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Nyvald nationalförsamling med 

Fler kvinnor, 
fler afroättlingar
Eva Björklund

Nu är valprocessen över på Kuba för denna gång. 
Det började i höstas med valen till kommunfullmäktige 
(se Kuba 5.12). Sedan har folkrörelserna föreslagit och 

kommunfullmäktige nominerat kandidater till läns- och 
nationalförsamlingarna.  Det valet ägde rum 3 februari. 
Då valdes 612 ledamöter till nationalförsamlingen 
och sammanlagt 1 269 till de 15 länsförsamlingarna. 
Medelåldern är 48 år. 

Valdeltagande uppgick till 90 procent av de 8,4 
miljonerna röstberättigade, alla som fyllt 16 år. Av de 
avlagda rösterna var 4,6 procent blankröster och 1,2 procent 
ogiltiga. Andelen kvinnor i nationalförsamlingen har ökat 
till 49 procent, andelen afroättlingar till 38 procent och 
och 46 procent av ledamöterna är sedan kommunalvalen 
i höstas också direktvalda kommunfullmäktigeledamöter.  
Lite över 67 procent är nya i nationalförsamlingen, så 
omsättningen är hög. I 10 av de 15 länen valdes kvinnor 
till ordförande i länsförsamlingarna. 

Den 24 februari höll den nyvalda nationalförsamlingen 
– landets lagstiftande församling - sitt första möte för att 
konstituera sig, välja talman, välja ledamöter och ordförande 
i statsrådet – i princip ett slags nationalförsamlingens 
verkställande utskott. 

Till statsrådet valdes 31 av nationalförsamlingens 
ledamöter, 42 procent kvinnor och 39 procent afroättlingar, 
över hälften nya ledamöter. Som väntat valdes Raul Castro 
till ordförande och därmed landets president för sin andra 
och sista period.

Till första vice ordförande och sålunda även landets 
vicepresident valdes Miguel Díaz Canel, 52 år. Han ingår 
sedan början av 90-talet i kommunistpartiets verkställande 
utskott, har varit högre utbildningsminister och sedan 2012 
vice statsminister. Av de övriga fyra viceordförandena är 
två kvinnor.

Talmannen har sedan 20 år varit Ricardo Alarcon, 
som nu avgick för att ägna sig åt kampen för frihet för 
De 5 kubanska politiska fångarna i USA. Till ny talman 
valdes Esteban Lazo, tidigare kommunistpartisekreterare 
i Havanna.  

Esteban Lazo, ny talman

Yngsta väljaren Katrina, nyfyllda 16 år


