Bokföringskurser och facklig anslutning
Eva Björklund

Ekonomförbundet ANEC erbjuder kurser för
egenföretagare i bokföring och skattedeklaration. Ruxandra
som är ordförande i Havanna sa att kurserna till att börja
med riktade sig till kassörer och bokhållare, men efterfrågan
har visat sig så stor att förbundet beslöt att utvidga dem
till alla som arbetar för egen räkning. Förbundet har fått
många samtal från personer som hyr ut rum och/eller bilar,
och som driver kaféer och paladarer.
De första 220 egenföretagarna tog kursen i januari och
var mycket nöjda med undervisningen, och att de lärde sig
mycket för att klara av att sköta ekonomin. Några ville
att ANEC skulle organisera möten någon dag i månaden
för erfarehetsutbyte och få svara på frågor allteftersom de
dyker upp i den praktiska hanteringen. De ville också att
ANEC skulle följa upp med att aktualisera och komplettera
information allteftersom nyheter introducerades.
Kurserna är veckolånga halvdagskurser med 20
undervisningstimmar. De fokuserar på vikten av bokföring
och på skattelagstiftningen. ANEC i Havanna erbjuder en
kurs i månaden, och de kostar 200 peso (kubanska)

och skyldigheter, organiserar vidareutbildning och
fortbildning, ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö och allmän
folkbildning.”
Vid årets slut omfattade denna privata sektor
358.000 egenföretagare, och ett mindre antal anställda.
De finns framför allt inom tillverkning och servering
av mat, transporter och tillverkning och försäljning av
hushållsredskap. Inte många unga har slagit sig på detta,
utan det är 40- åringar som dominerar.

Nästan 400 lokalöverlåtelser

Nästan 400 servicelokaler i Havanna har upplåtits med
bruksrätt till enskilda eller personalgrupper – sammanlagt
1.200 tidigare statligt anställda – de flesta för att driva
kafeterior eller restauranger. Det är den statliga gruppen
”handels- och serviceföretag” som knoppar av på detta sätt.
Även inom andra områden har lokaler hyrts ut till tidigare
anställde för att driva verksamheten vidare.
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80 procent anslutna till facket

Av alla egenföretagare och anställda har 80 procent
anslutit sig till facket. De fackliga organisationerna arbetar
med de privat anställda på samma sätt som de statliga,
enligt generalsekreterare Salvador Valés Mesa. Facket
började värva 2011, när egenföretagandet växte starkt. ”Vi
hjälper dem att organisera sig, informerar om rättigheter

Stadsträdsgårdsodlingar drivs ofta kooperativt, och likaså
de små butiker där de säljer sina produkter.
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