USA & Google
utestänger kubaner från Internet

Eva Björklund

Kuba blockerar inte Vita Husets och utrikesdepartementets hemsidor, kubaner har fri tillgång till dem.
Det är heller inga problem att komma åt den utländskt
finansierade bloggaren Yoani Sanchez som så gott som
dagligen hetsar mot det kubanska samhället. Det är
också fritt fram till exilkubanernas huvudorgan Miami
Herald och Playboy, Twitter, Facebook och YouTube osv.
Men nerladdningen har tagit lång tid för Washington har
utestängt kubanska IT-användare från bandbredd på den
fiberoptiska kabel som går mellan Kuba och Florida. Och på
grund av USAs ekonomiska blockad får kubaner inte köpa
IT-utrustning, varken hård- eller mjukvara som har någon
beståndsdel ”made in USA”. Och Washington släcker ner
utländska websidor med ordet ”Cuba” i domännamnet,
enligt uppgifter i New York Times.

Det är USA - inte Kuba som blockerar

Det är USAs blockad, inte kubanska myndigheter som
blockerar kubanernas tillgång till Internet. I mitten av
juni fans sig kubanerna utestängda från Google Analytics
– gratis programvara för analys av nättrafik – på grund
av USAs blockad. Google Analytics är en statistiksida
och enligt Google: ” en av marknadens mest kompletta
analysverktygen och dessutom gratis för alla” – utom
kubaner förstås..
Blockaden utestänger också kubaner från MS Messenger
liksom Sourceforge, ett program för mjukvaruutvecklare.
Google Earth och Google Toolbar var redan nedstängda
för kubaner när Google fogade sitt Analytics till svarta
listan. Där ligger också Google Earth, Google Desktop
Search och Google Toolbar, liksom Google Code Search
som sägs främja gratis mjukvara. Fastän programmen är
gratis och alltså inte faller inom begreppet ”handel med
fienden” följer Google USAs exportkontroll, vilket hindrar
oss att erbjuda vissa tjänster till vissa länder”, har Google
förklarat för AFP. Sedan tidigare är alla programvaror som
kostar pengar, eller som har med överföring av pengar att
göra, nedstängda för kubanska användare.

Google censurerar kubansk dokumentär

Google censurerar också nätbudskap från Kuba.
När Cubadebate lade ut en film där terroristen och CIAagenten Luis Posada Carriles på Youtube skröt om sina
bedrifter - sprängningen av ett kubanskt civilt flygplan alla
73 ombordvarandes död och flera sprängdåd mot hotell i
Havanna - då stängde Google helt sonika ner Cubadebate.
Då hade Cubadebates 475 videor hunnit laddas ner 1,6
miljoner gånger, bara för att nu raderas. Där fanns intervjuer
med Fidel Castro, musikvideor och dokumentärer av kända
regissörer, bland om mordet på Che Guevara i Bolivia och
den USA-agent som deltog.
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Ökade anslag till cyberkrig mot Kuba

USA har utsett Internet till det nya slagfältet i den
halvsekellånga ekonomiska och politiska krigföringen
mot Kuba. Dels försvårar USA vanliga kubaners tillgång
till Internet, dels lockar de med både utrustning och
gratis tillgång för dem som är beredda att främja USAs
intressen. Den 26 april informerade utrikesdepartementet
kongressen om planer på att fram till september spendera
20 miljoner dollar på ”det fria och decentraliserade flödet
av information på Kuba” innefattande leveranser av
kommunikationsutrustning till sitt fotfolk på Kuba.
Pengarna hanteras av USAIDs Byrå för Latinamerika
och Karibien (LAC), Byrå för demokrati och mänskliga
rättigheter (DRL) samt Byrån för västra halvklotet
(WHA). De nu aktuella 20 miljonerna ska öka tillgången
till avancerad IT för samarbetsvilliga individer som stöder
USAs politik för regimskifte. Det största enskilda projektet
på 4 miljoner dollar avser ”digital demokrati”. Vilka
mottagarna är hemligt eftersom det på Kuba, liksom i de
flesta länder, är olagligt att ta emot utländskt stöd för att
störta landets regering. I USA straffas det hårt.
1,5 miljoner dollar går till ”distansutbildning i IT” ITutrustning och lön till ”oberoende aktivister” - på Kuba.
Drygt 1 miljon dollar går till utbildning, utrustning och
program framställning av ”information om brott mot
mänskliga rättigheter”. 750000 dollar till ”grundutbildning
för kampanjer på sociala nätverk” för aktioner mot ”brott
mot mänskliga rättigheter, straffrihet och korruption”.
En liknande summa går till ett projekt för ungdomar och
”innovativ användning av teknologi och sociala medier”
och ytterligare ett för ”utbildning i marknadsekonomi och
demokratin.
En halv miljon dollar går till ”undersökningar om
alternativ för breddad kommunikation” mellan kubaner
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FN-resolution om frihet på nätet
FN:s Människorättsråd har antagit en resolution om att
yttrandefrihet också ska råda på Internet, rapporterar Reuters.
Kubas stöder resolutionen med kritiserade USAs otillbörligt
stora inflytandet över Internet och påpekade också att bara
knappt en tredjedel av världens befolkning har tillgång till
Internet. Zoltan TirolerKälla Cuba Central Team 120706

100
000 på IT-Forum
Walter Lippman
Under en tvådagars IT-festival 23-24 juni kopplade
600 dataklubbar i hela landet ihop sig till konferens. Enligt
ledaren för dataklubbarns nätverk, Raul Van Troi Navarro,
fokuserade de mest på frågor som har att göra med 2.0
verktyg och sociala nätverk. På dagordningen stod också
nerladdning av böcker, musikvideor och mjukvaruprogam,
antivirus och dataklubbarnas verksamhet för att spirda
kunskap om hur man kan använda informationsteknologin
även i landets mest avlägsna hörn.
Forumet som inledde firande av dataklubbarnas
25-årsjubileum i september, tillhandahöll också
en USB-version av den kubanska uppslagsboken
EcuRed, för att i någon mån ersätta den ännu knappa
uppkopplingsmöjligheten till Internet.
Enligt
Statistiska
centralbyrån
har
antalet
nätanvändare ökat med 45 procent under 2011 jämfört
med året innan, och omfattar nu 2,6 miljoner. De knappa
uppkopplingsmöjligheterna beror på USAs blockad som
utestänger kubaner från fiberkabeln norr om ön, och
tvingar dem att istället gå via satellituppkoppling, som är
långsammare, trängre och dyrare. Nu hoppas alla att den
nya kabeln som dragits från Venezuela snart också ska
underlätta för privata brukare.
Utländska medier visare omkring noll intresse för
detta Forum som omfattade hela landet. De gav istället
utrymme för ett oändligt mycket mindre möte dagarna
innan organiserat av superbloggaren Yoani Sanchez
tillsamman med utländska IT-företag och andra fientligt
inställda till Kubas samhällssystem. Mötet kritiserades i
kubanska medier, men inga protester genomfördes mot det,
eller polisingripanden, trots den kopplingen till utländska
intressen med sikte på att få till stånd ett regimskifte.

USA konfiskerar datorerna,
medierna konfiskerar nyheten
I fredags konfiskerade USAs gränspolis sex datorer som
”Präster för fred” hade med sig i sin Vänskapskaravan till
Kuba för att bryta USAs blockad. De ingick i en last på 100
ton humanitärt bistånd till Kubas hälsovård, utbildning och
idrott. ”Prästerna för fred” är en mångreligiös organisation
som sedan 1992 bedriver biståndssamarbete med Kuba där
Martin Luther Kingcentrat samordnar biståndet.
Man skulle kunna tro att ord som ”datorer”, ”religiösa”,
”konfiskera”, ”USA” och ”Kuba” skulle bana vägen för
omedelbar publicering i internationella medier. Men när
vi googlar på Internet ser vi att nyheten bara publicerats
på Kuba. Men när vi letar ser vi att AFP publicerade något
liknande 2007: ”USA konfiskerade 12 datorer på gränsen till
Mexiko, på väg till Kuba”. Och 2005 ”konfiskerade 43 lådor
med datorer och annan sjukhutrustning”.
För några veckor sedan bötfällde USA svenska Ericsson
med 1,5 miljoner US dollar för att ha reparerat utrustning för
mobiltelefoni som sålts till Kuba.
Vad tror ni, skulle de internationella medierna på samma
sätt hålla tyst om det varit Kuba som konfiskerat ens en
tangent på någon av de datorer som USA på andra vägar
smugglar in till sina lilla vänkrets på Kuba?
Iroel Sanchez 120724

Källor ACN 120625, AP 120621
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och Internet. 3 miljoner dollar ska gå till ”humanitärt
stöd” till ”marginaliserade personer”, som ingår i
”oppositionspartier” som helt finansieras av en främmande
makt.
DRL får också 4 miljoner dollar från USAs NED,
National Endowment for Democracy, en täckorganisation
för CIA, som finansierar s k icke regeringsanknuta
organisatioenr, NGOer, runt om i världen för att påverka
ländernas politik i USAs intresse. Detta är ändå bara en
del av USAs finansiering av undergrävande verksamhet på
Kuba. Mellan 2001 och 2008 har USAID lagt omkring
200 miljoner dollar på detta.

Källor: Cuba News, Global Post 120627, Cubadebate 120619,
Cubadebate 120624
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