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Intervju med Maria Josefa Ruíz i miljöutskottet

Nationalförsamlingen
Miljöresan 2008

Vi träffade Maria Josefa Ruiz på Nationalförsamlingens 
kansli i början av mars. Hon var ledamot och ordförande i 
miljöutskottet fram till valet i januari, då hon avslutade sitt 
uppdrag efter två mandatperioder. Det nyvalda parlamentet 
samlades i slutet av februari för att konstituera sig, välja 
talman, utse statsråd och president och regering. Vid vårt 
besök hade utskotten ännu inte utsetts, så Maria som 
fortsätter som tjänsteman tills det nya utskottet är utsett, 
tog hand om oss. Hon är universitetslärare till yrket. Här 
sammanfattas hennes svar på våra frågor.
Hållbar utveckling är ett övergripande mål, inskrivet i 
grundlagen sedan 1992 (Riomötets riktlinjer). Inget projekt 
eller investering kan göras utan miljöprövning. Det gäller 
alla ministerier, institutioner, företag och organisationer. 
Nationalförsamlingen har 609 ledamöter. För varje 
omkring 20 000 invånare har kommunerna rätt till en 
ledamot i nationalförsamlingen. Men det ska alltid finnas 
minst två ledamöter från varje kommun även om den inte 
har tillräckligt många invånare, så att alla kommuner är väl 
representerade.
Kandidaterna nomineras av varje kommunfullmäktige, 
vars ledamöter alla är direktvalda i sina bostadskvarter. 
Valberedningar bestående av representanter för 
folkrörelserna – fackföreningsrörelsen, kvinnorörelsen, 
bönderna, kvarterskommittéerna, studenterna - lägger 
förslag till kommunfullmäktige. Förslagen samordnas 
länsvis och nationellt så att alla samhällets grupper, yrken 
och åldrar, från18 år och uppåt blir representerade. 
Kandidaterna på den lista som kommunfullmäktige 
fastställer presenteras sedan med foton i sina län.  Ingen 
nominerar sig själv och inga valkampanjer äger rum. Ingen 
söker efter riksdagsplats av ekonomiska skäl. Ledamöterna 
i nationalförsamlingen behåller sin lön i sitt vanliga arbete, 
så ledamotskapet betyder huvudsakligen mer jobb på 
fritiden, men ses också som ett hedersuppdrag, och ger 
social och politisk status.. 
Nationalförsamlingen har två korta sessioner per år, 
sommar och vinter. De väljer inom sig ett ständigt utskott, 
statsrådet, som alltid är samlat och består av 31 ledamöter. 
Nationalförsamlingen väljer också statsrådets ordförande 
som också är statschef  - president  - och regeringschef. De 
utser också ministrar på förslag av presidenten.
Utskotten granskar hur lagstiftningen följs, vilka problem 
som finns och lägger förslag till parlamentet. Miljöutskottet 
kallar t.ex. in ministeriets ansvariga och andra 
regeringsmedlemmar (alla ministerier) för rapportering 
om hur miljömålen efterlevs. Miljöutskottet granskar även 
andra utskotts förslag ur miljösynpunkt. Utskotten ska 
också se till att de förordningar som ministerierna utfärdar 
till lagarna stämmer med deras intentioner.
De allra flesta parlamentarikerna är fritidspolitiker och 
behåller sina jobb i hemlänen samtidigt som de alla är 

fördelade på de olika utskotten. Den ledamot i varje utskott 
som väljs till ordförande blir heltidspoliker och samordnar 
arbetet tillsammans med parlamentets talman och vice som 
också arbetar heltid.
Tillsammans med utskottssekreterarna reser de runt i länen 
och arbetar tillsammans med parlamentarikerna där, och 
länsförsamlingarna.  Innan nationalförsamlingens sessioner 
samlas utskotten i Havanna för egna överläggningar inför 
rapporter, förslag och beslut i parlamentet. 
Som största miljöutmaningar nämner Maria Josefa
Blockaden som normala år kostat ungefär lika mycket som  
orkanerna, ca 3 miljarder US-dollar, genom att försvåra 
tillgång till teknik och råvaror.
Orkanerna som tenderar att komma tätare, våldsammare 

och kostsammare på grund av klimatförändringarna
Vattenförsörjningen där Kuba har problem med korta, små, 
få och förorenade floder och sjunkande grundvattennivåer
Korallreven som hotas både av högre vattentemperaturer, 
och skövling
Skogsbränder är ett stort problem, särskilt i Pinar del Rio 
Transporterna, där oljeberoendet är helt dominerande, 
och satsningar behövs på järnvägar och spårbunden 
kollektivtrafik. Privatbilism är ingen framkomlig väg.
Bullerföroreningar, inte minst mycket musik på hög volym. 
Miljöutskottet arbetar för lagstiftning om högsta tillåtna 
ljudvolymer.
Och folkbildning behövs för att få med alla människor 
i kampen för en hållbar utveckling, från lågstadiet till 
universitetet och livet ut. Det räcker inte att få ministrar och 
beslutsfattare på tåget. Folk ute i hela landet måste engageras 
och förstå att hållbar utveckling är nödvändigt för landets 
överlevnad. Alla måste ändra livsstil. Medvetenheten hos 
alla och envar att minska energiförbrukningen är kanske 
viktigast. 
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