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Stenhård IT-blockad
USA har extrema restriktioner mot export av data- 

och telekommunikationsutrustning till Kuba. Cuba Study 
Group påpekar i en rapport att de är hårdare än mot andra 
misshagliga regeringar som Burma, Syrien och Iran. 

Många i USA förespråkar lättnader. Det skulle skapa 
möjligheter för US-bolag att investera samt förbereda Kuba 
för den ”politiska övergång” som är USA:s mål. De menar 
att IT-politiken kan ha en avgörande betydelse för detta. 

USA blockerar Internetservrar
Rosa Miriam Elizalde, kubansk journalist och redaktör 

för Cubadebate, har forskat om “cyberkriget” och 
USA:s manipulering av nätet. Hon uppger i en intervju i 
“Diagonal” att över 1,6 miljoner kubaner använder nätet. 
Hon blir förbannad när hon träffar vänner i Madrid som 
aldrig varit på Kuba, men som “vet” att regeringen hindrar 
folk från tillgång till nätet. 

”Många känner inte till USA 50-åriga blockad och hur 
mycket den påverkar vår vardag. Att den blockerar tillgång 
till servrar på Internet är bara ett sätt. Men trots det har vi 
700 000 datorer, 62 per 1 000 invånare, varav 450 000 med 
Internetuppkoppling. 1,6 miljoner användare av nätet. Det 
enda myndigheterna hindrar är pornografi, prostitution, 
rashat och uppmaning till våld.” 

Och undervattenskabel
”Men vår internationella bredbandsuppkoppling är bara 

380 Mb, mindre än ett internetcafé i till exempel Spanien. 
För vi måste koppla upp via satellit, vilket är väldigt dyrt 
och långsamt. Världens första undervattenskabel lades 
mellan Florida och Kuba. Den sammanbinder nu USA, 
Mexiko, Central- och Sydamerika och Karibien men ägs 
till 88 procent av USA-bolaget New World Network, som 
förbjuds att släppa in Kuba på kabeln.

Snart kommer en undervattenskabeln med kapacitet 
på 640 Gb att förbinda östra Kuba med Venezuela, 3 000 

gånger mer än idag. 
Så länge blockaden består är det omöjligt för USA-

bolag att sluta avtal med kubanska företag eller regeringen. 
Ingendera får betala eller ta betalt och kan inte heller så 
länge USA bötfäller banker som genomför  transaktioner 
med någon kubansk institution.” 

”När en hemsida i USA identifierar en dators IP-
nummer som hemmahörande på Kuba kommer det upp ett 
meddelande som säger: “Ni kommer från ett land som finns 
med på USA:s lista över länder som stöder terrorism och 
har inte tillstånd att öppna denna sida.” Alternativt kommer 
det lakoniska meddelandet: “Page not found”. 

Regeringen förstod tidigt 
”Fidel sa 1999 att Internet öppnar oanade möjligheter 

att bemöta de stora bolagsmedierna. Redan tio år tidigare 
hade vi skapat dataklubbar för ungdomar, för att öka 
kunskapen om datorer och Internet. Idag finns över 600 
dataklubbar. De ger kurser för alla åldrar och möjliggör en 
intensiv användning av datorerna. Med de begränsningar 
vi har finns det bara två alternativ: antingen begränsa 
tillgången till en liten grupp, eller att hitta alternativ som 
garanterar en så bred och rationell användning som möjligt. 
Vi har valt det senare. Till exempel använder våra 134 000 
läkare och övrig hälsovårdspersonal nätet Infomed. Nästan 
hälften kan göra det hemifrån. De har då tillgång till mejl 
och Internet. Samma sak gäller våra 4 000 journalister.” 

Det underlättar mer debatt
”I tidningarnas insändarspalter, på radio och 

nyhetsprogrammen på TV finns så gott som varje dag 
kritiska reportage mot byråkratin och andra problem som 
stör folk. Journalistförbundet UPEC har också såväl internt 
som offentligt en frisk debatt om utarmning av språket, 
funktionärer som vill styra informationen och behandlar 
oss som småbarn, slöhet, svårighet att kommunicera med 
ungdomar, tidningsredaktioner som gått i stå osv. Miljontals 
personer uttrycker alla möjliga åsikter och klagomål.” 
Zoltan Tiroler 
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