göteborg och samtalade om de
senaste årens utveckling i Kuba och i Sverige.  Och i Vänersborg träffade Vilma
kommunalarbetare inom brandkåren/räddningsverket  I Stockholm besökte hon
Lärarförbundet där hon togs emot av internationella sekreteraren Margareta
Axell. På SEKOs - pendeltågsklubb i Stockholm träffade hon
ordföranden Rainer Andersson tillsammans med delar av klubbstyrelsen. Hon hann
också med företrädare för Grafikernas styrelse i Stockholm.

Fackkongress i Havanna

Regnbåge av genus, färger, åldrar
med det flera år gamla äldreprogrammet på universitetsnivå,
givit nya impulser till en generation som hade sin ungdoms-
period före revolutionens seger 1950.

Barnes fortsatte med att nämna en av de största landvin-
ningar jämfört med det diskriminerande och rasistiska sam-
hället före 1959. ”Inom utbildnings- och idrottssektorn finns
detta inte längre. Vi har en balanserad blandning av män och
kvinnor och hudfärger i olika beslutsfattande funktioner och
samma balans inom hela arbetsstyrkan.”

Mildred Trujillo, medlem i kemikalie-, gruv- och energi-
förbundet, sa att kongressen är den viktigaste händelsen för
arbetarklassen. När hon tillfrågades vad som behövs för att
få högre löner sa hon: ”Vi måste höja produktiviteten och
producera mer.” Hon liksom Lisett Barnes framhöll att
dagens löner täcker basbehovet, men inte mycket mer.

När det gäller stölder och brist på disciplin  sa Trujillo:
”För mig är det brist på kontroll. Mer kontroller behövs. Det
är inte ett löneproblem.” Hon tillade att det också är en viktig
uppgift för fackföreningarna, inte bara för arbetsledningen.
Mario Millet Ronquillo, generalsekreterare för metall-
förbundet i Santiago de Cuba menade att det behövs tydli-
gare koppling mellan arbetsresultat och löner.

  Källa: Trabajadores 060927
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