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Hur är det med den så omtalade 
fiberoptiska kabeln som går i 
sundet mellan Kuba och USA?
— Det är inte en utan tio kablar 
som finns på kubanskt vatten 
och med Kubas tillstånd. De är 
från 1990-talet och Kuba trodde 
förstås att man skulle få koppla 
upp sig på kablarna. Det har man 
inte fått. Kuba får inte heller betalt 
för att ha upplåtit sitt territorium, 
då USA:s blockad förbjuder utbe-
talningar till Kuba.
 
Men Kuba har åtkomst till en 
satellit?

— Ja, det är en kanadensisk kom-
munikationssatellit. Satelliten är 

starkt begränsad vad gäller band-
bredd. Den ger en långsammare 
förbindelse än kabel. Det är en 
lång fördröjning vid telefonsamtal 
och video. Det ger hackigt ljud 
och en märkbart pixlad bild. 

Och den nya kabeln till Venezuela?

— Kabeln till Venezuela finns 
på plats och används. Också här 
hindras Kuba från att utnyttja den 
bandbredd som egentligen finns 
och är så gott som obegränsad. 
Kabeln drivs av ett venezolanskt 
företag, till vilket Kuba betalar. 
Men venezolanerna måste hela 
tiden ha tillstånd från USA. 
Internet kontrolleras från Miami. 
En kabel går till Jamaica som, 

i motsats till Kuba, får utnyttja 
kapaciteten fullt ut. Kuba för-
handlar om ökad bandbredd med 
venezolanerna som i sin tur måste 
förhandla med Miami. 

Så det stämmer inte att Obama 
upphävde restriktionerna mot 
Internet?

— Obama erbjöd oss full tillgång 
ifall vi lät USA sköta driften. Det 
skulle vara detsamma som att 
överge vår självständighet. Google 
ville göra sig till ägare av Kubas 
telekommunikationer. Kuba sa 
förstås nej. Google lever på att 
sälja information. Flera länder i 
Latinamerika har gjort just det; 
lämnat driften av internet till olika 
företag i USA. Så det var ingen 
stor förändring mot tidigare för 
Kubas del när det gäller just det. 
Men vi fick under Obama vissa 
lättnader och ökad tillgänglighet 
och större bandbredd genom nya 
avtal.
 
USA styr Internet?

— Ja. Internet är från början ska-
pat för USA:s militär. Det är fort-
farande så och det styrs därifrån. 
Du minns avlyssningen av Angela 
Merkel i Tyskland och Dilma 
Rousseff i Brasilien? Brasilien un-
der president Lula försökte frigöra 
sig. USA kan blockera och/eller av-
lyssna mobiltelefoner. Kryptering 
krävs för att undvika det. Det är 
lite för komplext att enkelt förklara 
här. FBI, CIA, NSA med flera har 
full koll. Det är ingen tillfällighet 
att Facebook, Instagram, Google 
osv. samtliga finns i USA.             
    USAID, USA:s internationella 
»hjälporganisation« och täckmantel 

Vid årsskiftet 2018–2019 fick vi möjlighet att intervjua Felix Torres Labrada, 48 år, om Kuba och 
internet. Felix är militärt utbildad i Sovjetunionen och återvände hem till Kuba under den värsta 
»specialperioden« 1991. Han är specialist på nätverk och IT-kommunikation och arbetar sedan 14 år 
tillbaka med installation av fiberoptik i byggnader som museer och kontor i Gamla Havanna för att det 
till exempel ska vara möjligt att agera interaktivt på ett museum. Det sker som del av den omfattande 
renoveringen som sysselsätter tusentals personer. Installationer utomhus, mellan byggnader, sköts av 
Etecsa, det statliga telefonbolaget, så det har han inte direkt med att göra.

USA styr internet
Intervju

Idalmy och Felix utanför sitt hus i Cojimar, Havanna. En del kanske känner 
igen Idalmy. Hon arbetar som guide, bland annat med de grupper som Anna 
Artén och Mats Werning regelbundet har med sig till Kuba. 


