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på jobbet

 Julio skalar apelsiner  
i en butik i Havannas  
centrum som säljer 
varor från huvudstadens 
stadsjordbruk. Dessa små 
ekologiska odlingar produ-
cerar ungefär hälften av de 
grönsaker och den frukt 
som Havannas två miljo-
ner invånare konsumerar.

kuban er

”Arbete åt alla” är en del av Kubas 
ideologi. Arbetslösheten är låg och  
de flesta är statligt anställda. Löner-
na är likartade men låga och många 
försöker tjäna en extra hacka på 
sin fritid genom att exempelvis sälja 
matvaror eller köra taxi. Anställda i 
turistsektorn kan snabbt få ihop en 
extra månadslön i dricks, och tjänar  
i praktiken betydligt mer än läkare 
och andra högutbildade. 

 

Frilansfotografen 
Gunta podina har 
periodvis bott på 
Kuba de senaste 
åren och ägnat sig 
åt att dokumentera 
människor med sin 
kamera. Hon är 
född och uppvuxen 
i Riga, Lettland, och 
har själv upplevt 
kommunismen 
under Sovjettiden. 



”              

Det går en läkare på var 170:e invånare på Kuba (jämfört med en på 333 i Sverige). 
Sedan revolutionen har Kuba sänt tiotusentals läkare som bistånd till andra länder. 
På senare år har många åkt till Venezuela, där de arbetar i utbyte mot billig olja och 
andra handelförmåner för den kubanska staten.

En öppen port i Trinidad avslöjar en liten syfabrik där kvinnor sitter vid sina fotdrivna sy- 
maskiner. De syr kläder klippta efter enkla mönster. Plaggen säljs i en lokal butik.



Fernando försörjer sig på att sälja sina målningar till turister. 
Han hyr ett rum i stadsdelen Havana Vieja (Gamla Havanna), 
som han har omvandlat till kombinerat galleri och ateljé.  
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Det blir långa arbets-
dagar för Roybel på 
tobakskooperativets 
odlingar i Pinar del Río-
provinsen på västra Kuba. 
Den bördiga jorden ger 
fin tobak, men odlingarna 
kräver stora manuella in-
satser. Bladen plockas för 
hand och hängs upp för 
att torka. Därefter ska de 
sorteras och det manuella 
arbetet fortsätter sedan  
i tobaksfabrikerna. 
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