Fackligt besök
Text • Foto Martin Österlin

Raymnudo Navarro sätter några blommor på Olof Palmes grav,
några rosor från Kubas fackföreningsrörelse som minns honom
som en vän.

Fackliga centralorganisationens ansvarige för
internationella relationer, Raymundo Navarro
Fernández, kom till Sverige i februari. Han är chef
för internationella avdelningen på Kubas fackliga
centralorganisation CTC som organiserar alla
löneanställda på Kuba. CTC firade sitt 70-årsjubileum
28 januari i år. När CTC bildades för 70 år sedan
samlades 1500 representanter för 789 fackföreningar
från hela Kuba till kongress.
På det möte på Latinamerikanska bokhandeln
i Stockholm som Svensk-Kubanska arrangerade
tog Navarro upp kritiken från Internationella
Arbetsorganisationen ILO:
- De kritiserar CTC för fackligt monopol, men CTC
som grundades 1939 har levt igenom 20 års kapitalism,
och även under den tiden, före revolutionen vägrade
arbetarna att låta sig splittras. Enhet ger styrka.
Han berättade att idag har CTC:s 19 fackförbund
totalt 3,4 miljoner medlemmar, dvs 97 procent av alla
löneanställda är fackligt anslutna.
- Den fackliga rörelsen på Kuba har sina medlemmars
uppdrag att företräda dem inför företagsledningen
och i kollektivavtalsförhandlingarna. Men eftersom
arbetarna äger produktionsmedlen och det inte finns
några stora privata ägare, har vi också till uppgift att
mobilisera för att ta ansvar för produktionsmedlen.
Lönerna är fortfarande otillräckliga och vi måste
fortsätta öka produktiviteten för att skapa möjligheter
att höja lönerna ytterligare. Successivt ökar vi
produktionen vilket minskar behovet av att importera
för dyra pengar.
Navarro berättade att arbetslösheten på Kuba
sänktes ytterligare under 2008, så att nu är den nere
i 1,6 procent, vilket i praktiken är ingen arbetslöshet.
232.000 nyanställdes år 2008. Alla nyutbildade
garanteras arbete.
Innan han kom till Sverige deltog han i en
facklig konferens om Kubasolidaritet i Oslo. Han var
inbjuden av norska LO. Fackliga organisationer från
Danmark och Finland deltog också. Svensk-Kubanska
Föreningen medverkade att han också kunde komma
till Sverige. Under sin snabbvisit här hann träffade
han internationellt ansvariga hos LO och flera LOoch TCO-förbund, samt Hamnarbetarförbundets
ordförande, och fackligt engagerade som driver
Kubaprojekt. Han träffade också politiker, inklusive
en vänsterpartiets internationellt ansvariga och
riksdagsledamot, och talade på Svensk-Kubanskas
möten i Göteborg och Stockholm.
Läs Svensk-Kubanska Föreningens broschyr:
Fackföreningsrörelsen på Kuba, 40 kr plus frakt.
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