AP:
Kubas grundlag i
ovanlig offentlig debatt
Eva Björklund

Associated Press’ reporter har besökt flera rådslag i
kvarter och grannskap och noterat att deltagare tar upp att
de vill ha direktval av president och andra höga funktionärer, medan många invänder mot äktenskap mellan homosexuella.
Reportern har aldrig varit med om något liknande detta
miljonhövdade folkliga rådslag. Men det beror inte på att
detta är något nytt för Kuba, tvärtom, dessa folkliga rådslag i kvarter och grannskap är typiska för Kuba sedan
1975. Då ägde det första stora folkrådslaget rum för en
första ny grundlag, för att ersätta den förrevolutionära som
skrev efter USA-förlaga.
APs reporter skriver: ”Tusentals kvartersmöten under
ett par månaders folkliga rådslag om grundlagsförslaget.
[...] Regeringen ska nu gå igenom de kommentarer som
gjorts och införliva förslag i en slutlig version som ska
gå till folkomröstning den 24 mars.I vilken omfattning
förslag kommer att tas med i det slutliga dokumentet blir
en prövning för en regering som samtidigt är enväldig,
ogenomskinlig och känslig för folkopinionen.” APs rapportering kontrasterar starkt mot svenska mediers ovilja.

Sagt på mötena

”På ett möte i ett ganska välbärgat kvarter i Vedado sa
Reinaldo Gonzalez: ’Presidenten borde väljas direkt av
folket, bland flera kandidater. Vi behöver inte flerpartisystem, men vi borde ha direktval.’ Som alla talare nämnde
han sitt namn, men inga andra personliga uppgifter. […]
Vilma de la Rosa undrade om den nya grundlagen skulle ge kommunistpartiet makt över Nationalförsamlingen.
[…]”Det fanns bara en Fidel” sa Onelio Nelson Garcia på
ett möte i stadsdelen Playa och ville att kommande presidenter skulle väljas direkt av folket, för att undvika lycksökare och demagoger.”[…]
”Alla som följer dessa debatter förstår hur folk utomlands undervärderar de folkliga öppna debatternas stora
roll och uppföljningen av dem i det kubanska systemet”
sa Arturo Lopez-Levy, född och utbildad i Kuba, nu professor i Internationella Relationer på Gustavus Adolphus
College, Minnesota. Källa Associated Press: 2018-10-10
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Hundratusentals
rekommendationer
Anthony Brenner

Sedan 13 augusti då rådslagsprocessen startade har 600
000 rekommendationer skickats in från de lokala folksrådslagen som avslutas i 15 November. 224 paragrafer, fördelade på 11 rubriker, 24 kapitlet och 16 avsnitt.
Över hundratusen rådslag, 7 miljoner deltagare och 600
000 rekommendationer
Statsrådssekreterare Homero Acosta uppger 3 november till TeleSUR att sedan 13 augusti har 111 872 rådslag
genomförts i kvarter, grannskap, arbetsplatser och bland
kubaner i utlandet, med över 7 miljoner deltagare, och
skickat in omkring 600 000 rekommendationer.
Äktenskapsfrågan och presidentens roll är de frågor
som lett till flest synpunkter. Det handlar om § 68 I Nationalförsamlingens grundlagsprojekt, som anger att äktenskap är det frivilliga förbundet mellan två personer, i stället för kvinna och man, och skulle legalisera samkönade
äktenskap.
§ 121 begränsar presidentposten till högst två mandatperioder och att presidenten får vara högst 60 år när Nationalförsamlingen väljer president för en första mandatperiod. Båda dessa förslag har kritiserats.
Många har också kommenterat paragraferna om arbetares rättigheter, bra bostäder och rätt till advokat för den
som anklagas för något.
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Som tidigare grundlag från 1975 bekräftas den socialistiska karaktären på Kubas politiska och ekonomiska system, och ger kommunistpartiet en ledande roll i samhället,
men målet de kommunistiska samhället är borta (se Intervju med presidenten Miguel Díaz Canel.
Yumil Rodríguez, vice ordförande för Statsrådet, och
medlem i grundlagskommissionen säger att alla rekommendationer och synpunkter och de förslag som inte kommer med i grundlagen kan ingå i lagar som också kommer
att vara med i folkomröstningen.
För första gången har utlandskubaner fått delta i processen och lägga förslag.
Prensa Latina 3 november
Sammandrag och översättning Eva Björklund
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