
	 	
				Tidskriften	Kuba	1/200928

Detta	 verk	 är	 licensierat	 under	 Creative	 Commons	 Erkännande-Icke-
kommersiell-Inga	 bearbetningar	 2.5	 Sverige	 licens.	 För	 kopia	 av	 denna	
licens	 besök	 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/.	 Det	 har	
publicerats	i	www.globalarkivet.se

Salvador Valdés, generalsekrterare i CTC, Fackliga 
centralorganisationen, redogjorde för rådslagsprocessen 
som pågått på alla arbetsplatser under hösten om förslaget 
till nya pensionsvillkor. 
När den nyvalda nationalförsamlingen sammanträdde i 
somras lade ministern för arbete och social trygghet, Alfredo 
Morales, förslaget att höja åldersgränsen för pensioner 
med 5 år. Hittills pensioneras kvinnor vid 55 år och män 
vid 60 år. Som argument för en högre pensionsålder angavs 
bl a att medellivslängden nu är 78 år, bland de högsta i 
Latinamerika och i nivå med de utvecklade länderna. 1985 
var 11,3% av befolkningen över 60 år. I slutet av 2007 hade 
andelen stigit till 16,6%, och man uppskattar att år 2025 
kommer en fjärdedel av befolkningen att vara över 60 år, 
fler än antalet barn. Kostnaderna för pensionerna har ökat 
lavinartat, med allt större andel pensionärer, 
Förslaget innebar att pensionsåldern skulle höjas stegvis för 
att 2015 komma upp till 60 år för kvinnor och 65 för män, 
och intjäningstiden för full pension skulle höjas parallellt 
stegvis från 25 år till 30 år. Lagförslaget som både gäller 
anställda och egenföretagare,  innefattade också en höjning 
av pensionerna och dessutom ett extra påslag för varje 
extra år de arbetar. 
Eftersom det handlade om en mycket genomgripande 
reform, fattade nationalförsamlingen inget beslut utan 
skickade förslaget för diskussion på arbetsplatserna under 
hösten. 
Salvador Valdéz informerade att rådslag hade hållits enligt 
planen, över 83.000 möten på alla arbetsplatser, och att 
över 3 miljoner, dvs 94 % av de berörda deltog, trots att 
orkanerna tvingade fram ändringar i schemaläggningen, 
och skjöt fram mötena till i oktober. Information hade gått 
ut i god tid i förväg och flera tusen fackliga ombud drillats 
för att kunna svara på alla frågor. Det hade bidragit till ett 
aktivt deltagande, mycket diskussion och om mer än själva 
reformen, som att förbättra arbetsförhållandena för att 
kunna öka produktiviteten. Det som mest diskuterades var 
övergångsfrågorna från gamla till nya systemet, den tid som 
räknas för full pension, behov att göra undantag för hårda, 
slitsamma jobb. De hade också lett till ändringar, liksom 
villkoren för förtidpension, löne- och pensionsvillkor för 
de som jobbar längre. En fråga som diskuterades mycket 
på rådslagen, men som inte omfattas av lagförslaget är 
åtgärder för att de som varken studerar eller arbetar ska 
börja göra det. För det behövs också sociala åtgärder.  
Källa Granma.
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