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  Lucas  Forsberg, 28 år
Reste till Havanna när han var var 18 för att studera 

slagverk på Konsthögskolan i Playa i 4 år. Han tog sedan 
jobb som reseledare, för norska grupper och svenska grup-
per. Jobbade en tid som anläggningsarbetare i Norge, tjä-
nade bra, pendlade till Havanna som reseledare, jobbade 
även på restaurang för att få erfarenhet. 

Hans mål var att kunna bo i Kuba, starta eget och kom-
binera jobb med musik. Han har byggt och inrett en liten 
bar – Bar de Luca – i Gamla Havanna, på Obrapiagatan 
nr 504, med grillmat och egen jazztrio i mysig stämning.

Lucas och Viktor berättar att de har kontakt med fler 
svenska ”cuentapropistas” som de träffar ibland. 

  Lillevi Rossi Sanchez, 55 år
Före detta personalchef på olika företag i Sverige. Hon 

älskar att dansa och deltog i en dansresa till Kuba för drygt 
20 år sedan, och återkom sedan många gånger. Lillevi bör-
jade trivas alltmer i den öppna och hjärtliga atmosfären 
människor emellan, och kulturen präglad av musik, dans 
och den afrokubanska santeríareligionen. Hon är inte an-
hängare av det politiska systemet, klagar på korruptionen, 
men tycker det är befriande att slippa Mc Donalds och öv-
riga allehanda kedjor och fokuset på ”köp, slit och släng”. 
Och så blev hon kär i en kuban, en stolt ”Hijo de Chango”, 

en santeríapräst – Babalawo. För fyra år sedan köpte hon 
lägenhet på Aguiargatan i Gamla Havanna och sedan även 
en fastighet i närheten som hon håller på att bygga om för 
”Rum med frukost” på Cuartelesgatan.

Marta Elena Feito, vice arbets- och socialminister, in-
formerade på en presskonferens 10 juli om lagstiftning för 
att främja utvecklingen av arbete för egen räkning – ege-
nanställning – inom den kubanska modellen, samt effek-
tivisera kontrollen.  

Hon har framhållit att arbetet för egen räkning bidragit 
till högre effektivitet i arbetslivet, nedskärning av upp-
blåsta listor över anställda, och gradvis befriat staten från 
vissa verksamheter för tillverkning av varor och tjänster, 
som inte är strategiskt viktiga för landets utveckling. Det 
har ökat utbudet, förbättrat kvalitén på servicen och ökat 
skatteintäkterna. Ändå har 27 tillåtna verksamhetsområ-
den dragits in tillfälligt på grund av behov av att förtydliga 
normerna så att de följs bättre. 

Normerna publicerades den 10 juli i ett extranummer 
av årets Gaceta Oficial nr 35 (motsvarigheten till Sverige 
Post och Inrikes Tidningar) på dess hemsida.  

Ministern framhöll att åtgärder som vidtas stämmer 
med krav, som de som arbetar för egen räkning framfört, 
och tydliggör kontrollmekanismerna på kommunal, läns- 
och riksnivå.  Alla 210 arbetsområden för egenanställning 
har grupperats ner till 123, för att minska byråkratin och 
göra det möjligt att förena likartade verksamheter i ett till-
stånd.

Detta ska nu ske utan att öka skatterna för de själv-
anställda eller ta bort något redan tillåten verksamhet. 

Tvärtom, och som svar på krav från sektorn, har nya verk-
samheter lagts till som att driva barer och rekreationsan-
läggningar, bageri och cykeluthyrning, bland annat. 

Ett av de mer betydelsefulla inslagen enligt ministern 
är möjligheten för fastighetsägare att hyra ut hus till juri-
diska personer och att med tillstånd från sanitära myndig-
heter tillhandahålla förtäring.  

För närvarande finns 591 456 självanställda arbetare i 
Kuba, vilket utgör 13 procent av arbetskraften. 
Sammandrag och översättning Eva Björklund

 Nya regler för egenföretagare 
Prensa Latina 2018-07-10
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