Turismen ökar
Christine Vaple

De senaste siffrorna pekar på en stadig uppgång för på Kuba
turistindustri. Kändisar och turistbranschen i USA förnyar hela
tiden sitt engagemang för Kuba som destination. ONE, Kubas
”Statistiska centralbyrå”, redovisar att under första halvåret
2016 tog Kuba emot 2 147 919 utländska turister, en ökning
med 11.7% jämfört med samma period förra året.
Enligt Kubas turistdepartement, MINTUR, ligger Kanada i
topp med antalet besökare, följt av utlandskubaner och USA,
med en ökning på 61,2% trots att resor från USA fortfarande
är belagda med restriktioner.
Storbritannien, Tyskland, Spanien, Mexiko, Italien, Argentina
och Frankrike ökar också, framför allt Tyskland med 69,2%.
Men bakom siffrorna ligger också MINTURs ansträngningar
att öka intäkterna. De har redan aviserat att från dagens 63
000 hotellrum kommer Kuba år 2020 att ha en kapacitet på
85 000 rum.
Utvecklingen av landets ekonomiska modell möjliggör ökad
privat rumsuthyrning och restauranger, och andra åtgärder
som underlättar för branschen.
Flygbolag som Condor, Air Berlin och Eurowings har ökat turistresorna från Europa, medan den senaste nyheten på området är flera direktflyg från USA.
Källa (Prensa Latina)

Knarksmugglare
får 15-30 års fängelse
Christine Vaple

Brottmålsdomstolen i Granma i östra Kuba dömde i rättegången 25-26 maj11 personer till mellan 15 och 30 års fängelse för grov narkotikasmuggling. Fängelsedomarna byggde på
den stora operation som inrikesdepartementets (polismyndigheten) kriminalavdelning som la beslag på 295,23 kilo
marijuana som skickats från Jamaica och 31 000 US$ avsedda
för att betala mer narkotikasmuggling från Jamaica.
Kriminalen genomförde operationen under 2015 i samarbete
med kustbevakningen och åklagarmyndigheten i 2 län: Havanna och Granma.
Hjärnan bakom narkotikasmugglingen var en kubansk medborgare bosatt i Jamaica, och tio andra som skulle ta emot
narkotikan i den östliga kommunen Niquero, för att sedan
transportera och sälja den vidare i huvudstaden.
Med assistans från jamaicanska myndigheter kunde ledaren
för smugglarligan, Leonardo Nuñez Ortega, föras till Kuba
där han dömdes till 30 års fängelse. De andra tio inblandade  
dömdes till mellan 15 och 23 år. Domarna har överklagats.
Källa ACN Havanna, 29 juli

Mer sötvattensfisk i centrala Kuba
Christine Vaple

I Villa Clara fångade och beredde fiskföretag mer fisk än
planen, och befäste därmed förra årets goda resultat. Trots
detta är efterfrågan bland befolkningen fortfarande större än
tillgången.
Ariel Roche, driftchef för enheten, sa till ACN att de mellan
januari och april fångat 675 ton, 30 procent mer än planen.
Han nämnde särskilt fångsten av havskatt (kattfisk) avsedd  
för turisthotellen i Varadero och de nordöstra öarna i länet,
men även som läkarordinerad diet och en viss försäljning på
fiskmarknader.
Roche sa att de även levererat 37,8 ton rensad sutare, för
export på den karibiska marknaden, en ökning med 20 procent över planen.
Fiskberedningen uppnådde även den goda resultat med 1
053 ton, 45 procent mer än den planerade för mycket efterfrågade produkter, sa Fernando Castañera, företagets marknadschef. Fiskkroketter, burgare och en rad liknande produkter är väldigt populära bland konsumenterna, tillade han.
Källa Santa Clara, 11 maj (ACN)

Kapitalistiska drivkrafter
mot blockaden Eva Björklund
USA-företag hänger på låset för att göra affärer med den
sedan 56 år stängda kubanska marknaden. Särskilt turistsektorn hittar kreativa lösningar för att komma runt förbudet att
resa till Kuba. Enligt fortfarande rådande lagstiftning måste
resenärer visa att de inte ska till Kuba för att semestra, utan
att de har ädlare syften som ”bildningsresa”, ”stöd till Kubas
folk”, ”religiös verksamhet”, enkelt att fylla i och svårt att
motbevisa.
31 augusti blev Jet Blue första flygbolaget för reguljärflyg
mellan USA och Kuba. Första fullpackade flyget gick från Florida, Fort Lauderdale till Santa Clara.  Andra är på gång för
tillstånd att flyga från 9 städer på olika håll i USA.
Trycket från företagsvärlden mot kongressen är starkt för att
få bort så många krångliga bestämmelser som möjligt. Den
trånga porten pressas upp av kapitalets vinstintressen.
Källa AP 2016-08-29
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