
8 Tidskriften Kuba 3/2018Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-kom-
mersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens 
besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publi-
cerats i www.globalarkivet.se

Presidiet bestod av Nationalförsamlingens ordförande Esteban Lazo, Ana Mari Machado vice ordförande och Miriam Brito 
Sarroca sekreterare.

Nationalförsamlingens grundlagsprojekt, som nu är ute 
på debatt i folkliga rådslag över hela landet, bekräftar Ku-
bas politiska, ekonomiska och sociala systems socialistis-
ka karaktär (se www.svensk-kubanska.se, Grundlagskom-
missionens Utkast till Kubas nya grundlag – de viktigaste 
aspekterna).

Staten beskrivs som en socialistisk rättsstat, demokra-
tisk, oberoende och självständig, grundad på medborgar-
nas arbete, värdighet och etik, vars grundläggande syfte är 
allas åtnjutande av politisk frihet, jämlikhet, rättvisa och 
jämställdhet, solidaritet, medmänsklighet, välfärd och in-
dividuell och gemensam blomstring och som skyddar och 
bevarar miljön och bekämpar klimatförändringen.

När det gäller mänskliga rättigheter: att Kuba har an-
slutit sig till FN-stadgan och preciserar dessa rättigheter i 
grundlagen. Samt garanterar gratis hälsovård, utbildning 
och social omsorg.  

Huvudsakliga förändringar i förhållande till gällande 
grundlag handlar om att täcka in de ändringar som an-
gavs i Riktlinjerna 2011, (se sid 6) och som redan införts i 
praktiken, samt två mycket genomgripande ändringar som 
inte genomförts, men kommer med i nya grundlagen, att 
avskaffa de generella subventionerna och dubbla valutan. 

  Sammanfattning
   Inom ramen för en ekonomi grundad på hela folkets 
ägande av produktionsmedlem:
• Möjlighet för icke statliga företag att anställa lönearbe-
tare 
• Decentraliserad statlig förvaltning, större självständighet 
för län, kommuner och statliga företag 
• Bantad statlig sektor, minskad andel statligt anställda till 
65 procent av förvärvsarbetande.
• Ökad och flexibiliserad icke statlig sektor.

• Större inslag av kooperativ, egenföretagande och mark-
nad.
• Rättighet för icke statliga företag att anställa lönearbetare.
• Växling från generella varusubventioner till riktat stöd 
till behövande. 
• På sikt avskaffa ransoneringssystemet och dubbla valu-
tan.

Debatten i Nationalförsamlingen & på nätet
De nya förslag som ledde till flest invändningar i debat-

ten gällde
• Att inskränka valbarhet till president till högst 60 års ål-
der och antal mandatperioder till två (USA-modellen, som 
råder i hela Latinamerika)
• Att ersätta de folkvalda länsförsamlingarna och styrel-
serna med en Länsstyrelse ledd av en Guvernör tillsatt av 
Nationalförsamlingen och ett Råd sammansatt av kom-
munförsamlingarnas ordföranden och förvaltningschefer. 
• Legalisering av samkönade äktenskap, där Mariela Cast-
ro och många andra fick argumentera en hel del, men fick 
stort stöd och legaliseringen godkänd.
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