
	 	
				Tidskriften	Kuba	1/201624

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-
kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna 
licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har 
publicerats i www.globalarkivet.se

Tävling utlyst av USAs Internationella Centra för 
Privat Företagsamhet. Syftet är att ”främja diskussion och 
idéer för att förbättra livet i Kuba.” 

Vilka kan delta? Kubanska medborgare i 
Kuba, studenter, egenföretagare, husmödrar, tekniker, 
akademiker, konstnärer, intellektuella etc. individuellt eller 
i en grupp med högst 4 deltagare

Teman: Ekonomi, företagsamhet, utbildning, 
hälsovård, grannsamarbete, lagstiftning, sociala frågor, 
transporter, bostäder eller vad som helst av nationell eller 
lokal betydelse. Det ska innebära tydliga alternativ till 
dagens verklighet. 

Krav:Arbetet ska leda till konkreta förslag med sikte 
på dagens eller ett framtida Kuba, utifrån dagens verklighet, 
med tydliga rekommendationer för att förbättra livet i 
Kuba. Det ska framgå hur förslag ska spridas i landet för 
att få igång en så omfattande debatt som möjligt. Till varje 
ansökan ska fogas en ”spridningplan”. Det främsta syftet 

är att övertyga läsaren att välja den väg ni rekommenderar. 
Format: Mellan 2 500 och 5 000 ord, Times New 

Roman 11, en tums marginaler. Spridningsplan ett A4
Inlämning: 28 februari 2016, 
till ciudadanianueva@gmail.com
Priser:  1ª pris: 2 000 US$
  2ª pris: 1 000 US$
  3e pris: 500 US$
Jury: Företrädare för  Instituto Ecuatoriano de 

Economía Política (Ecuador), Fundación Milenio (Bolivia), 
CEDICE (Venezuela), Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social (El Salvador), Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales (Guatemala), 
Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (México), 
Fundación Libertad (Argentina), Libertad y Desarrollo 
(Chile), Fundación Democracia en Desarrollo (Paraguay), 
W International (EEUU), Centro Para la Empresa Privada 
Internacional, (EEUU).        Översättning Eva Björklund

     Pris på 2 000 US$ för  bästa förslag för att   
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USAID: 
Frågor och svar om Kubabidrag 
Källa Alongthemalecon blogspot.

USAID, USA:s SIDA, kungjorde den 17 februari sista 
ansökningsdag för organisationer som är intresserade av 
att tillhandahålla ”humanitärt bistånd till politiska fångar 
och deras familjer, och politiskt marginaliserade grupper 
i Kuba”.  Sista ansökningsdag är 29 februari. Bidrag kan 
utgå med mellan 500 000 och 2 miljoner US$. 

USA varnar organisationerna att sända USA-
medborgare till Kuba för detta ändamål, antagligen för att 
de är så lätta att upptäcka. 

Intresserade organisationer har skickat frågor till 
USAID om programmet, som följer, med svar.

Fråga: ”Stöder Kubas regering detta program?”
Svar: Detta program verkställs inom ramen för USAs 

lagstiftning och bemyndigande.
Fråga angående behovet av hemlighållande: Går det att 

söka dispens från att rapportera om dessa bidrag på www.
usaspending.gov med hänvisning till arbetets känsliga art?

Svar: Ansökan om dispens behandlas från fall till fall. 
Men USAID kommer denna gång inte att ansöka om att 
detta program ska undantas från Datasinspektionen eller 
det memorandum M-15-12 som avser www.usaspending.
gov.

Fråga: Skulle tillhandahållandet av humanitärt stöd till 
hälsovård eller andra sociala tjänstesystem som betjänar 
gemenskaper där politiska fångar, politiskt marginaliserade 
individer och deras familjer bor, falla inom ramen för detta 
program? 

Svar: Programmet prioriterar humanitärt bistånd till 
politiska fångar och politiskt marginaliserade individer och 
deras familjer. Vi kan inte säga mer detaljerat om någon 
metod för att tillhandahålla stöd. Översättning Eva Björklund

   ”Främja debatt på Kuba”/ USAID  


