”USA försöker
slå in en kil

mellan
ungdomarna och den äldre
generationen, men det kommer vi
inte att tillåta”

Det säger parlamentsledamoten i Kuba, Jorge Luís
Mazorra: ”Ungdomar är kritiska och vill av naturen skapa
nytt så de har en nyckelroll när det gäller att förbättra och
förändra samhället de lever i.” Det är unge Jorge Luis’,
23 år, svar på frågan: Vad tänker du när internationell
press säger att på Kuba är ungdomarna utestängda från det
politiska ledarskapet? Själv började han med politiken när
han var 18 år, då han valdes till representant för sin lokala
valkrets.
Jorge Luis är aktiv på sociala medier och väldigt populär.
Han kombinerar sina ingenjörsstudier vid Tekniska
Höskolan CUJAE med arbetet i parlamentet, som
representant för sitt bostadsområde, och med arbetet i
kommunfullmäktige i Marianao (Havanna).
Som parlamentsledamot erhåller han ingen som helst lön,
och inte heller för uppdraget i kommunfullmäktige. Han
påpekar att i Nationalförsamlingen finns bara 7 ledamöter
som är tjänstlediga från sina ordinarie arbeten och i stället
erhåller lön från parlamentet.
Jorge Luis Mazorra är den näst yngste medlemmen i Kubas
Nationalförsamling. Han ingår i parlamentets utrikesutskott
och berättar att det finns parlamentariska vänskapsgrupper

Jorge Luís
Mazorra,
parlamentsledamot
med Kuba i 87 länder i världen, som han har regelbunden
kontakt med.
Av Nationalförsamlingens medlemmar är 78 procent födda
efter Revolutionens seger, och medelåldern är 48 år. Utan
någon som helst lag om kvotering utgör kvinnorna 48,86
procent, dvs praktiskt taget hälften.
”Jag är född 1992, just när Specialperioden började, och
jag är en del av den generation som vuxit upp med brist
på materiella tillgångar,” berättar han. Det är detta Vita
Huset försöker utnyttja: ”USA försöker slå en kil mellan
ungdomarna och den äldre generation, men det tänker vi
inte tillåta,” understryker han när han tar upp USAs strategi
för att påverka delar av Kubas civilsamhälle, som just
ungdomen. 		
översättning Eva Björklund

Om utländsk finansiering av ”oberoende” medier”

”El toque de Cuba”

KUBAKONTAKT:

Eva Björklund

”El toque de Cuba” presenterar sig som ”en plattform
i Kuba för över 30 unga journalister, bloggare och
multimediatillverkare som backas upp av en holländsk
s.k. NGO – icke regeringsanknuten organisation – RNW
Media. De säger sig ärligt berätta om ovanliga, enastående
människor, ”noggrant och nyskapande. Vi tar också fram
motsättningar som behöver debatteras, med berättelser
som uppmuntrar till debatt och erbjuder ungdomarna olika
perspektiv för samhällsförändring.”
RNW presenterar sig som en organisation för
samhällsförändring ”I delar av världen där yttrandefriheten
är begränsad […] För att förändra samhället behövs unga
människor. Men de behöver information. Så vi hjälper dem
att få tillgång till oberoende journalistisk och medier.
Våra tre teman är demokrati, gott samhällstyre, sexuell
hälsa och rättigheter och internationell rättvisa. Detta
avspeglar vårt hemland Nederländernas ideal.”

Bygga gemenskaper
RNW beskriver sig också som en talangfull grupp
av unga journalister och specialister från hela världen,
med lidelse för sitt viktiga arbete, unikt genom sitt nära
förhållande till samarbetsorganisationer och medborgare i
målområdena, som arbetar tillsammans på lika villkor (fast
RNW betalar, de andra köps). De tar stöd av lokala experter
och ett omfattande nätverk som bygger och kopplar ihop
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gemenskaper.
”Vi hjälper unga medieproducenter att knyta kontakt
med sin publik, i särskilda gemenskaper och att använda
övertygande berättelser.”
RNW anser sig kunna ingjuta det mod media behöver
och arbetar bara i länder där yttrandefriheten är allvarligt
begränsad. ”Vi ger dem tillgång till information som inte
är tillgänglig i lokala medier på grund av lagar eller tabun.”

Nådde över 15 miljoner människor 2014

Under samma tid fördubblades deras ”mediegemenskap
till över 3 miljoner”. Deras hemsidor ”öppnade besökarnas
ögon för annorlunda synsätt och hjälpte dem att bestämma
sig för vad de tycker […] vi gör det lättare för dem att
diskutera tabubelagda saker. ”
RNW Media har rötterna i den på 40-talet organiserade
holländska internationella radion ”och kan stötta strävan
till förnyelse med en enorm källa av kunskap och nätverk”
och har skapat ”en helt ny form av mediaorganisation med
makt att bidra till att förändra samhällen”. Jag kollade
några av RNWs berättelser om ”ovanliga, enastående
människor” i Kuba. Det var skrönor av det vanliga slaget
om hur de stackarna måste ta till mutor och lagbrott för att
klara livhanken.
Kan detta vara en förebild för SIDAs 90 miljoner för att
”modernisera” Kuba?
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