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Nya
Nationalförsamlingen

43 procent kvinnor, 3:e plats i världen

Kvinnornas andel i nationalförsamlingen har ökat sakta men
säkert och kom nu upp i 43 procent, från 36 procent 2003. I
länsförsamlingarna är deras andel 42 procent. Valet den 20
januari gällde 614 ledamöter till Nationalförsamlingen,  1.201
till de 14 länsförsamlingarna. Förhärskande media och politiker
i USA och Europa avfärdar ju valen som odemokratiska efter-
som de inte avser partier utan personer. Men visst intresse
brukar ändå ägnas de siffror som kan tolkas som uttryck för
avståndstagande från det politiska systemet, dvs andel
röstberättigade som avstår, som röstar blankt eller som
felmarkerar på röstsedeln så att den blir ogiltig. Från USAs
intressekontor i Havanna och från Miami utgår också vid varje
val kampanjer för att förmå kubanerna att inte rösta eller
åtminstone rösta blankt eller sabotera valsedlarna.  Detta år
var det 456 948 som avstod från att rösta, 5,26 procent.
Blankrösterna uppgick till 3,73 procent och de ogiltigförklarade
till 1,04 procent. Det blir ca 850.000, knappt 10 procent av de
röstberättigade som skulle kunna räknas som proteströster.
Men bara de blanka är ju säkra sådana, dvs drygt 300.000,
eftersom det kan finnas andra skäl att inte rösta eller att göra
fel på valsedeln. Enligt Manuel Cuesta Morúa, språkrör för en
av det dussin smågrupper som hålls under armarna av USA
eller EU, erkände för IPS att om inte annat måste valet ses som
en folkomröstning för eller mot revolutionen.

nybörjare med universitetsutbildning

Mandatperioden är på 5 år, men ledamöterna kan avsättas av
väljarna i sitt valdistrikt under mandatperioden om de blir
missnöjda. Det är ganska krävande att var ledamot, ingen extra
ersättning (de behåller sina vanliga löner) och de ska sköta
sina jobb utom under de tider nationalförsamlingen eller dess
utskott sammanträder. Vanligtvis byts halva församlingen ut
vid varje val, men i år är hela 63 procent  nyvalda. För första
gången redovisas också etniskt ursprung efter att det  - också
för första gången - noterats i folk- och bostadsräkningen 2002.
I den betraktade 35 procent av befolkningen sig som
afrokubaner. Deras andel av ledamöterna i nationalförsamlingen
blev 36 procent. Den genomsnittliga åldern är 49 år, med 18
procent mellan 18 och 40 år. 99 procent har minst hög-
stadieutbildning, 78 procent universitetsutbildning. 28 procent
är arbetare i det vi skulle kalla LO-kollektivet eller bönder.

En babalo och tre evangelister

En babalo – yoruba-präst -  och tre evangelister valdes in i
Nationalförsamlingen. Ordföranden i Yorubaförbundet, Ifá-
prästen Antonio Castañeda valdes in från Gamla Havanna-
kommunen. Ofelia Ortega , en av de första prästvigda kvinnorna
inom Reformerade Presbyterianska Kyrkan valdes för Calimete-
kommunen i Matanzas. Pastor Marichal Rodríguez,
Episkopalkyrkan valdes i kommunen Las Tunas. Han är
teologilärare på Matanzasseminariet och direktör för kubanska
ekumeniska rådets studiecentrum. Pastor Raúl Suárez är
direktör för Martin Luther King Centrat  Marianao, den kommun
som valde in honom.  De två senare omvaldes, medan de två
första är nyval. Förutom dessa finns också katolska lekmän
bland ledamöterna. Eva Björklund

Lite mer än fyra år efter sitt första statsbesök kom Brasiliens
president Luiz Inácio Lula Da Silva till Kuba för att skriva avtal
om utökat samarbete. I september 2003 stod Fidel Castro vid
flygplanstrappan och från den stunden syntes de hela tiden
tillsammans i nära samtal.  Denna gång togs Lula emot av
tillförordnade president Raul Castro och utrikesminister Felipe
Perez Roque på kvällen 15 januari.
När tisdagens överläggningar om samarbetet var klara kom
turen till  Fidel: ”Fidel talade två och jag en halv timme om alla
tänkbara teman mellan himmel och jord”, sa Lula strålande
glad efter mötet med en Fidel vid god hälsa och "otroligt
klartänkt, som i sina bästa stunder".
 ”Jag tillhör en generation som är lidelsefullt fäst vid den
kubanska revolutionen och jag är särskilt tillgiven Fidel. Jag har
besökt Kuba sedan 1985 och det var en tid när jag kom hit
vartenda år", sade Lula som lärde känna Fidel på ettårsdagen
av den sandinistiska revolutionen, 1980 i Managua.
Raul Castro var också nöjd med Lulas besök när han gjorde
sällskap med honom till flygplatsen. Lula hade insisterat på
närmare samarbete med Kuba, som en del av strategin att
lägga större betydelse vid det regionala samarbetet med
Sydamerika och Karibien (se sid 21).
Eva Björklund

Maria Ester Ruz, justitieminister och ledamot i
Nationalförsamlignen röstar i ordförandevalet

Fidel– Lula.

Möte vänner

emellan.
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