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slopades i den text som skulle gå till folkomröstning. 
Inte så att samkönade äktenskap undantogs, utan frå
gan anses löst genom paragrafen mot alla former och 
orsaker till diskriminering, och formuleringar om 
familjebildning utan några begränsningar. 

President högst 2 mandatperioder, 
Guvernörer utsedda av regeringen 
De andra två frågorna som mött en hel del motstånd, 
var att en person över 60 år inte skulle kunna väl
jas till president, och att en president inte kan väljas 
om mer än en gång. De paragraferna står dock kvar 
oförändrade.

Den fjärde frågan som mött omfattande kritik 
gällde de folkvalda länsförsamlingarnas styrelse, där 
grundlagsförslaget angav att ordförande, som hittills 
valts av församlingen, skulle kallas guvernör och 
utses av regeringen (som Sveriges landshöv dingar). 
Det vidhålls i förslaget som går till omröstning, 
men modifierat: att guvernörerna visserligen ska ut
ses av regeringen, dock på förslag från de folkvalda 
kommun styrelserna.

Nationalförsamlingens slutsatser efter att ha fått 
klart för sig vilka synpunkter folk framfört och med 

vilken tyngd, ledde till andra mindre revideringar i 
den version som ska gå till folkomröstning den 24 
februari. I slutet av januari distribuerades förslaget 
i flermiljonupplaga till hela landet och såldes för 
en spottstyver vid busshållplatser och andra sam
lingspunkter. Under tiden vi var där tog jag del av 
uppmaningar på TV, radio och tidningar till alla att 
studera den reviderade upplagan noga och lägga sin 
röst: ”Vota Sí!” är parollen.

Mobiler överallt, 
och USA-inspirerad ungdom    
”Alla” har en mobil, gammal och ung, och ungdoms
modet följer signalerna från norr: för trånga kavajer, 
skrynkliga jeans, och fantasifrisyrer – på killarna 
mönsterrakade huvuden med stor uppstående man på 
toppen, med mobilerna i handen, kunde vara i USA. 

Tjejerna har mycket långt hår, i avancerade, utstu
derade flätade kreationer, ur egen fatabur, som kronor 
runt huvudet. Och mobiler. Ungdomarna hämtar in 
musik, dans och klädmode från norr: rap, hip hop, 
breakdance … 

Den stora turistströmmen från USA – före Trump 
– har präglat turistindustrin på många sätt, och turist

Dammspegling i Las Terrazas, i bakgrunden byn och hotellet La Moka.  Foto: Ulla Björklund


