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Första Twitter-mötet
Örjan Ekström

Internationella medier rapporterade att mellan 50 och 
100 medlemmar av Kubas växande grupp twittrare hade 
träffats i verkliga livet. Den första juli samlades de mitt 
i stan, i Havannapaviljongen. De unga kulturarbetarnas 
förbund Hermanos Saiz erbjöd fri IT-tillgång.

Deltagarna presenterade sig och jämförde sina 
erfarenheter av Twitter. De var ett underbart sätt att skaffa 
nya vänner, som de nu också fick möjlighet att träffa i 
verkliga livet. 

-Många av oss kände inte varandra tidigare. Nu kunde 
vi kliva ut från anonymiteten bakom @, menade alondraM, 
som identifierade sig med sitt användarnamn. Närmast 
henne satt cuba1er.plan, som heter Alejandro Cruz. 

USAs blockad ett hinder
Kuba ligger långt efter den rika världen när det gäller 

uppkoppling på nätet. USAs långvariga ekonomiska 
blockad har utestängt Kuba från kabelanslutning till resten 
av världen, bara  långsam och dyr satellitservice återstår.

Twittrarna diskuterade och berättade om sina drömmar 
om att ha internetuppkoppling därhemma, att det snart skulle 
bli bättre nu när en undervattenskabel mellan Venezuela 
och Kuba är på plats. Men myndigheterna har varnat för 
att logistiska och finansiella problem kan innebära att 
Internet via kabel i första hand blir tillgängligt för lokal 
och nationell förvaltning, hälsovård och utbildning samt 
universitet och affärsverksamhet. 

Få Twittrare
Twittrarna är ganska få och kostnader och tillgänglighet 

begränsar hur lång tid de kan vara uppkopplade. När de vill 
twittra så skickar de ett textmeddelande via mobiltelefon 
till ett utländskt nummer som konverterar och skickar det 
vidare, berättade Mario Leonart, 36-åring från Villa Clara, 
känd som maritovoz på nätet.

Besvikna dissidenter
Evenemanget i Havanna organiserades av 26-årige 

radioteknikern  Leunam Rodriguez, som bara har twittrat 
några månader. Yoani Sanchez, internationellt superkändis 
med en regeringsfientlig blog på 18 språk, meddelade tidigt 
att hon skulle komma och ta med sig sina dissidentvänner, 
men de dök aldrig upp. Hon skyllde på att mötet hade 
”kidnappats” av systemet. Det är den vanliga klagovisan 
när regeringen ger utrymme åt de grupper ”oppositionen” 
hoppas kunna  använda för egna ändamål. 

- Men saken är att detta var en grupp unga människor 
som ville lära känna varandra, utan någon särskild politisk 
dagordning sa bloggaren och  psykologen Sandra Alvarez, 
känd i  twittervärlden som @negracubana (se Kuba  
2.2011). Och fler möten har följt på detta första.
Källor:  AP 2011-07-02, Reuters 2011-07-01, IPS 2011-07-04Optiska fiberkabeln som trotsar USAs blockad och ska 

koppla upp Kuba till världen landade på Kuba den 24 juli. 


