
9Tidskriften Kuba 4/2012

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

Kuba byter banker
Marianne och Per-Olov Lennartsson 

Intrycket av en rubrik i Miami Herald 2012.07.31 
“Kubas utländska banktillgångar minskade från US $ 
5,65 till US $ 2,8 miljarder” är att Kuba har förlorat hela 
mellanskillnaden.  Men när man läser artikeln är det 
tydligt att pengarna flyttats till institutioner där de ’legala 
gamarna’ inte kan komma åt dem. Den redogör för några 
av de förmåner dessa ’gamar’ fått med hjälp av USA:s 
rättssystem. De som hånar eller ignorerar betydelsen av 
Washingtons blockad mot Kuba gör klokt i att noggrant 
undersöka detta för att inse vilka åtgärder Kuba behöver 
vidta för att försvara  de ekonomiska tillgångar som landet 
mot alla odds har samlat. 

Bank of International Settlements (BIS) rapporterar 
regelbundet bankstatistik - som t.ex. insättningar gjorda 
av kubanska banker - från 43 stora västliga banker och 
tillväxtekonomier samt  andra finansiella centra runt om 
i världen. Banker som Kuba vanligen gör insättningar hos 
är medlemmar i BIS och andra finansiella institutioner för 
att garantera inköp av varor utomlands. “Vad som verkar 
pågå är en stor omplacering av Kubas internationella 
reserver och tillgångar bort från västliga finanscentra och 
troligen till banker i länder som Venezuela och Kina som 
inte rapporterar till BIS,” skrev Luis F. Luis, en tidigare 
chefsekonom vid OAS (Organization of American States). 

Och tillägger att en orsak till förändringen kan vara 
Havannas oro över bankernas bristande stabilitet i Spanien, 
Frankrike, Tyskland och Nederländerna som förvaltar en 
stor andel av Kubas tillgångar. Men det kan finnas en 
annan anledning också erkänner han: “En mer betydande 
orsak kan vara för den rättsliga sårbarheten som följer av 
att ha sina finansiella tillgångar i banker som kan beslagta 
Kubas tillgångar genom domstolsbeslut.”

Åtskilliga exilkubaner har vunnit mångmiljon-
dollarmål gentemot Havanna i USA domstolar och 
försöker nu inkassera pengarna. Det största beloppet var 
US $ 2,8 miljarder som utdömdes förra året av en Miami-
Dade domare till förmån för CIA- och Grisbuktsveteranen 
Gustavo Villoldo. Dessa pengar förväntas tas från 
de kubanska tillgångarna som USA-myndigheter har 
beslagtagit som del i dess bockad mot Kuba.

Källa Miami Herald  12.07.31

Förändringar i siffror
Andelen icke statliga jobb var 16 procent år 2010, och  

22 procent 2011. De icke statligt anställda finns framför allt 
inom jordbrukskooperativ och egenföretagande inom service 
i städerna.

I rapporten “Arbetskraft och löner” anges att 5 miljoner 
kubaner förvärvsarbetade 2011, ungefär lika många som 
2009, men 100 000 fler än 2010. De som arbetade för egen 
räkning eller anställda av egenföretagare ökade från 147 400 
år 2009 till 391 500 2011. Arbetslösheten ökade från 86,000  
(1,7 %) till 164,000 (3,3%).  

Över 170 000 kubaner har utnyttjat möjligheten att bli 
jordbrukare med bruksrätt till statlig mark. Den statliga 
byråkratin har minskat något genom att antalet chefer 
krympt från 380 000 till 249 000. Medellönen har ökat med 
6 procent från 429 till 455 pesos i månaden

Det mesta går åt till mat. Utbildning och hälsovård är 
gratis och  få betalar något för sina bostäder, de har inga 
försäkringsavgifter och få betalar inkomst och fastighetsskatt 

Källor Reuters och AP 120830

Första hästdroskförarfacket
Drygt 30 hästdroskförare har bildat en fack-

föreningsavdelning i Villa Claralänet. Det är en av de 14 fackliga 
avdelningar som bildats inom transportområdet i hela landet, 
förklara Fermín Umpierre, som ingår i transportarbetarförbundet, 
enligt fackliga centralorganisationen CTCs tidning.  
Trabajadores

I Villa Clara finns 4 fackavdelningar inom olika yrken, 
bestående av ”arbetare för egen räkning”, som är det officiella 
begreppet. Inom den nya avdelningen för hästdroskförare 
finns både gamla och unga förare. Och de vill ha facket för 
att ta upp problem, få information, klara ut frågetecken.  
”Att ha facket skapar trygghet, vi vet var vi ska vända oss 
med våra problem. Vi stärker också banden med facket på 
länsnivå,” menade några av de nyorganiserade. 

Sedan april har över en kvarts miljon  ”arbetare för 
egen räkning” anslutit sig till den fackliga rörelsen. 390 000 
kubaner har registrerat sig som ”arbetare för egen räkning” 
inom de drygt 180 verksamhetsområden där det är möjligt.  

Egenföretagarna på 1 maj i Havanna

Många icke statligt anställda arbetar med att tillverka och 
sälja livsmedel i övertagna eller nya inrättningar.  

Eva Björklund. Källor Reuters och AP 120830
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