Solen elektrifierar bergstrakterna
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På ett lastbilsflak färdas vi upp till den svårtillgängliga lilla
by San José i Escambraybergen, nära Trinidad på mellersta
Kuba. Här i San José har alla 62 invånarna nyligen fått tillgång till solenergi med hjälp av Cubasolar. En solfångare
per tak förser hushållen med el som räcker till inomhusbelysning, tv och video.
Det är lätt att bli överväldigad av den samhällsservice
som erbjuds i San José. De 62 invånarna har en vårdcentral
med läkare och sjuksköterska. En enkel lanthandel och en
liten bykrog finns också. Och ett litet kulturhus. Om byn
hade haft tio barn hade det också funnits en skola.
Byborna i San José visar stolt upp sina bostäder med
elinstallationer. De verkar nöjda med livet. Den huvudsakliga inkomstkällan är kaffeodlingar och kaffepriserna
är höga. För spanskkunniga: läs mer på www.cubasolar.cu
Standardutrustning, solfångare, batterier, TV och glödlampor

AMA: Stort behov av bättre transporter

Inte långt från Cubasolar finns AMA, Kubas miljöforskningsinstitut. Här träffar vi chefen, Gisela Alonso
Dominquez, som också är aktiv inom FN:s arbete för att
begränsa klimatförändringarna. Hon berättar om Kubas
övergripande arbete för att begränsa koldioxidutsläppen.
Men när hon får frågan om provborrningarna längs Kubas
kust säger hon bestämt att Kuba har ett stort behov av mer
transporter
Kubas motorvägar är mycket glest trafikerade. Under
20 mils resa mellan Santa Clara och Havanna räknar jag
till mindre än fem långtradare, men desto fler hästskjutsar.
Men det finns också planer på att renovera den förfallna
järnväg som går hela vägen från Havanna till Santiago och
att bygga ut kusttrafiken med fartyg.
För spanskkunniga: läs mer på www.ama.cu

Gisela Alonso, chef för AMA
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Familjeläkarstationen med mottagning i bottenvåningen och bostad en trappa upp. Hembesök utanför byn görs med häst.

Även inom turismen ökar användningen av förnybar energi,
här för uppvärmning av varmvatten i La Granjita, Santa Clara
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