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
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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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