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NYT: Ännu ett hemligt nät mot Kuba
USAs biståndsorgan USAID satte av 2,8 miljoner US$ 

till en grupp datahackare och programmeringsexperter för 
att utveckla ett system av elektroniska nät som gör det 
möjligt för personer i Washingtons tjänst i olika delar av 
världen att kommunicera i hemlighet på Internet. 

Nätet  testades i Tunisien med sikte på att användas i 
hemlighet på andra håll via USAID:s OTI-kontor, Office 
of Transition Initiatives, regimskifteskontor, som sedan 
sekelskiftet i Östeuropa och Latinamerika. Det liknar det 
nyligen avslöjade Twitterprojektet Zunzuneo som USAID 
under tre år drev i Kuba, men utan  önskat resultat.. 

USAID disponerar nu 4,3 miljoner dollar för att bygga 
upp sådana nät i Kuba. Programvaran, kallad Commotion, 
sägs vara under utvärdering och är ännu inte i funktion i 
Kuba, uppges det. 
Källor AP, Pan Am Post, Cambios en Cuba. Siempreconcuba 
Översatt Zoltan Tiroler 

Får hon priset 
100 000 US$
för Zunzuneo?
Eva Björklund

Superbloggaren Yoani Sanchez – enligt Time Magazine 
en av världens 100 mest inflytelserika personer - får ännu 
ett stort pris i USA. Det är Chicagos Globala Affärsråd 
som ger henne 100 000 US$ för att ”stå upp mot censuren 
och främja yttrandefriheten”.  Enligt EFE kommer 
priset att delas ut den 12 juni i Chicago, där hon också 
får en veckas fritt uppehälle för ”utbyte med affärslivet, 
civilsamhället och medierna”. Enligt rådets ordförande 
representerar Sanchez ”en global tendens för användning 
av telekomteknik för att förändra samhällen.” 

 Rådets tillkännagivande av priset till Sanchez kommer 
bara några veckor efter att AP utpekade henne som en 
av de personligheter som genom USAIDs  Zunzuneo 
enklare skulle kunnat sprida sin blogg. I slutet av april 
tog hon ännu ett steg och lanserade sin digitala tidning 
14ymedio ”som ska stödja och ledsaga den nödvändiga 
samhällsomvandling som äger rum i vårt land.”

Dessutom 150 000 US$ från ”oberoende” 
14ymedio heter den digitala tidning som Yoani Sanchez 

och hennes man Reinaldo Escobar lanserar från Havanna. 
De säger sig ha en redaktion på 9 personer och medarbetare 
runt hela ön för att dagligen uppdatera sidan och ge ut en 
pdf-version i veckan. De ska undvika att använda ord som 

Yoani Sanchez med sin nu avpolleterade italienska översät-
tare Giordani Lupi som i ett öppet brev anklagar henne för 
att bara vara ute efter pengar. Se www.svensk-kubanska.se 
”Kubanska stjärnbloggaren demaskerad”.

Andra relaterade artiklar på
www.svensk-kubanska.se
God affär att vara dissident
USA sätter åter upp Kuba på listan över stater som stöder 
terrorism.
Fyra terrorister gripna på Kuba.- exilkubaner från Miami

”regim” och ” diktatur”. Enligt Escobar har de också ett 
kapital på 150 000 US$ från oberoende givare, men ville 
inte ge några namn varken på finansiärer eller redaktion. 
De räknar också med prenumerationer och annonser.


