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Sträng 
energiransonering

Stina	Nilsson,	Oskar	Johansson

Måndag 1 juni sjösattes den plan för att minska 
energiförbrukningen som presenterats av ekonomiminister 
Marino Murillo i maj. Där ingår möjligheten att skära av 
strömförsörjningen till företag och organisationer som inte 
iakttar ”extraordinära åtgärder” för att spara energi. Enligt 
Murillo kan strömavbrott undvikas bara om alla företag och 
organisationer efterlever energisparkraven. Direktivet säger 
att eventuella strömavbrott inte ska schemaläggas under 
vanliga matlagningstider, för att minska svårigheterna för 
hushållen.

Alla regionala myndigheter och de flesta kontor och 
fabriker i offentlig sektor  -  90 procent av ekonomin 
-  beordrades att minska energiuttaget med minst 12 
procent för att undvika strömavbrott. Alla departement 
måste dagligen föra protokoll över elförbrukningen. 
Mattilldelning för lunch och fika på de flesta arbetsplatser 
halveras, utom vid tunga industrier som gruvdrift och 
byggnation. Köttimporten för resten av året har halverats. 
Planen innefattar också längre semestrar.

Ungefär 2,2 miljoner av Kubas 11,2 miljoner invånare 
bor i Havanna och tillsammans med 26.000 statliga företag 
använder de en fjärdedel av landets energi. Veckotidningen 
Tribuna de La Habana citerade länets ekonomi- och 
planeringsdirektör, Jorge Luis Villa, angående planerna 
för huvudstaden. Han förklarade att alla verksamheter som 
inte förmedlar varor eller tjänster direkt till allmänheten 
blir tvungna att stänga kl 18. Nöjesparker ska begränsa 
sina öppettider, och anläggningar för kylförvaring ska 
stängas av under två timmar varje dag. Användandet av 
luftkonditionering begränsas till fem timmar per dag, och 
bara vara tillåtet efter halv två på dagen. Bruk av elektriska 
ugnar på bagerier förbjuds mellan sju och nio på kvällen, 
och bestraffning av missbruk ska bli strängare. Antalet 
bussturer i Havanna skärs ner, och tågavgångar mellan 
huvudstaden och länen minskar med mer än hälften, men 
med fler passagerarvagnar på varje tåg.

Media är engagerade i en kampanj som uppmanar 
alla att spara på elektriciteten, medan de informerar om 
världsekonomins tillbakagång och hur detta påverkar 
landet. Samtidigt understryks att ingen kommer att bli 
lämnad skyddslös trots den globala ekonomiska krisen. 

Juventud Rebelde skriver att de flesta kubaner oroar 
sig över krisen, samtidigt som många underskattar dess 
omfång och förlitar sig på det skydd staten erbjuder. 
Många refererar till den ekonomiska kris som inleddes på 
90-talet efter Sovjetunionens och hela östblockets fall. ”För 
många kubaner var specialperioden den bästa träningen i 
konsten att hitta alternativ, så nu använder de den som en 
skyddsmekanism när de talar om dagens och morgondagens 
vedermödor i en krrympande världsekonomi,” varnade 
artikeln.

Källor Juventud Rebelde , Tribuna de La Habana, AP 
och EFE

Foto	Jan	Strömdahl


