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Kuba genomgår en rad reformer. Mer än 220 000 nya licenser för privat företagande har delats ut inom 178 specificerade yrkesområden. Cykeltaxis fyller 
de biltomma gatorna, små pizzastånd och enkla restauranger har öppnat. 
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HAVANNA På Kuba pågår en rad 
ekonomiska reformer. Över 
200 000 har fått tillstånd att 
starta eget. Och snart ska  
kubanerna få köpa och sälja 
hus samt bilar. Förändringarna 
välkomnas på Havannas gator.

Det är tidig morgon i centrala 
Havanna. Framför bageriet står 
ett tiotal personer i kö. En av 
dem, en gammal man i sliten 
skjorta och med fårat ansikte, 
väntar otåligt på sin tur. Han tar 
girigt emot sitt dagliga bröd, går 
ett par steg åt sidan, lutar sig mot 
väggen och tuggar snabbt i sig 
hela brödet.

Förr kunde kubanerna klara 
sig på de basvaror det kommu-
nistiska systemet gav. Så är det 
inte längre. 

– Nu är till och med cigarretter-
na borta från ransoneringshäftet, 
säger en kvinna och suckar.

Även för de som inte röker var 
 cigarretterna värdefulla. Man 
kunde sälja dem och i stället 
köpa lite ris eller kyckling på den 
fria marknaden. Cigaretterna 
försvann förra sommaren, sedan 
dess har också subventionering-
en av tvål, tvättmedel och tand-
kräm upphört.

I de statliga butikerna är hyl-
lorna nästan tomma och det är 
glest mellan kunderna.

– Raúl (Castro) vill ha bort ran-

soneringshäftet helt. Och det är 
nog bäst. Om ett par år kommer 
nog allt att säljas på fria markna-
den, säger en expedit.

På partikongressen i april, den 
första på 14 år, beslutades att 
 Kubas ekonomi måste förnyas, 
 eller ”aktualiseras”, som landets 
ledare Raúl Castro uttryckte det  
i sitt inledningstal. På gatan  
i Havan na verkar de flesta hålla 
med. 

– Det ekonomiska systemet har 
inte fungerat på många år.  
99 procent av kubanerna kan 
inte leva på sin lön, säger en man  
i 40-årsåldern.

När Sovjet föll rasade ekonomin. 
Varorna försvann från de kuban-
ska affärerna samtidigt som dol-
larbutikerna fylldes. Då var det för-
bjudet för kubaner att handla i dol-
lar. I dag har alla tillgång till den 
växlingsbara valutan CUC, som 
används i så gott som alla butiker.

Men priserna är i nivå med 
västvärldens. Och den som ska 
köpa tvål, gymnastikskor och  
Coca-cola märker snart att en 
månadslön på motsvarande 150 
kronor inte räcker långt.

En höna kacklar mitt i tvåmil-
jonersstaden. Balkongen den sit-
ter på saknar halva räcket. Huset 
är i uselt skick.

– Många hus har inte under-
hållits alls på 50 år, säger en 
medelålders kvinna.

Hon är statligt anställd journa-
list och bor i en vacker lägenhet  
i centrum. Men de som bor på 
 våningen under har låtit sin del 
av huset förfalla.

Partikongressen beslutade att 
kubaner nu ska få rätt att köpa 
och sälja sina hus, något som  
tidigare varit förbjudet. Beslutet 
har väckt debatt.

– Jag tror inte att det får folk att 
renovera mer, säger kvinnan. 
Vem kan sälja sitt hus? Det måste 
man ju ha för att bo i.

Hon tror mer på att erbjuda 
billig målarfärg och byggmate-
rial. I dag är det få kubaner som 
har råd att lägga pengar på sina 
hus. 

I början av juli meddelade Gran-
ma, kommunistpartiets dagstid-
ning, att de nya reglerna om hus-
försäljning ska träda i kraft i slu-
tet av året. Byråkratiska hinder 
och förbud ska bort, skrev Gran-
ma, som också kunde berätta att 
privata bilaffärer ska bli tillåtna. 

Men ännu finns inga detaljer om 
detta.

Andra av Raúl Castros refor-
mer har redan genomförts. Mer 
än 220 000 nya licenser för privat 
företagande har delats ut inom 
178 specificerade yrkesområden. 
Cykeltaxis fyller de biltomma  
gatorna, små pizzastånd och 
enkla restauranger har öppnat.

I vardagsrummet har en familj 
börjat sälja hemvikta kalashattar 
och egenmålade inbjudnings-
kort. Andra har öppnat friser- 
salong i lägenheten. Många av 
dessa jobb har funnits sedan 
länge, men i den svarta, infor-
mella ekonomin. Nu kan de bli 
vita.

En del företagare kan tjäna mer 
på en dag än de gjorde på en 
 månad i statlig tjänst. Men 
många licenser har också läm-
nats tillbaka, eftersom de nya 
 företagarna har haft svårt med 
 finansiering, byråkrati och höga 
skatter.

Raúl Castro har tidigare 
aviserat  att en halv miljon statli-
ga jobb ska bort för att effektivi-
sera ekonomin. 

Det oroar många. Men fackför-
bundet CTC har uppmanat alla 
arbetare att delta i manifestatio-
ner till stöd för reformerna, 
 senast på första maj.

– Helt absurt. I andra länder 
skyddar facket arbetarnas rättig-
heter. Nu uppmanar man sina 
medlemmar att hylla beslut som 
kastar ut dem i arbetslöshet,  
säger Ariel Almendral, kubansk 
matematiker som för tillfället 
bor i Colombia.

Just nu tyder inget på att den 
ekonomiska öppningen leder till 
ökad demokratisk frihet. Tvärt-
om skärps kontrollen, polisen får 
mer resurser och flera militärer 
har fått större makt. Kuba, med 
elva miljoner invånare, fortsätter 
att vara en totalitär enpartistat.
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Kubaner startar eget

7  La libreta – ransoneringshäftet
Sedan 1962 har kuba
nerna levt med ranso
neringshäftet, som 
ger dem rätt att köpa 
vissa varor till mycket 
låga priser. Nu är det 
på väg att fasas ut.  
I dag finns bara ris, 

bönor, socker, olja, 
kyckling, fisk, ägg och 
kaffe kvar i ranso
neringshäftet. 

Barn under sju år får 
subventionerad mjölk 
och kvinnor får bin

dor. Ransonerna, som 
delas ut en gång  
i månaden, tar slut på 
någon vecka. 

Subventionerna av 
livsmedel beräknas 
kosta staten 900 mil
joner dollar om året.

99 procent av 
 kubanerna kan 
inte leva på 
sin lön.
Kubansk man i 40årsåldern.
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