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där tillväxttakten ligger lite över 1 procent. Intäkter från 
turismen, sockerskörden och gruvnäringen är mindre än-
planerat. 

Planen för 2019 inriktas på att minska import av pro-
dukter som finns eller kan tillverkas inom landet, och an-
vända alla resurser som finns. 

Vi måste anpassa utgifterna till inkomsterna, och arbeta 
för att öka exporten och att avkastningen på investering-
arna blir rimliga, det är enda sättet att utveckla landet med 
våra egna resurser. 

  Bostadspolitiken
Den utgår från det befintliga beståndet och inriktas på 

att i första hand stoppa förfallet och efter renoveringar 
kunna ta bostäder i bruk. Bostadsministern René Mesa 
Villa Faña uppskattade att det skulle ta tio år, där de första 
fem åren ska ägnas åt det som påverkats av klimatfaktorer 
och det som riskerar att förfalla. 

Politiken utgår från att många olika aktörer deltar i bo-
stadsbyggandet, bland dem familjer som behöver bostad, 
organiserade i byggasjälvrörelsen; de statliga byggföre-
tagen: jordbruks- och andra kooperativ, arbetsplatser där 
personal har möjlighet att delta, de statliga byggföretagen. 

Vid fördelning av bostäder och byggnadsmaterial ska 
sociala och arbetsmeriter beaktas, men i första hand ska  
de familjer vilkas bostäder skadats av klimatfenomen 
komma ifråga. Bidragen till bostadsbyggande ska styras 
till de familjer som är inställda på att lösa sina bostadspro-
blem med egna ansträngningar. 

Personer som bor i osäkra bostäder och kustområden, 
och de som har störst behov av bostad, oberoende av skäl, 
och börja med sociala problem och familjer som bott 
längst i baracker. 

Alla byggnadssystem, tekniker och material, som Gran 
Panel, Sandino och FORSA, och andra former av mer tra-
ditionellt bygge, betongblock, cement och trä med mera, 
också palmplank, ska användas.

Staten kommer inte att bidra till bostadskostnaden, hy-
ran, den ska den/de boende betala, månadsvis, och med 
beaktande av familjens percapitainkomst. 

  Stadsplanering
Stadsplanerna för La Habana, Guantánamo och Ba-

racoa presenterades av ordförande för Institutet för fysisk 

Taxinäringen regleras 
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Med ”Specialperionden”* på 90-talet dök det upp pri-
vattaxi som kompletterade den totalt otillräckliga kollek-
tivtrafiken. De som hade bil, körkort och bankkonto kunde 
ansöka om taxitillstånd, mot en viss avgift, och köra taxi 
lagligt, inklusive kollektivtaxi. De kan då på kontrakt 
köpa bensin och reservdelar med rabatt.  Men måste också 
leva upp till en viss kvot körningar, mätt i bensinförbruk-
ning, för att få tillståndet förlängt. 

I Havanna fylldes gatorna av gamla ”amerikanare” som 
kryssade fram ofta fullsatta och tog upp och släppte av 
passagerare på vägen. Sedermera också ryska, polska och 
tjeckiska bilar. På 20-hundratalet startade också minibuss-

”Vi måste nå ungdomarna med uppmuntran utifrån folkets 
landvinningar, det är min erfarenhet som studentledare, 
partisekreterare i två län och utbildningsminister. Det finns 
inget som går upp mot kontakt med ungdomars uppfris-
kande bidrag, deras drömmar och vilja att delta och bidra, 
sa presidenten till TeleSur.” Ovan på besök i Ciego Avila, 
nedan omkramad i Artemisa..

kooperativ (upp till 14 passagerare) med 23 fasta rutter 
med hållplatser i Havanna. 

De spelar en viktig roll för att samhället ska kunna 
fungera, men bristen på reglering har också öppnat för 
godtycke när det gäller avgifter och redovisning (med 
taxitillståndet följer också en löpande avgift/redovisning 
till kommunen/staten)

Vice transportminister har nyligen sagt att åtgärder 
måste vidtas för att balansera resenärernas och taxiägarnas 
intressen. ”Staten måste garantera en stabil, välordnad och 
fungerande kollektivtrafik. 
Sammandrag och översättning Eva Björklund

*den ekonomiska krisen under 90-talets dubbla blockad. Bus-
sar kunde inte få tag i reservdelar, ett påbud gick ut att alla 
bilar, privata och tjänstebilar skulle ta upp liftare. Sedan upp-
stod också den privata taxitrafiken. 

planering, Ramuel Rodíles Planas. Han angav en plane-
ringshorisont till år 2030, där områdenas problem och 
möjligheter kartläggs, och nya stadsplaner aktualiseras.

Målet är bättre infrastruktur och bättre miljö.  Díaz-
Canel påminde om de stadsplanebestämmelser som nu tas 
fram centralt. 

Sammandrag och översättning Eva Björklund
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