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Forord 

Siden 2001 har LOs lokalorganisasjoner på Helgeland hatt samarbeid med 
fagbevegelsen i Sancti Spiritus. Samarbeidet dreide seg om delegasjonsbesøk til 
Cuba og gjenvisitt fra sentrale og lokale CTC-representanter i Sancti Spiritus. 
Fagbevegelsen på Helgeland samla inn mye utstyr (kontorutstyr, PC’er og 
sykehusutstyr) etter ønske fra cubanerne. 

Fra 2007 kom LO i Trondheim med i dette samarbeidet. Det resulterte i en 
delegasjonsreise i 2009 til Sancti Spiritus, med to representanter fra LO i Trondheim 
og to fra LO i Rana og Omegn. Planlegging og gjennomføring av turen skjedde i nært
samarbeid med LO’s internasjonale avdeling v/Christine Parker og Terje Kalheim, og 
inneholdt et omfattende program for bedriftsbesøk og erfaringsutveksling med ledere 
og tillitsvalgte. Det ble laga en fyldig «Rapport fra faglig reise til Cuba 25.september –
5.oktober 2009».

I samarbeid med LOs internasjonale avdeling inviterte LO i Trondheim og LO i Rana 
og Omegn representanter fra CTC til gjenvisitt i Oslo, Trondheim og Mo i Rana, i 
2011. Under dette besøket ble det diskutert behovet for et mer målretta videre 
samarbeid. Vi lanserte forslag om å gå over til et mer konkret opplegg for samarbeid 
med fagforeningene på den enkelte bedrift. Cubanerne var positive til dette.

Denne siste delegasjonsreisen som ble gjennomført 14. - 21. februar 2015, hadde 
som et sterkt ønske å få til et konkret samarbeid med CTC på bedriftsnivå.
Reisen var planlagt i samarbeid med LOs internasjonale avdeling v/Nina Brattvoll og 
Terje Kalheim.
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Disse deltok i LO-delegasjonen til Cuba 14. - 21. februar 2015:
John-Peder Denstad, leder i LO i Trondheim
Karim Essali, leder internasjonalt utvalg, LO i Trondheim
Hugo Sandoval, LO i Trondheim.
Julie Solbakken, leder i LO i Rana og Omegn
Atle Hiller, leder i Cuba-prosjektet i LO i Rana og Omegn
Terje Kalheim, LOs internasjonale avdeling
Tore Holmqvist, tolk

Central de Trabajadores de Cuba comitê Provincial Sancti Spiritus 
Program: 

- Besøk på tobakksfabrikken «Jose Manuel Segui» i Guira de Melena
- Møte med CTC Nacional i Habana
- Møte med CTC Sancti Spiritus
- Griseslakteri: Omvisning på bedriften, møte med tillitsvalgte, fagforening og 

bedriftsledelse
- Besøk på oljeraffineriet «Refineria Sergio Soto»
- Besøk ved bussbedriften ASTRO. Møte med bedriftsledelsen, tillitsvalgte og 

ansatte
- Besøk ved sukkerfabrikk
- Besøk i Trinidad

Mandag 16. februar 2015

Besøk på tobakksfabrikken” José Manuell Seguí” i Guira de Melena

Fabrikken ligger i byen Guira de Melena, som har ca. 45.000 innbyggere.

Direktøren heter Armando Rafael Carmona. Det er ansatt 219 arbeidere, hvorav 147 
er kvinner og 72 er menn. I samtale med arbeidere i produksjonen fremkom det blant
annet fra den kvinnelige arbeideren Ranza at hun hadde arbeidet i fabrikken i 32 år.

Fabrikkens fremste mål er å produsere tobakk for eksport. Målet er 2.960.000 
enheter pr. år for eksport, dertil 475.000 enheter til innenlandsk forbruk. Fabrikken 
har ca. 32 ulike sorter tobakk. Fabrikken produserer under lisens cubanske 
merkevarer. Fabrikken er hovedproduksjonssted av merker innen katalogen, men 
ikke så kjente, for eksempel Don Quiote. Det er stor etterspørsel i markedet etter 
kjente merkevarer som Monte Cristo, Romeo y Julietta, Flor del Cano og Partagas.
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Fabrikken ble etablert i 1933 da det var økonomiske krisetider i byen. Fabrikken ble 
dannet ved at ulike småenheter ble slått sammen – dette var selvstendige små eiere,
og ikke kooperativ.

Etter revolusjonen i 1959 stakk eierne av til USA, og den revolusjonære staten ble 
eier. Fra 1962 ble navnet offisielt” José Manuell Seguí”. Fabrikken er oppkalt etter 
sønnen til en revolusjonær i lokalmiljøet.

Fabrikken leverer nå produkter til et internasjonalt marked. Fabrikken har fått 
utmerkelser ved internasjonale tobakksmesser, blant annet i England i 2010. Merket 
Juan Lopez var den mest solgte. Engelske aviser har vært på besøk på fabrikken.

Alle arbeiderne på fabrikken visste at vår fagforeningsdelegasjon var på besøk på 
fabrikken, og de var glade for vennskapet med LO i Rana og omegn og LO i 
Trondheim. De var også glad for at Trondheimskonferansen gikk inn for å fremme 
den internasjonale cubanske medisinske brigaden til Nobels fredspris.

Fabrikken ledes av en direktør med et styre bestående av produksjonssjef, 
økonomiansvarlig, personalansvarlig, tjenesteansvarlig og en ansatt. I tillegg er det 
en stab som forsterker styrets arbeid. Denne ledelsen har ansvar for å organisere 
arbeidet.

En kvinnelig sekretær og fire andre leder fagforeningen. Fagforeningen har alle 
ansatte som medlemmer.

14 stykker av de ansatte har også medlemskap i kommunistpartiet lokalt.
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Fagforeningen leder hver måned et allmøte i fabrikken. Her tas direkte del i 
avgjørelser i fabrikken som gjelder budsjett og økonomiplan. Et årlig allmøte holdes i 
Havanna.

I fabrikken er det til tider høytlesning mens produksjonen pågår. Dette kan være 
litteratur skrevet av kjente forfattere. Dette er del av en kultur som UNESCO har 
verdsatt.
  
Lønnssystemet er basert på en felles avtale for lønn. Det er en lønnsskala for hver 
type arbeid. Resolusjon nr. 17 regulerer lønningene i landet, og på hvilken måte det 
skal betales ut lønn.

I fabrikken er det akkordlønn avhengig av type arbeidsoppgave. Blant arbeiderne er 
det ulike kategorier. En norm er satt opp vedrørende forventet resultat – ytelse. Når 
inntjeningen er større en forventet, gis det bonus til alle.
 
Det er en grunnlønn som gjelder for hele landet. Det gis tillegg ut over dette for ulike 
typer arbeid / kategori avhengig av hva man oppnår mer enn forventet 
produksjonsresultat.

Gjennomsnittslønna i 2014 var 904 peso pr. måned. Mange kunne tjene atskillig mer,
noen mindre.

Til spørsmål om hva ansiennitet og kompetanse betyr for lønnsnivået, ble det svart at
ansiennitet ikke har noen betydning. En nyansatt som arbeider hardere på grunnlag 
av intern konkurranse kan tjene mer. Hver måned er det en intern evaluering av den 
enkelte arbeider, og det vurderes hvor god han eller hun er. 

Til spørsmål om CTC har godkjent en slik vurdering, ble det svart at dette er avtalt i 
kollektiv avtale og er derfor godkjent av CTC. Resultatet av en evaluering kan føre til 
at det må gis ytterligere opplæring for å hjelpe en arbeider til å forbedre seg, 
eventuelt overføres til nytt arbeid. Fabrikken har eksperter som ser på arbeidet som 
utføres av arbeidsstokken.

All utdannelse med oppbygging av kompetanse skjer i fabrikken. 25 ungdommer tas 
inn hvert år på 9 måneders kurs. De mottar et stipend som øker når de øker sin 
produksjon. Ca. halvparten av ungdommene faller fra i løpet av kursperioden. 

I andre sektorer kan ansiennitetsprinsippet med alderstillegg gjelde.  

Landbruksdepartementet forestår salg av produktene internasjonalt. Til spørsmål om 
økonomi og hva som tilfaller fabrikken av produksjonsresultatet, ble det opplyst om at
i år vil 5 centavo av hver dollar solgt gå tilbake til fabrikken. Av dette går 1 % til å 
utvikle lokalsamfunnet. Resten går til staten for å utvikle fellesskapets interesser.
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Møte med CTC Nacional i deres hovedkvarter i Havanna

Deres hovedtalsperson i møtet var Raymundo Navarro Fernández, internasjonal 
sekretær i CTC.

En ny modell på Cuba ble iverksatt fra 2010. Nye retningslinjer er iverksatt for hele 
landet fra ledelsen i partiet. Dette har gitt store endringer på Cuba.

Programmet viser at endringene er påbegynt og endringsprosessen er i gang.
Besøket vil forhåpentligvis gi oss større kjennskap til realitetene på Cuba. CTC setter
pris på samarbeid mellom Cuba og Norge, og forholdene mellom LO og CTC er gode
og langvarige. Norge er klare, tydelige og bevisste i tilnærmingen til situasjonen på 
Cuba. Solidaritetsarbeidet som gjøres i Norge og Skandinavia er viktig for Cuba. For 
eksempel forslaget fra LO i Trondheim gjennom Trondheimskonferansen om å gi 
Nobels fredspris til den cubanske internasjonale medisinske brigaden. Dette har vært
omtalt i avisa Granma. Brigaden har vist mye humanitær innsats for andre land. Et 
brev som takk vil bli overlevert til LO i Trondheim og LO i Norge om dette.

Bilde: Leder av LO i Trondheim John-Peder Denstad mottar en takkehilsen fra CTC 
ved Raymundo Navarro Fernández, internasjonal sekretær i CTC, fordi LO i Trond-
heim med flere på den faglige Trondheimskonferansen 2015 bidro vedtak og at 
Stortingsrepresentant Ingunn Gjerstad (SV) nominerte Henry Reeve Cuban Medical 
Brigade til Nobels fredspris.

Når det gjelder økonomiske og sosiale forhold på Cuba, så står Cuba overfor flere 
utfordringer i forbindelse med endringene i den generelle situasjonen. Det er viktig å 
huske på tre forhold:
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1) Effekten av blokaden. Cuba er under blokade fra USA, fra en ”gigant”. Selv 
om det er en begynnende kontakt, er blokade spørsmålet sentralt. Blokaden 
fortsetter med full kraft, og derfor fortsetter kampen mot blokaden med full 
kraft fra CTC. USA presser oss uten å snakke om blokaden. Det er viktig at 
alle venner av Cuba holder fanen høyt for å få fjernet blokaden.

2) Den internasjonale krisen. Tilbakeslaget for den sosialistiske verden virket 
hardt inn på Cuba. Det er en internasjonal krise i det kapitalistiske økonomiske
systemet, og dette gir virkninger på Cuba. For eksempel falt prisen for metallet
nikkel fra 50.000 $ pr. tonn i 2008 til 8.000 $ pr. tonn i 2010. Cuba måtte 
produsere for fullt allikevel for å dekke opp for etterspørselen. Kostnadene er 
derfor høyere enn inntektene. Et annet eksempel er Nicaragua som var en 
viktig sukkerimportør. I 2008 var prisen for ½ kg sukker 30 centavo, og i 2010 
hadde prisen sunket til 2 centavo. Matvareprisene internasjonalt steg i samme
periode, og dette virket inn på Cubas import. De ti siste år er det importert for 
150 millioner $. Oljeprisen lå også veldig høyt med tanke på Cubas behov for 
import, ca. 140 $ pr. fat i 2008. Altså har to viktige faktorer med hensyn på 
eksport fra Cuba falt i pris, mens en viktig importfaktor har steget i pris. Dette 
påvirker arbeidet med nasjonal budsjett. Det krever økt og raskere 
produksjonstempo samtidig som det krever høyere kostnader. Vi bruker store 
utgifter til import av matvarer og olje. Dette er noe av bakgrunnen for at vi har 
utarbeidet en ny resolusjon (res. 17) som handler blant annet om endringer i 
lønnsfordeling og fastsetting.

3) Naturfenomener. Det har de seinere år vært store naturkatastrofer / orkaner 
på Cuba, som har påført landet store skader og kostnader. 
Nasjonalforsamlingen avsetter hvert år store budsjettposter for å dekke 
kostnader som følge av naturkatastrofer.

Ta med i betraktningen at Cuba ikke har rike mineralforekomster, for eksempel 
gull. Den største kapitalen er menneskene. Mer enn 1 millioner innbyggere på 
Cuba er universitetsutdannet.

Før den 6. partikongressen kom spørsmålet om nye retningslinjer for politikken 
opp. Raoul Castro ba om møte med den øverste faglige ledelsen i CTC for å 
drøfte hva retningslinjene ville bety for Cubas utvikling videre med bakgrunn i 
utviklingen fra 2008 til 2010. Utfordringer: Utgangspunktet i hvordan øke 
produksjonen. CTC foreslo å støtte de radikale endringene som ble foreslått. CTC
så det som nødvendig å fornye den økonomiske og sosiale modellen på Cuba.

Hva er så fornyelsen? Hvordan tolker fagbevegelsen disse nye reglene og hvorfor
fokuserer vi på dette? Det er for å fornye utviklingen.

1) Større økonomisk effektivitet med forbruk av mindre ressurser. Ressursene 
må adresseres bedre for å få mer ut av dem. Produktiviteten må økes. 
Forholdet mellom produksjon og lønn utbetalt må forbedres. Mellom årene 
2000 og 2010 oversteg produksjonsutgiftene utgiftene til grunnlønn hele åtte 
av disse årene. Landet hadde ikke midler til investeringer. Landet hadde 
større utgifter enn inntekter. Derfor ble gjelden stadig større mellom år 2000 
og 2010.
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2) Få opp produktiviteten. Hvordan kan CTC som fagbevegelse overføre den nye
politikken ned på bedriftsplan? Fagbevegelsen må gis en større rolle i denne 
prosessen. Fagbevegelsen må inn på de ulike nivåene slik at hver arbeider 
forstår at kostnadene må ned, og at lønnen derved kan økes. Arbeiderne må 
forstå at hans / hennes lønn er avhengig av hva som produseres.

3) Strukturen på produksjonslivet må endres. Strukturelle endringer fordrer å ha 
flere arbeidere må inn i vareproduserende næringer, jern-, kjemi- og 
landbruksbaserte næringer. Færre må være i tjenesteytende næringer. I 2015 
har nasjonalforsamlingen bestemt å avsette 2 milliarder $ til pensjoner. Vi som
er fagforeningsledere må forstå dette. For å forandre økonomien må man 
forandre strukturen. Fram til 2010 ble all privat virksomhet avvist. I 2010 
arbeidet det totalt 52 prosent i tjenesteytende sektor, i skole, hoteller, offentlig 
administrasjon osv. 48 prosent arbeidet innen vareproduksjon. Av de 48 
prosentene var 18 prosent indirekte arbeidere. Derfor var det kun 30 prosent 
arbeidere i direkte vareproduksjon. Cuba kan ikke gi seg selv denne luksus 
uten å utvikle infrastruktur og vareproduksjon. En reorganisering av 
arbeidslivet foregår nå. Antall arbeidere i fabrikkene gjennomgås. Mange 
hadde for mange ansatte. Det gjøres derfor også en reorganisering av 
hvordan man ansetter arbeidere. I dag er det ca. 490.000 arbeidere i 
uavhengig sektor. Ca. 75 prosent er organisert i CTC. Mange kommer fra 
statlige virksomheter til nye måter å lede økonomien på. Til individuell 
virksomhet eller kooperativer.

Cuba har sosial beskyttelse for arbeiderne. Også for de som tilhører uformell sektor. 
De kan melde seg inn i trygdesystemet lik statlige ansatte. Dette finnes ikke i andre 
lands uformelle sektor.
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Å desentralisere store sosialistiske bedrifter innebærer å desentralisere styringen. En
ny arbeidslivslovgivning er utarbeidet, hvor CTC skal spille en ny rolle. Hver statlige 
arbeidsgren styrer seg selv i større grad. Dette har gitt nye utfordringer for CTC. Det 
betyr mindre byråkrati, større involvering av arbeiderne og bedre avgjørelser lokalt i 
bedriftene. Dette berører ca. 3,4 millioner medlemmer i forbund innen CTC.

CTC har 17 forbund, som organiserer ansatte i statlig sektor og ny sektor, i tillegg til 
pensjonister. Medlemmene betaler i fagforeningskontingent 1 prosent av lønna.

Hver måned er det mulig å kalle inn om lag 85 prosent av medlemmene til 
medlemsmøte for å høres i saker før bestemmelser tas på statlig sentralt hold.

CTC viser og gir solidaritet til andre land, for eksempel gjennom den viktige 
Trondheimskonferansen. Mer enn 58.000 cubanere er ute i viktig solidaritetsarbeid. 
”Compartir lo que tenemos y no lo que nos sobra”. Delegasjonen fra Mo i Rana og 
Trondheim er et eksempel på en solidarisk handling mellom Norge og Cuba.

Fundamentet er planøkonomi med enkelte trekk av markedsøkonomi. Men dette må 
underlegges planøkonomi, først og fremst tjenesteytende næringer. Arbeidere får 
offentlige tilbud.

Kollektive tariffavtaler – er det utfordringer og forskjeller mellom statlig og ny uformell 
sektor? 
To elementer erstatter rammeavtalen i staten. Fellesavtalen om lønn- og 
arbeidsvilkår: 

1) En person i egen virksomhet. Forholdet til staten utøves gjennom skatt pålagt 
av staten på lønn.

2) Kooperativ virksomhet – ikke landbruk. Styrer med et regelverk om hvordan 
det skal fungere. Øverste organ er allmøtet. Fellesavtalen i staten gjøres 
gjeldende for kooperativet. De har alle rettigheter til trygdeordninger osv. De 
har alle beskyttelsesordninger som statlige ansatte har gjennom 
arbeidslivslovgivningen. Et kollektivt instrument regulerer forholdet mellom 
bedriften og arbeiderne. Dette består av 1 representant for bedriften, 1 
representant for fagforeningen og 1 representant for de beste arbeiderne, 
Dette organet mekler eller bilegger strid i arbeidslivet. Representasjonen for 
arbeiderne er at de har 43 prosent av aksjene i bedriftene. Konflikter drøftes 
og løses lokalt i bedriftene. 

Resolusjon nr. 17 (se vedlegg 1 bakerst i rapporten).

I åtte år var produksjonsutgiftene til grunnlønn større enn inntektene. CTC var 
bekymret og måtte være med på å finne løsninger. Egenkapitalen var kraftig 
redusert, samtidig som arbeiderne har hatt beskyttelse i det sosialistiske samfunnet. 
Resolusjon nr. 17 har med dette å gjøre. Den som produserer mest får mest lønn – 
uten tak. Hva hver arbeider bidrar med av innsats og produktivitet gir resultater 
tilbake til han / hun i form av lønnsgrunnlag.
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Et problem har vært at det har vært for lite disiplin i arbeidslivet. Man har en 
økonomisk idé og jobber med holdningene rundt dette. Alt av utgifter og unødvendige
ekstrautgifter vil påvirke lønnen.

Man ønsker å ha 4 % i BNP på Cuba. Resolusjon nr. 17 forplikter hver arbeider i å 
tenke på hva han / hun kan bidra til gjennom sitt arbeid i fabrikkene for å nå dette 4 
% målet.

Mange er misfornøyd, andre er fornøyd. Sosialistisk tankegang er at noe tilfaller 
arbeideren mens annet tilfaller fellesskapet.

Hvor finnes tilgang på investeringsmidler?
Resolusjon nr. 17 innebærer en pakke av tiltak, også til investeringer. Noe av 
arbeidernes lønninger holdes igjen til investeringer. Cuba har en investeringsavtale 
med utlandet, blant annet med Kina, Russland, Angola, Brasil, Iran osv. Friske 
penger skytes inn i landet fra disse landene. I stedet for å importere er det viktig å 
produsere selv. I Cuba øker nå risproduksjonen innenlands, og medisiner lages 
internt i landet. Cuba har betjent sin gjeld punktlig, og dette har gitt nye 
investeringsmidler. Investeringer i for eksempel hoteller gjøres med et langt 
perspektiv. Mål for investeringen må holdes slik at bedriften selv når den er ferdig 
utbygd kan betjene lån med renter.

Resolusjon nr. 17 anvendes ikke innen helse- og utdanningssektoren, men 
virksomhetene innen disse sektorene må også spare, være effektive, og gi kvalitativt 
gode tjenester.

Det meste vil fortsatt være statlig, som vann, elektrisitet, bolig osv. Staten leier ut jord
til arbeidere for en gitt tidsperiode slik at jorda skal kunne dyrkes. Staten eier og 
loven regulerer slik at det ikke er mulighet for spekulasjon.

På spørsmål fra oss om samarbeid fremover mellom LO Rana og Omegn, LO i 
Trondheim og CTC, fremkom følgende viktige samarbeidstemaer som vi bør gå mer i
dybden på: Fellesavtaler, kollektivavtaler, produktivitet, konkurranseutsetting / 
privatisering, omstilling og ivaretakelse av arbeidernes interesser gjennom 
kollektivavtaler og HMS.

Det er viktig med større fordypning i en sosialistisk modell. På Cuba skal alt 
konsulteres med CTC og arbeiderne før endringer gjennomføres.

Tirsdag 17. februar 2015

Møte med CTC Sancti Spiritus i deres hovedkvarter.

Møtet ble åpnet ved at LO i Trondheim v/ John-Peder Denstad mottok et takkebrev 
fra CTC Sancti Spiritus v/ Domingo Gutiérrez Gutiérrez for at 
Trondheimskonferansen - LO i Trondheim har foreslått at Nobels fredspris må gis til 
den cubanske internasjonale medisinske brigaden. 
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Sancti Spiritus er 6.600 km2. Provinsen har 236 km kystlinje. Provinsen har 470.000 
innbyggere, hvorav 331.000 i byer og 139.000 på landsbygda. Provinsen har 8 
kommuner og 365 lokalsamfunn.

Den viktigste inntektskilden for provinsen er landbruk og landbruksorientert industri. 
Det finnes også noe papirindustri.

Hver kommune har en CTC sentral. Det finnes 201 ledere innen fagbevegelsen med 
17 forbund innen de 8 kommunene. I provinsen finnes 135.483 medlemmer i CTC, 
hvorav 7.530 i ikke-statlig sektor. 10.500 er pensjonister.

CTC er delt opp i 3.500 lokale lag innen provinsen.

Et forbund (ANIR) med 11.000 medlemmer jobber spesielt med nytenkning innen 
produksjon. Hvordan gjenvinne og ta vare på ting? Hvordan fornye og ruste opp for å
unngå import?

Den viktigste oppgaven for CTC Sancti Spiritus er å lære opp sine 
fagforeningsledere. LO har støttet dette. De siste årene er det lært opp mer enn 
8.000 fagforeningsledere i provinsen. I år 2015 er det fokus på følgende: 1) Nye 
arbeidstidsordninger; 2) Hvordan resolusjon 17 skal anvendes; 3) Hvordan plan for 
økonomisk utvikling skal få anvendelse i provinsen. I januar / februar legges forslag 
til handlingsplan og budsjett fram for arbeiderne til godkjennelse; 4) Hovedavtale om 
rettferdige arbeidsforhold; 5) Hvordan kongressen fungerer

Det finnes undervisningsrom ut over i bygdene i provinsen. Lærere er utdannet for å 
drive opplæring av fagforeningsledere. Den viktigste oppgaven er å forstå og hjelpe 
folk til å forstå fagforeningssystemer og rekruttering.

Resolusjon nr. 17 ble utdelt og gjennomgått av Rosy:

Resolusjon nr. 17 er en del av en større pakke som skal endre den cubanske 
økonomien. Resolusjonen inneholder det juridiske grunnlaget med retningslinjer for 
statlig sosialisme. Resolusjonen skal legge til rette for økt produktivitet i arbeidet. Det 
er klare indikatorer som viser hvordan en arbeider ved å jobbe mer effektivt kan tjene
mer penger. I den tidligere resolusjon nr. 9 var det 6 ulike måter å utbetale lønn. 
Dette er redusert til 2 måter i Resolusjon nr. 17. Tidsaspektet er viktig. Akkord – hvor 
mye som leveres pr. tidsenhet med kvalitet. Det finnes ikke noe tak for hvor mye en 
arbeider kan tjene. Det er viktig for denne prosessen at det legges gode planer. Hele 
opplegget drøftes hvert år i januar / februar med arbeiderne angående blant annet 
lønnsskalaer og hvordan produksjonen skal drives. Det er nå større frihet til 
virksomhetene, som kan gjøre endringer i egen bedrift uten å søke staten om 
godkjennelse. Dette gir mer fleksibilitet. Tidligere var det for eksempel i en 
meieribedrift myndighetene som avgjorde at bedriften kun skulle produsere melk til 
barn. Nå kan bedriften i tillegg produsere smør, youghurt osv. om det er kapasitet til 
en slik produksjon, uten å måtte søke myndighetene om dette. Noen når 
produksjonsmålene som settes, andre ikke. Noen har ikke lyktes med resultatene, for
eksempel innen landbruk. Dette jobbes det med, og hver uke skrives det om 
Resolusjon nr. 17 i pressa. Det diskuteres hvilke konsekvenser arbeidet med 
Resolusjon nr. 17 har. Det er ingen uenighet i CTC om Resolusjon nr. 17.
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Til våre spørsmål om hva som skjer med de som ikke lever opp til Resolusjon nr. 17 
og om Resolusjon nr. 17 har ført til økt samarbeid mellom bedriftsledelse, CTC og 
den enkelte arbeider om utvikling av bedriften og økt mobilisering av arbeiderne til å 
ta ansvar for produksjonen, ble det svart: I provinsen økte produksjonen i perioden 
april – desember 2014 med 6 prosent. Lønnen økte med 5,6 prosent i samme 
periode. Folk bryr seg om jobben sin og samarbeidet er styrket i bedriftene. Det som 
er viktig er at myndigheten til å ta avgjørelser er desentralisert til bedriftene uten at alt
må legges frem for myndighetene til avgjørelse. 

Bedrifter som driver med underskudd kan subsidieres for visse perioder. I Sancti 
Spiritus er det for tida tre landbruksbedrifter som subsidieres.

Alt som har med arbeidsforhold å gjøre er nedfelt i Fellesavtalen.

Til vårt spørsmål om hvem som kan ansette og si opp direktører dersom 
produksjonsmål ikke oppnås, ble det svart:
Myndighetene sentralt setter direktører inn i bedriftene. Dersom en direktør ikke gjør 
jobben sin kan fagforeningen kreve overfor myndighetene at han avsettes. Domingo 
Gutiérrez Gutiérrez har fast sete i fylkesstyret og kan foreslå å stemme mot disse 
bedriftslederne. 

Til vårt spørsmål om hvordan CTC kan opprettholde organisasjons-graden med økt 
privat sektor, ble det svart:
I år 2009 var det ca. 2.000 arbeidere ansatt i private bedrifter i Sancti Spiritus. I 2014 
var dette antallet økt til ca. 20.000. CTC organiserer ca. 74 prosent av disse. Å få 
organisert arbeidere i private bedrifter er en utfordring for CTC. For å stå godt rustet 
til dette arbeidet har CTC opprettet 217 fagforeningsgrupper blant de ca 20.000 
arbeiderne i privat sektor. Men dette er noe helt nytt for fagbevegelsen på Cuba. 
Allikevel har CTC så langt lyktes med å få økt tilslutning.

Til vårt spørsmål om arbeids- og lønnsforholdene for sjåfører, ble det svart følgende:
Sjåfører som leier bil av staten har en annen situasjon enn tidligere. De kan oppleve 
at fagbevegelsen ikke tar nok tak i deres problemer. Men fagbevegelsen har som 
oppgave å gå inn i sakene og drøfte løsninger på problemer som oppstår. I Sancti 
Spiritus er det mange som ønsker å leie taxi av staten. Fagbevegelsen vil alltid støtte
arbeideren om han / hun gjør de plikter som er pålagt han / hun.

Siste år måtte 2.000 arbeidere i provinsen omplasseres. Mange klaget. Noen klager 
var berettiget. CTC støtter de som har berettigede klager.

Blokaden som har vart i 50 år har gjort det spesielt utfordrende for fagbevegelsen å 
forbedre arbeidsforholdene. Det er utfordrende, men fagbevegelsen må hver dag gå 
inn i saker for å løse konflikter. Men alt er underlagt prinsippet om arbeidernes 
revolusjon.

Det finnes arbeidere som arbeider både i statlig og ikke-statlig sektor. I provinsen er 
det 700 statlig ansatte som har tilleggsarbeid i ikke-statlig sektor. Det finnes en del 
som tenker at de vil få mangedoblet sin inntekt ved å gå inn i privat sektor. CTC er 
imidlertid klar på å ikke godta at dette skal skape rike folk. Men hovedhensikten for 
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CTC er at alle skal ha arbeid som kan dekke deres grunnleggende behov og daglige 
brød.

Atle Hiller redegjorde for omstillinger i Rana, Nord-Norges største industrisamfunn, 
på 1990-tallet. Hvilke krav stilte fagforeningene til staten og storsamfunnet, hvilke 
betingelser fikk den enkelte arbeider som ble arbeidsløs i en periode. (se vedlegg 2 
bak i rapporten)

Vi stilte spørsmål om hvilke diskusjoner som CTC sentralt og regionalt har om hvem 
som må velges ut om en bedrift må trappe ned på antallet arbeidere. Benyttes 
ansiennitetsprinsippet? Baseres det på stor grad av frivillighet? Innebærer slike 
prosesser at mange blir arbeidsløse? Hvordan sikres den økonomiske tryggheten til 
de som blir arbeidsløse? Hvordan satses det på opplæring og motivasjon av de 
arbeidere som må gå over i en annen jobb?
Vi fikk følgende svar: De som må ut av bedriftene må det fordi de ikke har gjort en 
god jobb. Et eksempel på en slik prosess er når to sekretærstillinger på et kontor skal
reduseres til en stilling. En kommisjon med fagforeningslederen, en fra 
administrasjonen og en arbeider utpekt av allmøtet står for prosessen og 
avgjørelsen. Arbeiderne er altså i flertall i kommisjonen. Kommisjonen tar stilling til 
hvem som er den beste arbeideren. Det tas ikke hensyn til alder eller skjønnhet. En 
som er syk eller gravid kan ikke gå – det er klare retningslinjer om dette. Den som må
gå tilbys tilsvarende arbeid, innen rimelighetens grenser, innenfor samme sektor. 
Dersom den ansatte ikke godtar dette tilbudet – som er tilpasset han / hun – kan 
vedkommende si nei. Loven garanterer da utbetaling av arbeidsløshetstrygd. Dertil er
det muligheter innen privat sektor. Konklusjonen er at Cuba har en sosiallovgivning 
som støtter dem som ikke kan jobbe. Arbeidsløshet er kun knyttet til dem som ikke vil
jobbe. Kommisjonen jobber for at alle skal kunne gjøre den jobben de er satt til. Dertil
er det opplæringsprogram i bedriftene som de nyansatte må gå gjennom.

CTC utvikler i Sancti Spiritus fylke programmer for utvikling av arbeidere i privat 
sektor. Innholdet dekker kurs i økonomi, salg / marked og næringslivsledelse.

Statlig og privat arbeid går hånd i hånd. Dette er nedfelt i arbeidslivslovgivningen. 
Fagforeningsledere fra CTC sentralt gir hjelp til å løse utfordringer i utviklingen innen 
privat sektor, for eksempel innen handel og næringsmidler.

Til vårt spørsmål om arbeidsrettssystemer, ble det svart:
Ingen bedriftsleder kan sparke en arbeider i statlig sektor. I privat sektor er det blant 
annet arbeidsrett. Arbeidsrettorganet skal utøve rettferdighet i konflikter på laveste 
nivå. Endelig beslutning gjøres i dette organet. Den som ikke følger dette må stå 
ansvarlig overfor myndighetene. Arbeiderne har flertallet i arbeidsrettorganet ved at 
representasjonen er 1 fra CTC, 1 utnevnt av bedriftsledelsen og 3-5 er arbeidere 
valgt på allmøtet. Presidenten for organet velges i årsmøtet.  

Onsdag 18. februar 2015

Griseslakteri: Omvisning på bedriften og møte med tillitsvalgte, 
fagforeningsmedlemmer og bedriftsledelse.
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Vi besøkte bedriften U.E.B. Sacrifico de cerdo i provinsen Sancti Spiritus.

Bedriften har 585 arbeidere fordelt på flere anlegg. I tillegg til slakteriene var det en 
hamburgerfabrikk, et hovedkontor og et nettverk av utsalgssteder. I bedriften vi 
besøkte var 16 av 80 kvinner. Omsetningen er 320 millioner (?) peso pr. år. 
Råvarene deres produseres for lokalt og nasjonalt forbruk og turismeindustrien, og 
det var direkte salg fra fabrikkene. Rester fra produksjonen ble brukt til dyrefor. 

Kjøttleverandørene varierte i størrelse og det var alt fra kooperativer med opptil 1.200
griser i besetningen til private bønder med 5-6 griser.

På storfeanlegget ble det slaktet 120 dyr pr dag, disse ble nedskjært og pakket på 
bedriften. I tillegg hadde de produksjon av hamburgere der. Det ble produsert ca. 2 
tonn hamburgere pr. dag i hamburgerfabrikken.

Ved anlegget vi besøkte ble det slaktet gris. Det gikk 400 griser gjennom linja pr dag,
og disse ble også nedskjært og pakket på bedriften. 
Alle produkter kvalifiseres – fra kjøtt med bein til indrefilet av ypperste kvalitet med 
høyest pris. Det er utarbeidet et nasjonalt normsystem for slik kvalifikasjon.

De ansatte jobbet 8 timer for dag i turnus, da bedriften hadde rundt 14 timer 
gjennomsnittlig drift pr dag. Det var ulike turnuser gjennom arbeidsdagen. Noen 
begynte kl. 06.00 mens andre begynte kl. 08.00. Oppstart av bedriften var kl. 04.00. 
Det ble utbetalt basislønn med akkordtillegg. Akkordlønnssystemet var knyttet til 
skiftlag. Kontor- og administrasjonsansatte oppnådde ekstra lønn utover grunnlønnen
(100 %) dersom bedriften totalt produserer ut over produksjonsmålet. 
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Det var ikke kvinnelige ansatte ved slaktelinjen eller i nedskjæringen. Kvinnene fikk 
enklere oppgaver som pakking og administrasjonsarbeid, dette for å beskytte dem 
mot den fysiske belastningen yrket kan føre til. Det ble kommentert fra den norske 
delegasjonen at i Norge tilrettelegges det for at kvinner kan arbeide ved linja. 
Direktøren for bedriften uttalte:
«Vi diskriminerer ikke kvinnen, vi beskytter henne.” og” Vi leter etter arbeid som 
passer til kvinner.” Under omvisningen på anlegget la vi merke til mangelen på 
hørselsvern og at det ikke ble brukt skjæreforkle for å unngå stikkskader. Det var 
heller ikke mulighet for å justere bord eller platt for å oppnå bedre arbeidsstilling og 
gummimatter var ikke tilgjengelig.

Bedriften har opplæringsprogram for unge og programmer for at alle skal kunne gjøre
alle arbeidsoppgaver.

Da vi spurte dem om HMS var tilbakemeldingen at dette var mye fokus på. Kanskje 
mest på miljøet rundt, og dette syntes ved omvisningen. Det var rent & ryddig og det 
ble jobbet mye med håndteringen av avfallet. Det var viktig at bedriften ikke 
forurenset lokalmiljøet, og god avfallshåndtering begrenser også skadedyr.
Det ble opplyst at bedriften har en plan for HMS og at det stilles krav til slakterier på 
Cuba om at avfall skal håndteres slik at det ikke skader arbeidsmiljøet og det ytre 
miljø.

På vårt spørsmål ble det opplyst om at det ikke hadde vært noen arbeidsulykker i 
2014 og at bedriften har verneutstyr som hansker og forklær.

Vår delegasjon v/ Julie oppsummerte i plenum våre positive inntrykk fra befaringen 
samt de HMS forhold som burde forbedres.
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Besøk på oljeraffineriet – «Refineria Sergio Soto»

Etter presentasjon av vertskap og gjester fikk vi se en video som inneholdt historia, 
utviklinga, strategi, visjon og mål for raffineriet «Sergio Soto». Vi ble fortalt at det var 
en martyr som ga navnet til fabrikken.
Raffineriet ble etablert i 1947. Det ble overtatt av den nye revolusjons-regjeringen i 
1960. I det første driftsåret etter revolusjonen ble det raffinert russisk råolje. I dag 
kommer råoljen fra Matanzas-området. Raffineriet dekker behovet for oljeprodukter i 
provinsen Sancti Spiritus. Cuba er 50% sjølforsynt med olje. Resten av forbruket 
importeres fra Venezuela. Raffineriet har i over femti år gjennomgått ei utvikling på 
flere felter, f.eks.: 

 1973: Forbedring av produksjonsanlegg og teknologi. Økning av 
produksjonskapasiteten til 300 TM/Dia.

 1989: Etablerer produksjon av smøremidler.

 1993: Produserer smøremidler direkte fra råolje.

 1996: Raffineriet sikrer at Sancti Spiritus er sjølforsynt med smøremidler.

 2002: Brenning av råolje. Utvikla nye produkter ved tilsetting av nitrogen.

 2006: Starta produksjon av smøremidler til bruk i transformatorer (såkalt 
trafoolje).

 2007: Fikk NC-ISO-sertifisering. Har eget laboratorium

 2010: Starta produksjon av asfalt, som sikrer bedre veivedlikehold.

 2011: Raffinerte 49449 tonn råolje (? Sjekk med videoen, Karim!)

 2015: Raffinerer råolje til mange produkter som: parafin, diesel, bensin, 
smøremidler, trafoolje, asfalt m.m. Nye produkter utvikles.

Målsettinger som raffineriet etterstreber nå:
 Full kapasitetsutnyttelse av raffineriet.

 Salg som tilfredsstiller kundens kvalitetskrav

 Leveranser til avtalt tidspunkt

Oppgaver som vektlegges og følges opp:
 Raffineriet skal sikre sjølforsyning av oljeprodukter til provinsen Sancti 

Spiritus, og bidra til økt sjølforsyning i landet.

 Arbeiderne i alle avdelinger skal ha høy kompetanse og faglige kvalifikasjoner.

 Det gjelder: 

1. de som tar opp råoljen. 2. de som raffinerer råoljen. 3.de som transporterer 
og selger ferdige oljeprodukter.
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 Råvaretransporten går i all hovedsak med jernbane. Tankbiler transporterer 
produkter til videreforedling. 

 Det føres grundig kontroll med bedriftens transport og salg til hoved-
distributør.

 Økonomien følges opp i alle avdelinger.

 Det samme gjelder energi og energibruk.

 Gass leveres ut til 8 kommuner i nærområdet.

 Raffineriet har ei egen vedlikeholdsavdeling.

 Arbeiderne har kantine i fabrikken. De gir jevnlig ut eget info-blad.

 Det er bygd opp sikkerhets- og vakttjeneste i fabrikken og på fabrikkområdet.

Lønn: 
Grunnlønna i raffineriet er 550 lokal peso pr. mnd. Etter innsats kan det komme opptil
500 i tillegg. Til sammenligning får ansatte i skole ca. 800 – 900 lokal peso pr. mnd. 
Og i helsesektoren 1400 lokal peso pr. mnd. Innafor tekstil- og trykkeindustrien er det
vanskelig å få tak i folk pga svært lave lønninger. Vi stilte spørsmål om de greier å 
oppfylle resolusjon nr.17 når det gjelder arbeidsinnsats og lønn. De mente at de var 
kommet et godt stykke på veien.

Arbeidstid og turnus/skift.
Cubas Arbeidsmiljølov gir store muligheter for fleksibilitet når det gjelder turnus og 
skiftarbeid. En arbeider på vanlig dagtidsarbeid jobber fra kl.07-16.30. Bedriften har 
døgnkontinuerlig drift. En arbeidsturnus pr. uke kan være slik: kl.07-19 mandag, 
kl.07-19 onsdag, kl.07-19 fredag, kl.07-19 søndag. Ut fra egne erfaringer med 
langvarig skift- og turnusarbeid stilte vi kritiske spørsmål om ikke de erfarer at 12-
timers skift medfører helseproblemer og yrkessykdom over tid. Vi fikk til svar at det 
var hyppige helsekontroller hos bedriftslege, og god overvåking av helsetilstanden til 
den enkelte turnus-/skift-arbeider. De registrerte at vi var uenige med dem. Vi 
poengterte at dette ønska vi mere undersøkelser og diskusjon om, også når det 
gjelder hva som er max-grenser for daglig og gjennomsnittlig ukentlige arbeidstid. 
Det ble dessverre ikke tid til å ta opp miljø- og klimaspørsmål under dette 
bedriftsbesøket.

Besøk ved bussbedriften ASTRO og møte med ledelsen for 
bedriften, tillitsvalgte og ansatte.

Vi besøkte bussdepotet til bedriften ASTRO i provinsen Sancti Spiritus.

Bedriften er en underenhet av en nasjonal bedrift. Bedriften driver persontransport i 
provinsen, og har 253 ansatte, hvorav 59 kvinner. Virksomheten har 66 busser. De 
fleste er kinesiske Yutong busser som er ca. 10 år gamle. Mange av bussene har 
gått 1 million km.
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Under program for transport har bedriften ansvar for hovedrutene til 7 større steder. 
Til vårt spørsmål om lokal busstransport ble det svart at man har underleverandør. 
Det brukes 19 busser til ulike steder. Det transporteres mer enn 15.000 mennesker 
pr. dag. Dette dekker ikke behovet. Det jobbes med å bedre dette. Det finnes en 
privat grein av transportører, med medlemmer i CTC.

Transport er et av hovedproblemene for Cuba – et ikke helt utviklet land. Blokaden er
et problem.

Bedriften har et årlig budsjett på 323,5 millioner peso pr. år. 13,5 millioner peso 
betales til staten.

Alle arbeiderne er organisert i fagforeningen.

Fellesavtalen er godkjent etter drøftelser på alle nivåer. Rettigheter og plikter samt 
samarbeid mellom partene fremgår av denne avtalen.

Det er tungvint å kjøpe busser helt fra Kina. Det brukes også busser fra Sovjet-tida. 
Når nytt materiell kjøpes inn gis det opplæring. Teknikere fra utlandet deltar i 
opplæringen av sjåfører og mekanikere. Til vårt spørsmål om fagforeningen og de 
tillitsvalgte har reell medvirkning på de spesifikasjonskrav som stilles til 
bussprodusenten, ble det svart at spesialister fra Cuba dro til Kina og medvirket i 
utformingen av bussene i produksjonen.  

For en bussjåfør som kjører den lengste turen – fra Sancti Spiritus til Santiago de 
Cuba på 506 km – starter arbeidsdagen kl. 08.00 med avgang kl. 09.00. Til Santiago 
de Cuba kl. 21.00. Hvile til kl. 06.00. Drar kl. 07.30. Tilbake 12 timer. Hvile 8 timer. 
Det kjøres alltid med 2 sjåfører.
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Bussjåførenes grunnlønn er ca. lokal 750 peso pr. måned, herunder 400 i ulike 
betingelser og 35 om utstyret tas vare på en bra måte. I henhold til Resolusjon nr. 17 
kan lønnen bli høyere, avhengig av bedriftens økonomiske resultat. Innvirkning på 
dette har blant annet passasjeravgifter, kostnader til drivstoff og uregelmessigheter 
som eksempelvis kjøring med for høy hastighet. ”Om alt klaffer” kan bussjåførenes 
månedslønn komme opp i 1.000 – 1.150 peso pr. måned.
Dette er ca. 5 ganger mer enn nasjonal fastsatt grunnlønn på 225 peso pr. måned.

Prisen for en bussreise fra Sancti Spiritus til Santiago de Cuba er på 99 pesos. 
Bussene har 2 plasser til funksjonshemmede, og disse betaler halv pris.

Til spørsmål fra oss om familier av bussjåfører har noen særrettigheter i form av 
frikort til bussreiser, ble det svart at det ikke fantes. Lokalt kan man imidlertid avtale 
at sjåfører med familie kan reise gratis med buss på ferie.

Til spørsmål fra oss om hva som gjøres for å forebygge helseproblemer, ble det svart
at det hvert år gjøres en fysikalsk test av sjåførene. De har også rett til å gå til 
poliklinikk for å sjekke helsa om man føler seg dårlig. Her kan man eksempelvis få 
sjekket blodtrykket. 

Besøk ved sukkerfabrikken Central Melanio Hernandez (CMH).

Vi besøkte sukkerprodusenten Central Melanio Hernandez i provinsen Sancti 
Spiritus.

Bedriften hadde 581 ansatte, og av disse var 119 kvinner. 22 stk jobbet i 
administrasjonen, 4 ledere, 82 jobbet med ulike tjenester og resten var i 
produksjonen. Alle kvinnene jobbet i produksjonen.
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Det ble produsert 32 000 tonn sukker pr år, i tillegg til diverse biprodukter av 
sukkerproduksjonen. Dette var blant annet alkohol, melasse til dyrefor og gjødsel.

Etterspørselen på sukker er jevn, og eksporten har økt, men på grunn av 
råvaremangel er det nedgang i sysselsatte. På kort tid er det de siste 10 år redusert 
fra 130 produksjonssteder til 70 på Cuba. Og av disse er det bare 50 som er i drift på
grunn av råvaremangelen. I Sancti Spiritus regionen er det 2 sukkerfabrikker. 
Råvarene kommer fra både statlige leverandører og kooperativer.

Ved dette anlegget hadde de 115 % utnyttelse av råvaren, altså mer enn forventet. 
Denne økningen lå mye i forberedelsen rundt dyrkingen av sukkerroene, og ikke 
minst gode ansatte. Effektiviteten er over gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter.
Det ble gjort daglige analyser av utført arbeid, med mål og ønske om forbedringer. 

Produksjonen var helkontinuerlig, og det ble brukt en 3-skiftsordning. Det ble jobbet 
12 timer pr. skift. Det ble jobbet fra kl. 07.00 til kl. 19.00, med påfølgende 24 timer 
hvile.
Første del av produksjonsåret er ferdig ved utgangen av april måned. 
Produksjonsfasene drøftes. I vedlikeholdsperiodene jobbet alle arbeiderne med å 
vedlikeholde fabrikken. Da ble det jobbet 8 timers dag. Arbeidsdagen startet da kl. 
07.00. Det ble jobbet fram til kl. 11.00, med en påfølgende pause fram til kl. 12.30. 
Deretter ble det jobbet fram til kl. 16.30. 

Til vårt spørsmål ble det svart at de ansatte hadde regelmessige helseundersøkelser,
og det var avsatt faste midler til sikkerhetsarbeid i eget budsjett. Det ble tatt 
blodprøve og urinprøve hver måned av sveiserne. Det var lite skader og ulykker – 
ingen i årets 44 første dager. 
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Hver torsdag morgen ble det holdt faglig / politiske møter, i tillegg til månedlige 
fellesmøter i fagforeningen. På torsdagsmøtene ble problemer og ufordringer drøftet 
med fagforeningen, partiledelsen og bedriftsledelsen. Allmannamøter i bedriften ble 
holdt siste fredag i hver måned

Det holdes også månedlige sosiale aktiviteter for arbeiderne.

12 fagforeningsavdelinger finnes avhengig av type arbeid. Her drøftes saker av 
betydning for arbeiderne og hvordan produksjonen kan forbedres.

På spørsmål rundt artikkel 17 mente bedriften at denne hadde positiv innvirkning. 
Fabrikken var en populær arbeidsplass. De ansatte lønnes etter 
produksjonsresultatet, og på grunn av dette tar ansatte mer ansvar. Det er tydeligere 
sammenheng mellom innsats, produktivitet, effektivitet og lønn. Månedslønna er på 
1.560 peso i grunnlønn. Gode produksjonsresultatet gir mer i lønn i CUC. 

Torsdag 19. februar 2015

Besøk i Trinidad
Trinidad ligger i fylket Sancti Spiritus og har stått på UNESCO’s verdensarvliste sida 
1988. Trinidads viktigste industri er produksjon av tobakk. De gamle bydelene er tatt 
godt vare på. Trinidad er et museum i seg sjøl. En liten byvandring viser oss de 
spanske koloniherrenes arkitektur og ambisjoner. Dette gjør den lille byen til en av 
Cuba’s største attraksjoner. Trinidad er berømt for sine kuppelsteinsbrolagte gater, 
pastellfargede hus med innviklede jernsmidde porter, og vakre palasser og parker. 
200-300.000 turister besøker Trinidad årlig.

ARTEX

Dette er den viktigste institusjonen når det gjelder å promotere cubansk kunst og 
kultur. Den leder et stort nettverk av butikker og kultursentra over hele landet, og 
finnes i de viktigste turistbyene, som Trinidad.
I Trinidad er det 7 kultursentra. Her produseres bl.a. brukskunst, suvenirer, ting for 
skrivebordet og hjemmet - og konfeksjonsartikler. Vi møtte sekretæren for den lokale 
komiteen og en representant for arbeiderne (CTC).
De driver en rekke utsalgssteder som er beregna på turister og besøkende. 
Inntektene både i konvertibel og lokal valuta. De opplyste at handlende får 30 % 
rabatt ved bruk av bankterminal.
Komiteens hovedoppgave er å legge til rette for arbeidsfolket, og utvikle bedre 
tjenester for virksomheten. Ved salgskampanjer utnyttes viktige dager som: 
markedsdager, morsdag, farsdag, Valentins dag m.fl. 
Viktigste produkter er kaffe og varer laga av trevirke.

Vi spør om hotell- og overnattingskapasiteten når det gjelder å ta imot turister og 
besøkende? Statlig sektor har 1200 sengeplasser. Ikke statlig sektor har 1300 
sengeplasser.
Det er etablert et vel fungerende samarbeid med hotellkjeder, og de har god kontakt 
med turoperatører i utlandet.
Det understrekes at arbeidsstokken er lokal og veldig godt kvalifisert til jobben.
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Ikke statlig sektor – møt restauranteieren Reinaldo

Restauranteieren Reinaldo forteller: 

Fra 2007 begynte vi med arbeid i egen regi. Fra 2011 tok vi kontakt med CTC for å 
bli fagorganisert. Vi ønsket å bli med i fagforeninga – for å få støtte til å drive 
næringsvirksomhet. Da ble vi med i Turistfagforeninga. Andre ville kanskje gått inn i 
Transport. Vi starta med 15 medlemmer i 2011. Så økte vi til 125 medlemmer. Vi har 
medlemmer i flesteparten av de 800 virksomhetene i nærområdet innafor 
turistnæringa.
Vi spør hvor ofte de møtes for å diskutere utfordringer i næringa? Reinaldo svarer at 
de møtes hver tredje måned. Som oftest får de løst problemer på lokalt nivå. Men 
enkelte ganger må de til regionalt eller nasjonalt nivå for å finne løsninger.
Reinaldo er en arbeidende leder av restauranten. Lederen sørger for innkjøp av 
råvarer, og han/hun ansetter kokker, kelnere, dansere og musikere.
Som restauranteier og sjølstendig næringsdrivende er Reinaldo et CTC-medlem som
nyter stor tillit i Turistfagforeninga. Han er tillitsvalgt i fagforbundets komite på 
nasjonalt plan.

Besøk på Museo de Lucha Contra Bandidos.

Museet holder til i den kanskje mest gjenkjennelige bygningen i Trinidad, det forfalne 
gule klokketårnet til det tidligere klosteret San Francisco de Asis. Sida 1986 har 
bygningen huset et museum med bilder, kart, våpen og andre gjenstander knytta til 
kampen mot de ulike kontrarevolusjonære bandene i Trinidad-området 1960 – 65. De
kontrarevolusjonære var finansiert av USA og mottok våpen, som ble sluppet ned fra 
fly på plasser hvor bandene fyrte opp røyksignaler. Omkring 900 ble drept i kampene
mot kontrarevolusjonære bander i dette området. Deriblant en 16 år gammel lærer og
alle hans elever!
Som strategi for å seire over bandene og vinne fattige bønder over på revolusjonens 
side, satte de revolusjonære i gang med en omfattende og vellykka 
alfabetiseringskampanje.

Som en forfriskende avslutning på Trinidadbesøket, unte vi oss en dukkert og en 
deilig svømmetur i det karibiske hav.
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Sluttord

Cuba 2015 –“Ni un paso atrás compañeros” (“Ikke et skritt tilbake, kamerater”)
“Hvem bestemmer at det finns undertrykkelse? Det er vi! Hvem bestemmer om den 
skal slutte? Også vi? (Bertolt Brecht, 1928)

En lesende arbeiders spørsmål: Er Cuba et land vi liker å sammenlikne oss med?

Vi har vært på Cuba og sett deres samfunnsprosjekt med fagbevegelses briller. Vi 
har sett, vi har erfart og vi har stilt spørsmål, mange fagpolitiske spørsmål. Mange av 
disse spørsmål var ikke naive, eller uskyldige. Vi har en tendens til å se under vannet
(kan være både tendensiøse og reaksjonære) i spørsmål om hvordan Cuba 
realiserer deres deltagende demokrati.

Cuba går en ny tid i møte, en ”fornyelsestid” har vi forstått. Dette fikk vi forklart og 
kan legitimeres med våre egne observasjoner og registrerte fakta.

Cuba lever i en omstillingsprosess, og sett i lys av blant annet Resolusjon nr. 17 
innebærer denne prosessen fremgang, vanskelige tilpasninger og harde 
forhandlinger. Noe som vil endre Cubas arbeidsliv, fagbevegelses – og arbeidernes 
arbeidsvilkår.

Men det ideologiske grunnlag for det sosialistiske samfunn er ikke i diskusjonen. 
Cuba er bevisst sine forutsetninger og den politiske konteksten endringene i 
arbeidsorganisering – og produksjon skal finne sted. Man vil ikke endre 
samfunnsstruktur, vil heller ikke endre fordelingsnøkkel. Det man vil er å organisere 
arbeidsstyrke, produksjonsmidler og tid, til en bedre ressursforvaltning av mennesker
og maskiner.

Produktivitetsvekst skal gi grunnlag for å øke arbeidernes lønn, man skal yte etter 
vene og få igjen etter innstas. Samtidig skal den sosiale beskyttelse av arbeidernes 
rettigheter videreutvikles; og sist men ikke minst det blir fortsatt arbeid til alle.

Kunsten å være optimist. Cuba er et land av helter og de største heltene er 
arbeiderne. Det er de som gjør mulig fremgang- og fornyelse. De forstår at med 
produksjonsmidlene man har til rådighet er man nødt til å jobbe mer og mer effektivt. 

Cubanere forstår bedre enn noen gang at solidaritet og dugnadsånd er nøkkelen til å 
åpne døren til velferd. Cubanere mangler heller ikke entusiasme, mot og kreativitet i 
deres kamp for tilværelsen.
Det er lett å se at ikke alt er under kontroll, fordi modernisering har latt vente på seg. 
USAs folkerettsstridige blokade av Cuba skaper problemer, men cubanere eier 
stolthet, sin lojalitet og sitt mot og tro på at de prinsippene som legges til grunn for 
den nye organisering vil videreutvikle det cubanske samfunnet materielt og 
demokratisk.
I det følgende nevnes seks grunner for at skeptikere og Cubanere selv har grunn for 
å være optimister:

1. Arbeid til alle. På Cuba har alle en jobb å gå til og dette er selv sagt mer enn 
fakta, når 450.000 statsansatte har blitt omstilt over til private sektor. Ingen har mistet
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jobben under omstillingen og staten er garantist for suksessfaktor nr. 1 i Cubas 
prosjekt” arbeid til alle”.

2. Kreativitet og innovasjon. Etter over 50 års ensomhet på grunn av blokaden, er 
det også et faktum at cubanere er et opplyst, kreativt, tålmodige folkeslag. Ellers 
hadde man etter all sannsynlighet ikke overlevd den evige krisen og alle de andre 
økonomiske nedganger man har blitt utsatt for i globaliseringsalderen.

3. Kollektiv representasjon. CTC har en viktig rolle å spille i den nye tid og deres 
innsats for arbeidernes rettigheter må sees i en kontekst der det forhandles for å 
effektivisere produksjon, slanke offentligheten og privatisere tjenester og 
handelsstand.

4. Deltagende demokrati. Mens trenden i dagens arbeidsmarked går mot mer 
brutalisering – og mer autoritære ledelses- og arbeidsformer, går Cubas fornyelse for
en demokratisering av både ansvar og kompetanse. Det betyr også at det blir gitt en 
økonomisk kompensasjon når man deltar og innfrir produksjonskravene. Deltagende 
demokrati betyr i praksis at alle er med og ansvarliggjøres til fordel for felleskapet. 

5. Tariffpolitikk for velferd. Det er også et faktum at den økonomiske modell sliter. 
Og at å få en lønn å leve av er ikke bare et definisjonsspørsmål; men heller en 
demokratisk øvelse. Planen er å innføre en lønnspolitikk der rasjoneringssystem ikke 
er med i beregningen, men å gå fra et system med to valutaer blir en langsomt og 
innviklet prosess. Dette fordi man vil unngå spekulasjon og alvorlig inflasjon.

 6. Organisasjonsgrad/frihet. CTC tar utfordringer med måtehold. Den nye 
arbeidsorganisering (kooperativer, private og enmannsforetak), krever også 
endringer i måten arbeiderne organiserer seg og endringer i fordeling at 
maktforholdet (tre-parts samarbeid). Arbeidslagene er involvert i debatten om 
hvordan CTC skal legitimere deres sentrale posisjon som arbeidernes forsvarer av 
arbeidernes forslag til løsninger i spørsmål om helse, miljø og sikkerhet og arbeidstid 
og lønn- og tariff. 

Bare det blir sagt. Cubas planøkonomi har overlevd en evig krise og har i tillegg 
overlevd verdenskriser. At Cubas fokus har vært folkets helse, utdanning og hushold 
og ellers like fordeling av goder; kaller noen samfunnsøkonomer for paternalisme i 
vesten kaller vi det for velferdssamfunnet.

Det er en selvfølge at Cubas ledelsen studerer utviklingen i Kina og Skandinavia og 
andre land for å finne veien til å forbedre de materielle forhold i samfunnet. Men de 
som vil lese Cubas utviklingsprosess som en transitt til markedsøkonomi burde lese 
om igjen.
Cubanere selv snakker om gjenoppfinnelse av den cubanske sosialisme eller neste 
etappe i utviklingen av det sosialistiske samfunn.
Hvor det hele skal ende, er det vanskelig å forutsi, men en ting er sikkert: Cubanere 
har tro på deres ledelse og er ikke villige til å gi opp deres sosialistiske prosjekt.

Altså ingen skritt tilbake.
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Vedlegg 1:
Ministeriet for Arbeid og Sosial Sikkerhet – Resolusjon 17/2014

Jamfør avtale 7335 av 19 desember 2012, fra den utøvende Komite av Ministerrådet,
har Ministeriet for Arbeid og Sosial Sikkerhet ansvaret for å foreslå, styre og 
kontrollere lønnspolitikken.
Erfaringen fra resolusjon 9 fra 2 februar 2008,” Generelt lovverk om lønnssystemer” 
og resolusjon 56 fra 22 oktober 2013, har ført frem til forslag om å eliminere 
administrative restriksjoner for å stimulere økt produktivitet, samt modifisering til 
betaling etter innsats.
Med grunnlag i artikkel 100, del a) fastsettes det følgende:

1) Med utgangspunkt i forholdene for teknisk organisering av produksjon og 
service; i samsvar med mulighetene for kontroll og måling av utgifter og 
arbeidsresultater, benyttes følgende lønnssystem:

a) Etter innsats:
b) Etter tid.

2) Innsatsbasert lønn brukes med sikte på å øke arbeidsproduktiviteten, 
redusere utgifter, heve kvaliteten på produksjon og tjenester, bedre utnyttelse 
av arbeidstiden og bedre andre faktorer som øker bedriftens effektivitet, 
gjennom følgende lønnssystem:

a) Betaling pr. jobb
b) Resultatsbasert betaling.

3) Systemet for betaling etter innsats utformes og godkjennes hvert år av 
Presidentene og Direktørene i topporganisasjonene, bedriftsdirektørene som 
er direkte underlagt organ, organisme eller nasjonal ente og direktørene av 
bedrifter som utøver perfeksjonering av bedriftsstrukturen, etter avtale med 
fagbevegelsen. Systemet modifiseres når de grunnleggende tekniske, 
organisasjonelle og økonomiske faktorene som systemet bygger på forandrer 
seg.

4) Arbeiderne kan omfattes av mer enn en type innsatsbasert lønn samtidig, 
ifølge innsats for å oppnå resultatene, inklusive de som leverer sosiale ytelser.

5) For å oppnå et effektivt system av innsatsbasert lønn bør følgende krav 
oppfylles:

a) Organisering av arbeidet som garantiserer rasjonell utnyttelse av 
arbeidsstyrken;

b) Register av måloppnåelse; og
c) Kvalitetskontroll av arbeidet.

6) Utformingen og etableringen av lønnssystemer etter innsats avhenger av:

a)  Etablering av mål som skal nås;
b) Arbeidere som forstår systemet;
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c) Målbare resultater ifølge indikatorer;
d) Evaluering av indikatorer;
e) Beregning av grunnlønn;
f) Utforming og fordeling av lønn;
g) Autoritet som kan kontrollere oppfyllelsen av indikatorene;
h) Autoritet som kan kontrollere distribusjonen av lønn og;
i) Evalueringsperiode og kontroll av systemet i tidligere nevnte enter.

7) Lønnssystem etter innsats finansieres av bedriftene, i samsvar med 
oppfyllelse av indikatorer fastsatt i økonomiplanen, deres økonomiske og 
finansielle muligheter og den mottatte lønn har ikke begrensninger så lenge 
det ikke går utover brutto tilleggsverdi for perioden. Ved redusert lønnsutgift av
brutto merverdi vil utgangslønn, vedtatt av vedkommende Autoritet ifølge 
avsnitt 3, påvirkes inntil landets minimumslønn, med unntak av arbeiderne 
som lønnes pr. Arbeidsenhet. Distribusjonen av lønn, etter vurdering av 
oppnåelse ifølge indikatorene og andre måleenheter i betalingssystemet blir 
utbetalt med base i grunnlønn som etablert i godkjent kalkulasjon og i samsvar
med individuell og kollektiv innsats.

8) Lønn etter arbeidsenhet/pr.jobb innebærer:

a) Individets arbeid pr. enhet: innebærer måling av hver arbeiders resultat, 
etter fastsatt tariff som utregnes gjennom grunnlønn og innsats eller 
grunnlønn og tid brukt.

b) Kollektivets arbeid pr. enhet: Lønn baseres på grunnlønn og 
arbeidsmengde til gruppen, produksjonsmengde eller tjenester uttrykkes 
gjennom en grunnlønn som er summen av kollektivets lønn multiplisert 
med tidsbruk eller innsats.

c) Lønn etter avtale: brukes ved oppfyllelse av spesifikke arbeidsoppgaver, 
etter fastsatt tariff som utregnes gjennom grunnlønn og innsats eller 
grunnlønn og tid brukt på hvert enkelt prosjekt og etter kompeksitet.

d) Lønn for indirekte arbeid pr. enhet/jobb: Arbeiderens lønn avhenger av 
arbeidet til andre arbeidere som er direkte knyttet til produksjon eller 
tjenester. Fastsatt tariff som utregnes gjennom grunnlønn og innsats eller 
grunnlønn og tid brukt på hvert enkelt prosjekt og etter kompeksitet av de 
arbeiderne som vedkommende har ansvar for.

e) 1x1 system: lønn avhenger direkte av oppfyllelse av arbeidsplan eller 
produksjonsmål etter fastsatt tariff. Lønnen fastsettes etter prosentvis 
oppfyllelse av oppgaven multiplisert med grunnlønn.

f) Progressiv enhetslønn: Lønn regnes etter innsats eller tid i intense 
perioder hvor måltallene er høye i produksjon eller i leveranse av tjenester.
Lønn fastsettes etter grunnlønn multiplisert med en høyere sats.

9) Ved kontroll gjort av ente fra Nasjonal Myndighet, i tråd med Sentral 
Kontrollmyndighet, og nevnte myndighet konkluderer med utilfredsstillende 
eller dårlig praksis, skal sjef for vedkommende bedrift suspendere bruken av 
lønnssystemet frem til man kan vise kontrollmyndigheten at man har fått 
kontroll på lønnssystemet. Ansvarlig for bedriften skal kommunisere dette 
steget skriftlig til Sentralregisteret.
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10)Ved lønn etter tidsenhet benyttes følgende lønnssystemer:

a) Timesbasert lønnstariff: lønnens størrelse bestemmes ved antall timer som
faktisk ble benyttet til arbeid multiplisert med arbeiderens lønnstrinn, samt 
økninger fastsatt ved lov; og

b) Prosjektbasert: Lønn multiplisert med antall prosjekter.

11) Når det gjelder tidsbestemt lønn trekker man fra fravær og avbrudd i 
arbeidstiden.

12) For å oppnå et holdbart system for utregning av trekk fastsettes at 
avbrudd i arbeidstiden akkumuleres i arbeidsperioden. Avbrudd intil 30 
minutter tas ikke med i beregningen og avbruddene som overskrider 30 
minutter regnes som en time. Ved prosjektbasert lønn regnes timene det 
ikke har blitt arbeidet multiplisert med koeffisienten man får ved å dele 
månedslønn på 190,6 timer eller gjennomsnittlig månedlig arbeidstid 
offisielt etablert. 

13)  Inntektene ved denne utregningen anses som lønn etter lov.

14) Enhetene i budsjettet, ifølge tidligere nevnt resolusjon, innsettes i 
lønnssystemene etter innsats og dette nedsettes i lov. Enhetene beholder 
sin form som etablert i lov frem til fremtidige lønnsøkninger.

15) De øverste styringsenhetene og bedriftene som iverksetter lønnssystemet 
benytter dette som angitt i loven spesifikt for bedriftstype.

16) Innbetalingen til sosial sikkerhet fastsettes av Ministeriet for Finans og 
Prissetting.

17) Ministeriet av de de Væpnede Revolusjonære Styrker og 
Innenriksministeriet, med tanke på politikk, samarbeid og særegne 
karakteristikker, fastlegger normer og rettningslinjer for lønning av 
arbeiderne.

18) Resolusjon 9 av 2 februar 2008 og Resolusjon 56 av 22 oktober 2013 
annulleres.

Originalen av protokollen til juridisk ledelse av Ministeriet for Arbeid og Sosial 
Sikkerhet arkiveres.

Protokollen publiseres i det offisielle tidsskriftet til Republikken Cuba, Havanna, 23 
april 2014.

Margarita M. González Fernández, Minister Arbeid og Sosial Sikkerhet 
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Vedlegg 2:
“Omstilling i Rana - og på Cuba”. Foredrag v/ Atle Hiller
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Vedlegg 3: 
Intervjuer v/ Karim Essahli
Torsdag 19.02.2015

Intervju om lønnsforhold/arbeidsinntekt (2 eksempler)

Valg av intervju objekter: tilfeldig etter tilgjengelige personer.

Danillo Zamora Neira
Arbeid: Hovedtillitsvalgt (Sancti Spiritus)
Fartstid i fagbevegelsen: 20 år
Medlem i PCC
Yrke: Elektriker
Utdanning: Maestri electrico
Alder: 45
Gift med en lege, 2 barn
Månedslønn: grunnlønn 475 pesos (lokal)
Konas yrke: doktor med 1400 pesos i lønn
Samla familiens inntekt: 1 875 pesos

Danilo Acosta Molina
Alder: 69
Gift, 2 barn
Yrke: sjåfør (drosje)
Jobber mest på oppdrag fra CTC (fagbevegelsen)
Fartstid i fagbevegelsen: 53 år
Utdanning: snekker (yrkesskole)
Lønn: variabel lønn, tjener mellom 400-500 pesos i mnd
Situasjon:
Familiestørrelse: 4 personer
Familiens samla inntekt: rundt 1000 pesos i mnd.
Samboer/kona: høy utdanning som ernærings rådgiver
Status: selvstendig næringsdrivende
Lønn: rundt 500 pesos.
Partimedlemskap: Mannen: ja. Dama: nei.
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Vedlegg 4:
Rapport fra Cubabesøk med LO i Trondheim og Mo i Rana 14. - 21. 
februar 2015 v/ Terje Kalheim

LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Internasjonal avdeling

Notat

Til: Internasjonal avdeling

Fra: Terje Kalheim

Saksnr.: 
2014002913 - 21 Arkivkode: 873.1 Saksbeh.: TEKA Dato: 23.03.2015

Rapport fra Cubabesøk med LO i Trondheim og Mo i Rana 14. - 21. 
februar 2015

LO har gjennomført prosjektbesøk til CTC på Cuba sammen med 
tillitsvalgte fra LO i Trondheim og Mo i Rana. På prosjektbesøket deltok 
John Peder Denstad, Hugo Sandoval og Karim Essahli fra Trondheim. 
Atle Hiller og Julie Solbakken fra Mo i Rana. Fra LOs Internasjonale 
avdeling Terje Kalheim.

Innstilling: Tas til orientering.

Integrering av likestillingsperspektivet:
Er likestillingsperspektivet behandlet og integrert i saken? Ja.

Rutiner for HMS konsekvensvurdering:
Ikke relevant i saken.

Politiske og økonomiske forhold
Etter at Raoul Castro tok over makten 2006 har Cuba endret økonomisk 
kurs.
Raouls tale til den cubanske nasjonalforsamlingen i desember 2010 
signaliserte kursendringen: Han åpnet med å si: Dette går til helvete om 
det ikke gjøres grunnleggende forandringer. "Vi står på kanten av stupet 
– enten legger vi om kursen eller så synker vi, og river med oss alt vi har 
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kjempet for i generasjoner." Bakgrunnen for dette klare budskapet var at 
i 10 årsperioden fra 2000 til 2010 gikk nasjonen Cuba med underskudd i 
åtte år.
Som følge av dette vedtok partikongressen i april 2011 et reformprogram
med det ikke veldig radikale navnet "en oppdatering av sosialismen".  
Men summen av tiltakene som er gjort siden dette, og hvordan landet ser
ut i begynnelsen av 2015, viser vilje til endring.

Det nye "verktøyet" er resolusjon nr.17 som ble vedtatt i april 2014. 
Resolusjonen åpner for privat virksomhet innenfor deler av jordbruket, 
turistnæringen og har som mål å øke produktiviten i industrien. Ansvaret 
for gjennomføringen er delegert til den enkelte bedrift og 
fagorganisasjonen CTC,- som spiller en sentral rolle i reformarbeidet. 

Når man vandrer gatelangs i Havanna eller Trinidad, byer vi besøkte, 
kryr det av småbutikker, kafeer, gatesalg, rom til leie, private restauranter
og plakater om "hus til salgs"- tilbudet til turistene er stort.  Det cubanske 
samfunnet opplever store endringer. Det startet forsiktig i 2008 med 
opphevelse av mobiltelefon- forbudet for cubanere, og overnatting på 
hoteller som tidligere var forbeholdt utlendinger. Senere har en rekke 
forbud og reguleringer blitt fjernet, blant annet forbudet mot utreise, som 
ble innført i 1962, men fjernet i 2013. 

De økonomiske reformene som er igangsatt er drevet fram av to 
overlevelses-behov: For det første må et av de mest fruktbare land i 
verden fortsatt importere mesteparten av sine matvarer som utgjør en 
kostnad på (ca. 2 milliarder dollar). 
Man snakker ikke om det, men Cuba importerer jordbruksvarer fra USA. 
Importen begynte etter krav fra amerikanske bønder i 1999 og handelen 
går bare en vei, fra USA til Cuba, og Cuba må betale kontant. I 2013 
importerte Cuba jordbruksvarer for 3.4 milliarder kroner fra USA. Dette 
utgjorde ca. 8 prosent av Cubas samlede import. 

Det andre problemet er det store antall statlige ansatte som ikke gjør en 
"produktiv innsats". I april 2010 uttalte Raoul Castro at staten har mer 
enn 1 million "overflødige" arbeidstakere som må overføres til ikke 
statlige jobber. 
Cuba er et land som inntil nylig ikke hadde privat sektor i økonomien. 
Hittil er ca. 480.000 sysselsatt i privat sektor og planene er at dette skal 
øke. 

Jordbruket er den viktigste testen på hvor langt staten er villig til å trekke 
seg tilbake. For å øke produksjonen har myndighetene innsett at 
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bøndene må få mer kontroll over jorda og på omsetningen av 
jordbruksvarene. De har derfor åpnet for en dramatisk økning i andelen 
jordbruksland drevet på privat basis. Bønder har fått bruksrett over 
arealer (ikke eiendomsrett). I 2007 var det 18,7 % av 
jordbruksproduksjonen "privatisert" i 2014 er 62 %. Bøndene har fått 
anledning til å selge sine produkter direkte, eller via private grossist 
kanaler. Den frie omsetningen av matvarer er vesentlig større enn før. 
Men fortsatt hindres det private jordbruket ved at store deler av 
produksjonen obligatorisk må selges til de statlige oppkjøpslagene. Det 
er også et paradoks at staten betaler cubanske bønder en brøkdel av 
hva den betaler for import av de samme varene.
Cuba ivrer etter å få aksept for sitt ettpartistyre og bli fjernet fra USAs 
terrorliste, slik at de blant annet kan få normal tilgang til det 
internasjonale banksystemet, noe som har stor betydning for å få mer 
fart på landets økonomi.  

USA på sin side håper at etablering av normale forbindelser med Cuba 
skal bedre forholdet til resten av Latin-Amerika der USAs forsøk gjennom
50 år på å isolere Cuba har mislykkes totalt. Dessuten ser Barack 
Obama og flere amerikanske politikere og næringslivsledere at boikotten 
av Cuba virker mot sin hensikt. Cuba og USA planlegger å etablere 
normale diplomatiske forbindelser i løpet av april i år. Det er likevel ikke 
flertall i den amerikanske kongressen for opphevelse av boikotten av 
Cuba.

Mens endringene i økonomien følger en reformstrategi, er det ikke 
vedtatt politiske reformer. Cuba har et stort demokratisk underskudd. Det
er bare et legalt parti, som kontrollerer alle tradisjonelle media. Det er 
store mangler i ytringsfrihet og organisasjonsfriheten. Selv om cubanerne
har fått muligheten for å reise hvor de vil, er det få som har økonomi til å 
reise fra landet. Internett forbindelse er forbeholdt de store moderne 
hotellene og i de større turist-destinasjonene. 
Cuba rangeres som Latin-Amerikas nest mest utviklede land etter Chile 
på FNs indeks for menneskelig utvikling, og som nummer 44 i verden. 
Grunnen til denne langt høyere rangeringen er at Cuba scorer høyt på 
helse og utdanning

CTC Sancti Spiritus
Under besøket til CTC i regionen Santi Spiritus var delegasjonen på en 
rekke bedriftsbesøk. Sukkerfabrikk, oljeraffineri, griseslakteri, 
sigarfabrikk, bussdeponi, private restauranter og forretninger som solgte 
brukskunst og gaveartikler. Under alle besøkene møtte vi ledelsen og 
lokale tillitsvalgte fra CTC. Lønnen varierte fra 450 lokal peso til 1100 
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peso. I visse tilfeller ble bonuser betalt ut i konvertibel peso som har 
vesentlig større verdi enn lokal peso. (50 konvertibel peso er 1.225 lokal 
peso). Ansatte på sukkerfabrikken hadde høyest lønn grunnet 
helkontinuerlig skiftordning. Landets nye økonomiske reformer er godt 
forankret i alle CTCs organer. De tillitsvalgte vi møtte var aktive i det 
produktivitetsarbeid som nå pågår i de bedriftene de representerer. 
Omveltningen som skjer formidles som en stor nasjonal dugnad. Den 
cubanske samfunnsmodellen skal bevise sin overlevelsesevne. 
Bedrifter som går med overskudd utbetaler bonuser til de ansatte. CTC 
og bedriftsledelsen diskuterer hvor stor andel som de ansatte skal ha av 
overskuddet. Det foretas også individuelle avlønninger, og det er ingen 
ansiennitetsavlønning. En nyansatt på sigarfabrikken kan tjene mer enn 
ansatte som har vært der i 20 år. Arbeidskollegaer som jobber side om 
side på sigarfabrikken hadde forskjellig avlønning, avhengig av mye du 
produserte og hvilke type sigarer man arbeidet med. Dette skapte flere 
spørsmål fra den norske delegasjonen. Sigarproduksjon er Cubas 
stolthet og utgjør den nest største eksportinntekten etter sukker. 
Direktøren på sigarfabrikken, viste oss rundt i de enkle lokalene og 
poengterte med stolthet at et av merkene de produserte var det mest 
solgte i England i 2010. Fabrikken hadde 219 ansatte og kvinnene var i 
flertall, de hadde også de høyeste lønningene. Grunnlønnen var ca. 450 
CUP, (lokal peso), = (132 Nok) i tillegg til bonus og produktivitetstillegg 
på mellom 15 og 25 CUC, konvertibel peso.  25 CUC = ca 190 NOK. 
Inklusive grunnlønn og full bonus var månedslønnen ca. 320 NOK per 
mnd.  
CTC hadde fått med seg at LO i Trondheim hadde "foreslått" Cubas 
solidaritetsbrigader" til Nobels Fredspris i 2015. Forslaget ble formelt 
fremmet av SVs representant i Stortinget, Ingunn Gjerstad. CTC 
overrakte i den forbindelse et takkebrev til LOs ledelse. Regionen Sancti 
Spiritus har ca. 465.000 innbyggere. CTC har 135.483 medlemmer i 
regionen. Ca. 7530 er i "privat sektor". Regionen er en 
landbrukskommune og CTC er derfor sterkt engasjert i produktiviteten 
innenfor denne sektoren. De har med LOs støtte gjennomført kurs og 
faglig opplæring i organisasjonskunnskap for ca. 8500 medlemmer.

Sakvurdering
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) er entusiastiske i forhold til den 
økonomiske reformprosessen som kommunistpartiet gjennomfører. 
Samtidig er partiet også helt avhengig av CTCs aktive deltakelse i 
prosessen. Målet er klart. Den økonomiske reformen som er igangsatt 
må føre til økt kjøpekraft for de fleste og få landet inn i en positiv 
økonomisk utvikling. Cubas økonomi må styrkes. Dette er viktig for et 
land som føler seg isolert av det internasjonale samfunnet.  Mye 
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avhenger også hva som skjer i forholdet til USA. Dersom forholdet 
normaliseres kan det raskt føre til økt handel og økonomisk utvikling på 
Cuba. 

I møte med CTC i regionen holdt LO delegasjonen innlegg om erfaringer 
fra LO i Trondheim og Mo i Rana. Tema var omstilling og 
fagbevegelsens forhold til privatisering og offentlig eierskap. Den 
politiske "forandringen" som Cuba gjennomfører fører til at forholdet 
mellom privat og offentlig eierskap vil stå sentralt i CTCs faglige arbeid i 
årene som kommer.  I det økonomiske reformarbeidet som Cuba nå 
gjennomfører kunne nok LOs erfaringer med kollektive og lokale 
forhandlinger, lønnsfastsettelse, bonussystemer og akkordlønn bidratt 
positivt i det arbeidet CTC nå er inne i.   

Samarbeidet hadde også styrket seg ved at man i større grad åpent 
utvekslet svakheter og styrker i det faglige politiske arbeidet. Dette bør 
man ved senere besøk legge mer vekt på. 

LO delegasjonen ble intervjuet av avisen Trabajadores som skrev to 
store artikler. En artikkel fra bedriftsbesøkene i Sancti Spiritus, og en sak
om hvilke inntrykk delegasjonen hadde av utviklingen på Cuba. 
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Vedlegg 5:
Presseoppslag 1

Cuba y Noruega: Dos países y una razón
Publicado el 19 febrero, 2015 • 15:11 por Elisdanys López Ceballos 

La delegación intercambió con trabajadores de distintos sectores en Sancti Spíritus. /
Fotos de la autora
Los miles de kilómetros que nos separan geográficamente se disiparon en nombre 
de la solidaridad política y la esencia proletaria. Siete visitantes de la Confederación 
Nacional de Trabajadores de Noruega (LO) de las provincias de Trodheim y Mo I 
Rana llegaron a Sancti Spíritus para solidificar la ya existente relación con la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) y conocer acerca de los cambios en el contexto de 
la isla.
“Uno de los motivos de nuestro viaje fue informarnos sobre el nuevo modelo 
económico implementado en el país.  Esta es una forma de aprender directamente 
cómo los cubanos enfrentan las medidas y transformaciones en el mercado laboral.  
Además, comprobamos que a pesar de las novedades, se respeta cabalmente la 
ideología revolucionaria”, comentó Hugo Sandoval, uno de los miembros de la 
delegación europea.
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Convencidos de que la lucha de los trabajadores abraza a los hombres de todo el 
mundo en pos de sus derechos proletarios, de un salario justo y del descanso; los 
noruegos se imbricaron en la cotidianidad sindical y social de la provincia durante 
varias jornadas.
Hacia el futuro
“La relación bilateral entre ambas organizaciones comenzó después del año 2000. 
Nos llegaron donaciones que contribuyeron a suplir necesidades de la CTC en 
Sancti Spíritus y conformaron el frente de lucha por la liberación de los Cinco. Hoy 
estamos en una etapa superior; ya analizamos cuestiones referentes a la salud en el
trabajo, los convenios colectivos y la capacitación.
“También hoy vamos a otros conceptos: economía, productividad y la instrucción a 
los trabajadores por cuenta propia para que posean estructuras sindicales sólidas. 
Sentamos las bases para llegar a concretar posibles proyectos entre la LO y la 
CTC”, argumentó Mercedes Lugo, miembro del Departamento de Relaciones 
Internacionales que atiende Europa, en la organización cubana.
Provenientes de diversos sectores, los visitantes llegaron hasta entidades afines con
sus oficios para vivir las realidades de sus homólogos en este país caribeño. Así, 
recorrieron el matadero ubicado en la capital espirituana, la refinería Sergio Soto, de 
Cabaiguán; la unidad empresarial de base (UEB) Ómnibus Nacionales; el Central 
azucarero Melanio Hernández de Tuinucú, así como distintas obras inauguradas por 
el aniversario 500 de la villa.

Diversos centros económicos recibieron a los miembros de LO / Foto de la autora
“Luego de estar en el matadero comprendí que en Noruega tenemos altos niveles de
automatización, lo cual facilita las condiciones de trabajo. Sin embargo, resultó muy 
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positivo presenciar cómo las excelentes prácticas de los operarios les permiten 
cumplir con el proceso productivo. Estoy convencida de que con mejoras en el 
equipamiento y el aumento de la protección en el centro alcanzarían una calidad 
superior”, dijo Julie Kristin Solbakken, presidenta de LO en Mo I Rana, una joven 
que, además, labora en un matadero.
Encuentros signados por el sindicalismo, garantías para los obreros y la 
preocupación por el futuro de Cuba se desarrollaron entre hombres de distintas 
nacionalidades e iguales principios. Convergencia de opiniones y preguntas 
señorearon en los lugares visitados; Jhon Peder Denstad, presidente de LO en 
Trodheim y muchos años chofer de autobús, destacó el orden, la limpieza, la 
información que tienen sus “colegas” de Ómnibus Nacionales.  De igual manera 
subrayó que “la CTC debe mantener su orgullo y conciencia políticas para enfrentar 
los cambios que vive el país, solo así los trabajadores podrán implementar la 
democracia”.
Retroalimentación continua
En el programa desarrollado por los hermanos noruegos también se incluyeron 
visitas a instalaciones del polo turístico trinitario, al Museo de Lucha Contra 
Bandidos, a secciones sindicales de Artex y de trabajadores por cuenta propia,  
todas en la sureña villa.
Sobre la labor de los innovadores, la incidencia del proletariado en el desarrollo del 
país, la Resolución 17 y la conciencia política aun vigente en el movimiento obrero 
fluyó la retroalimentación que no entendió de barreras idiomáticas, ni de 
costumbrismos. Una sola línea preponderó, la necesidad de estrechar vínculos para 
concretar un objetivo común: dar voz de los proletarios del mundo.
Algunos ya habían experimentado la calidez de nuestra tierra, y tanto ellos como los 
que la pisaron por primera vez, ratificaron la capacidad de este terruño para sembrar
amistad hasta en los parajes más distantes. Abdelkrim Essahli afirmó a este 
semanario: “Me impresiona la vida diaria en Cuba. El hecho de ver los efectos del 
bloqueo en la situación laboral y personal ha sido impactante; pero lo mejor de todo 
es que cada cual tiene sentido positivo, se adueñan de sus lugares de trabajo y en 
consecuencia lo cuidan a toda costa. Este es un pueblo muy simpático y tenemos 
que aprender mucho de ustedes”.
Comentarios en Facebook
Escribir comentario Cancelar respuesta
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Vedlegg 6:
Presseoppslag 2

Newspaper from Sancti Spiritus, Cuba
Tuesday, February 24th, 2015

Cuba and Norway’s Working Movements United
By:Elisdany López Ceballos. Tuesday, 24 February, 2015 .  
Seven members of the National Confederation of Workers of Norway (LO) paid a visit
to Sancti Spiritus in order to strengthen the already existing relation between that 
organization and the Cuban Workers’ Union (CTC).

Convinced that the working class struggle brings men together to defend their rights, 
the visitors got involved in the every day life of workers in the territory for several 
days.

“Bilateral relations between the two organizations began after 2000. The Norwegian 
confederation sent us donations; they contributed to meet the needs of the trade 
union in Sancti Spiritus, and organized a front for the liberation of the Cuban Five.

We are now in a superior stage; we’ve already discussed issues related with health 
at work, collective labour agreements, and training. We laid the foundations for 
possible future projects between LO and the CTC”, said Mercedes Lugo, from the 
department of international relations at the CTC.
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The visitors were taken to different working places in Sancti Spiritus and Trinidad, 
where they shared experiences with local workers.
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Kontaktpersoner:

Tobakksfabrikken «Jose Manuel Seguí Guira de Melena

Luis E. Valdés Lopez
SNT.emulación@CTC.CU 
Miembro del secretaria – de Nacional Tabacalero
Ideológico

Gloria Mendoza Gonzalez
Calle 80ª / 10306’ / 103 y 303ª
Guira de Melena
Secretaria General del sindicato Tabacalero
UCB José Manuell Seguí

CTC Nacional

Kontaktperson:
Dr. MsC. Raymundo Navarro Fernández
Profesor Asistente
Miembro del Secretariado
Central de Trabajadores de Cuba
Afiliado a F.S.M
San Carlos y Peñalver
Ciudad de La Habana, Cuba
www.cubasindical.cubaweb.cu
Telf: (53-7) 8775349
Fax: (53-7) 8735408
E-post: raymundo@ctc.cu

CTC Sancti Spiritus

Kontaktpersoner:
Domingo Gutiérrez Gutiérrez 
Secretario General CTC Prov. Sancti Spiritus
Direc. Máximo Gómez 175. Sancti Spiritus
Teléfono. 32-4957
Pizarra. 32-4502 32-4524
E-post: secretariogeneral@ssp.ctc.cu 

Mercy Rodriguez Crespo
Miembro del Secretariado CTC Prov. Sancti Spiritus
Calle 7.. #2A
..........
......................
Teléfono 364944

Carmen Rosa González
Miembro del Secretariado CTC Prov. Sancti Spiritus
c.fc Provincial S. Spiritus
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Espicco #1 Apto 27
Arga El Bosgul SS
Teléfono 52262054

Danilo Zamora Neyra
Miembro del Secretariado CTC Prov. Sancti Spiritus
Calle Padre M
La Casa 105 B. SS
Teléfono 329776 casa
Teléfono 327913

Arturo Martiínez Hernandez
Miembro del Secretariado CTC Prov. Sancti Spiritus
Calle Villvenda No 01 ..... Maceo y Es.... Palma
Cuoyos, Cabaiguin
Sancti Spiritus

Ramon alassip Acosta
Dtor Esc Prov S-spiritus

Bedriften U.E.B Sacrifico de cerdo, Sancti Spiritus

Kontaktpersoner
José Azeonío Ruiz
Director empreca

Lokal tillitsvalgt
Isleydi.arcia@nauta.cu  

Bedriften ASTRO, bussdepot, Sancti Spiritus

Kontaktpersoner
Antonio Tómos Ciarra Díaz
Secretario Provincial del Sindicato Transporté Santi Spiritus
Teléfono 041, 322949
Correo SNTTP SSP TRANSPORT
Ard.CCT.@NTTP 
Celular 0153419848

Sukkerfabrikken Central Melanio Hernandez, Sancti Spiritus

Kontaktpersoner
Jesús Martinez Morales
Secretario Provincial del Sindicato Azucarero en Sancti Spiritus
Teléfono 041, 323605
E-post: s.p.t.azucar.@.cu 

LO i Rana og omegn

Julie Solbakken
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Tlf. +47 977 20 607 / julie.solbakken@gmail.com

Atle Hiller
Tlf. +47 913 28 532 / atle.hiller@hotmail.com 

LO i Trondheim

Karim Essahli
Tlf. +47 938 83 328 / karimessahli@hotmail.com

Hugo Sandoval
Tlf. + 47 906 33 732 / 916 72 381 / hugosandoval2017@gmail.com / 
hugo.sandoval@trondheim.kommune.no / sandovalhugo50@gmail.com / 
sandoval50@gmail.com 

John-Peder Denstad
Tlf. +47 995 14 216 / post@loitrondheim.no / akarhans@online.no 

LO i Norge

Terje Kalheim
Tlf. +47 915 47 928 / Terje.Kalheim@lo.no 

Tolk

Tore Holmqvist
Tlf. +47 481 85 664
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