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• Nationalförsamlingens debatt, kortfattat urval
• Allmänhetens inlägg på nätet, kortfattat urval
• Nationalförsamlingen utnämnde ny regering, 

  Ny regering
Vid sitt konstituerande möte 19 juli valde Nationalför-

samlingen ny regering – 17 ministrar – medelålder 60 år, 
varav 7 kvinnor – 47 procent. De valde också Salvador 
Valdés Mesa till förste vice regeringschef/statsminister

På Nationalförsamlingens första ordinarie sammanträ-
de den 21 juli kompletterades regeringen enligt presiden-
tens tillika regeringschefens Díaz-Canels förslag som ock-
så innefattade utnämning av Inés Maria Chapman Waugh 
och Roberto Morales Ojeda till vice statsministrar, samt 
José Amado Ricardo Guerra och Salvador Valdés Mesa till 
sekreterare i Statsrådet.

Nationalförsamlingens utnämnde även Ramiro Valdés, 
Ricardo Cabrisas Ruiz, Ulises Rosales del Toro till vice 
statsministrar.

Att välja Díaz Canel
Raúl Castro: Det var inget misstag
Vi lever på en plats och i en tid där vi inte kan begå 

några misstag. När jag har tid läser jag allt jag kommer 
över om ödesdigra misstag i den nutida internationella 
historien, i olika länder, och vi har inte råd att begå några 
misstag, inte bara på grund av det geografiska läge vi be-
finner oss i, eller av andra skäl, som de som gjorde slut på 
processer av största betydelse för mänskligheten, och vars 
följder vi och många länder har fått betala dyrt, och många 
fortsätter att dyrt få betala den internationella obalans som 
upptod, bland dem vårt. Har ni förstått vad jag talar om? 
Svar Ja!

    Kamrat Díaz Canel är ingen improvisation. 
Han har under många år visat mognad, arbetsförmåga, 

stadig ideologisk grund, politisk känslighet, revolutionärt 
engagemang och trofasthet.

Hans upphöjning till statens och regeringens högsta an-
svarsposter har inte skett på en höft eller förhastat. Hans 
stegvisa utnämning till högre poster, har till skillnad från 
vad som skett tidigare med andra fall av unga ledare, 
som jag talade om tidigare, har vi inte begått misstaget 
att skynda på processen, utan försäkrade oss avsiktligt om 
steg för steg till olika parti- och regerinsuppdrag, så att 
han kunde samla på sig allsidig erfarenhet som tillsam-
mans med hans personliga egenskaper gjort det möjligt för 
honom att framgångsrikt ta sig an ledningen för stat och 
regeirng och på sikt också partiets högsta ledning.

Det Statens råd som Nationalförsamlingen valt idag 
innebär att 42 procent förnyas, och därigenom ökar också 
andelen kvinnor till 48,4  procent. Och svarta och mörk-
hyade utgör 45,2 procent. Och detta ska vi inte backa  
från, både vad gäller andel kvinnor eller andelen svarta 
och mörkhyade, för detta har länge varit ett mål.  När Fidel 
började tala om jämställdhet var det många gamla geril-
lakrigare som motsatte sig detta, för det fanns inte vapen 
så att det räckte till. 
Översättning Eva Björklund

Nytt parlament
    

Eva Björklund

  Flertal kvinnor
I valen till Nationalförsamling 11 mars uppgick val-

deltagandet till 82,9 procent av 8 926 575 röstberättigade. 
Giltiga vlasedlar 94,42 procent, Ogiltiga 1,26, Blandkrös-
ter 4,32 procent. 

Och kvinnorna blev för första gången flertal med 53 
procent av ledamöterna. 

Raúl Castro begär ordet i grundlagsdebatten
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