Wifi i Havanna

Eva Björklund
Nu finns det gott om Wifiställen längs huvudgatan i
Gamla Stan och i Vedado, 23 gatan. Det är ett första steg
i en plan att bygga ut Wifi. På La Rampa ner mot havet
flockas de med sina mobiler, plattor och knädatorer. För
att koppla upp får de köpa ett konto på Telefonbolaget
Etecsa, och betala 2 Cuc/timmen, vilket är överkomligt
för de som jobbar i privata turistsektorn eller har familj,
släkt och vänner som betalar åt dem. De kan också ha
bredband hemma. Men för de som bara har sin statliga
lön att leva på är det för dyrt. En anledning till den höga
kostnaden är att Kuba fortfarande inte har tillgång till
fiberkabeln norr om ön, och att nätutbyggnaden med
kabel från Venezuelaanslutning i söder dröjer, så att
satellituppkoppling är det enda sättet, mycket dyrare och
långsammare.
Källa TwinCities.com-Pioneer Press

En balett

Till Vilma Espín
Amelia Duarte de la Rosa

Kubas Nationalbalett hyllade Vilma Espín och
Kvinnoförbundet FMC på dess 55-årsdag med premiären
på en nyskriven balett av Isabel Moya och Débora
Castro Espín, med namnet Vilma. Med Eduardo Blancos
koreografi och Frank Fernandez musik gestaltades
Vilmas lidelse både för baletten, revolutionen och
kvinnosaken. Hon dansade som tonåring, men sögs upp
av befrielsekampen i Santiago de Cuba, blev en av de
första kvinnorna i gerillan i Sierra Maestra och sedan en
av grundarna av Kubanska Kvinnoförbundet, FMC 23
augusti 1960. Hon var sedan förbundets ordförande ända
till sin död 2007, och framstående inom den internationella
kvinnorörelsen. Hennes ledarskap har betytt oerhört mycket
för Kvinnoförbundets starka ställning och enastående
framgångar i kampen för jämställdhet. Vilmas tidiga liv
med kärleken till baletten och konsten dansades av elever
på balettskolan. Premiärdansöserna Anette Delgado y Dani
Hernández gestaltade hennes revolutionära liv med den
djupa medkänsla som kännetecknade henne. .

Kuba lanserar egen ”Google”

Nu har Kuba också lanserat redcuba.com, CUBA –
Contenidos Unificados para Búequeda Avanzada” – ett
kubanskt alternativt till Google. En sökmotor för hemsidor
på .cu-domänen. CUBA har utvecklats på Kubas Universitet
för informationsvetenskap, UCI, och de ansvariga menar
att den erbjuder den en snabbare och effektivare sökmaskin
än andra. Den innehåller en halv miljon hemsidesindex,
varav 6 695 använder cu.-domänen.
Den sällar sig till andra kubanska digitala ”imitationer”
som Eucred (Kubas ”wikipedia”) och La Tendera som
tävlar med Facebook.
Till vänster. Vilma Espín i Sierra Maestra tillsammans med
Celia Sánchez, en anna av revoluitonens sora hjältinnor,
som var Fidel Castros sekreterare fram till sin död 1980.
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