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för CIA, finns inte i Kuba, Kina, 
Ryssland, Venezuela eller Bolivia. 
Men den finns i exempelvis Brasi-
lien och Colombia och arbetar 
med internet därifrån. 

Hur förklarar du den formliga explo-
sionen av IT i Kuba de senaste åren?

— De senaste två, tre åren har 
vi haft en enorm ökning av till-
gången till wifi. Det är tack vare 
kinesiska Huawei, som installerat 
3G i Kuba och 2019 får vi 4G. 
Kuba är en bra testmiljö för Hua-
wei eftersom företagen här är 
statliga.

Och priserna sjunker?

— Ja, priserna för uppkoppling 
sjunker stadigt. Nu kostar en tim-
me 1 CUC (ca 8 kr). Fast telefoni 
är nästan gratis för samtal inom 
landet. Det trots att det egentligen 
är tio gånger så dyrt att drifta. 
Den fasta telefonin subventioneras 
i praktiken av det mobila nätet. 

Kan du säga något om den påstådda 
censuren av Internet i Kuba?

— Kuba censurerar pornografi, 
rasism och uppmaningar till våld. 
Inget annat. Däremot arbetar 
exempelvis Google hårt för att 
påverka oss. Gör du en sökning 
på Google ligger de antikubanska 
sidorna överst i listan över träffar 
och de kubanska sidorna längst 
ner. FBI har full koll på vad/vem 
som läser de kubanska sidorna. 

Det är USA som censurerar?

— Javisst. Penningtransaktioner 
måste gå via servrar i Kanada. Det 
gäller om du köper bussbiljetter, 

ska hyra en bil eller så gott som 
vad som helst. Skype och massor 
med andra websidor är blockerade 
för oss. Det finns en mängd 
vetenskaplig litteratur som vi inte 
kommer åt. Sedan är vi blockerade 
från mjukvara, alltså program 
och liknande. Det gäller också 
hårdvara. Vi har försökt köpa 
HP-servrar men nekats. I andra 
fall kan vi köpa, men till extremt 
höga priser. Jag har varit med 
och försökt handla från Amazon. 
De behöll pengarna och vi fick 
ingenting.
     När man ska in på en sådan 
blockerad sida så står den anting-
en bara och tuggar, utan att något 
händer. Eller så står det att sidan 
inte är åtkomlig på grund av 
USA:s lagstiftning. Med några 
månaders mellanrum stänger 
YouTube ner den kubanska 
nyhetskanalen Cubadebate.
    Också kubanska tidningar som 
Granma och Juventud Rebeldes 
nätversioner har blockerats. Och 
samma sak gäller ryska RT och 
latinamerikanska teleSUR.

Vad tror du om framtiden, låt oss 
säga inom fem år?

— Internet kommer att vara myck- 
et billigare. Fortsatt utbyggnad 
av bredband och fiber. Intranet 
inom varje enskilt land kommer 
att få ökad betydelse. Men annars 
är det svårt att säga. Vi styr inte 
USA. Kinesernas planerade »Nya 
Sidenvägen« inkluderar en mängd 
infrastruktur, inklusive fiberoptik. 
Så vi får se. 
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Kuba börjar med 
4G internet service

Den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua rapporte-
rar att sedan december 2018, när Kubas stat-
liga kommunikationsbolag ETECSA började 
erbjuda mobiltelefoner med internet-upp-
koppling, har fler än 1,8 miljoner användare 
utnyttjat möjligheten.
    Den höga användningen har överraskat 
företaget. Enligt ETECSA är utnyttjandegra-
den 160% av kapaciteten, vilket ger upphov 
till störningar och klagomål. 
    I veckan tillkännagav ETECSA att det ska 
börja testa 4G. De områden där 4G ska pro-
vas ut till att börja med, innefattar Havanna, 
Varadero och utvecklingszonen Mariel. 

Cuba Central Team (USA) 190309

H

NBC6 Miami konstaterar: 
Internet censureras inte 

i Kuba
Kubas internet är i huvudsak ocensurerat. 
Det konstaterar en TV-station i Miami. Vi vet 
att regeringen blockerar ett litet antal sajter 
som de USA-finansierade radio- och TV »Martí 
nätverken« som ger propagandasändningar 
dygnet runt från Florida mot Kuba och före-
språkar ett systemskifte på ön.
    De använder sig av frekvenser som är 
förbehållna Kuba, i strid mot internationella 
överenskommelser. Kuba blockerar dessa. 
    Kuba blockerar enbart rasism, pornografi 
och uppmaningar till våld. Däremot blockerar 
USA fortfarande mängder av internetmate-
rial om man försöker nå det från datorer i 
Kuba. Främst betalningstjänster, men också 
program som exempelvis Skype.
    Kuba däremot uppger att internet inte 
censureras.
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Venezuelas FN-ambassadör 
i säkerhetsrådet

Venezuelas FN-ambassadör Samuel Mon-
cada krävde den 9 april att FNs säkerhetsråd 
ska utreda USAs och Storbritanniens brott 
mot mänskligheten, som deras ekonomiska, 
politiska och sociala angrepp på venezolan-
ska folket utgör. 
    Säkerhetsrådet ska utnyttja sina möjlighe-
ter att stoppa det krig som USAs president nu 
för Venezuelas ekonomi och rätt till fred. 
    »USAs försök hittills handlar inte om huma-
nitärt bistånd, utan om en täckmantel för att 
kränka Venezuelas territoriella integritet och 
hota med tvångsmedel, militär resning och 
inbördeskrig.  Detta som är en av USA-reger-
ingens specialiteter«, sade Samuel Moncada.
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