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Internetrevolutie inCubagaat in slakkengang

JanPostma
Havana

Buitenhotel AmbosMundos, inhet
centrumvanHavana, zijnCubanen
opgewonden indeweermet laptop,
smartphone en tablet. Gewoonopde
stoeppraten zemet familie, downloaden
zedenieuwstemuziekofwerkenhun
facebookfoto’s bij. DeCubanen snakken
naarmeer internet.De groteAmerikaan-
se telecombedrijvenmogendat vanOba-
maal een jaar leveren,maar krijgen toch
noggeen voet aandegrond.

Op15 januari 2015kwamhetWitte
Huismet een verdere versoepeling van
de regels voorhandelmetCuba (zie
kader).Die versoepelingmoest het voor
Amerikaanse internet- en telecombedrij-
vengemakkelijkermakenomappara-
tuur endiensten te exporteren.De sector
reageerdemeteen. In 2015bezochten
Google,Netflix, Airbnben verschillen-
deprovidershet eiland. ViaVerizonen
Sprint kunnenAmerikaanse toeristen
inmiddels roamen.EnookAirbnben
Netflix biedennuhundienstenaan in
Cuba.

Maar er is bijna geenCubaanmet een
snelle verbindingdie vandiediensten
gebruik kanmaken. Vande elfmiljoen
Cubanenheeft slechts 4% internettoe-
gang. Internet is nog altijd vooral het
privilege vanpolitici, hoge ambtenaren,
directeurenendokters. Endiemoeten
hetmet een langzame telefoonlijndoen.
Mobiel bellen gaat via eenouderwets
2G-netwerk—uit de jarennegentig van
de vorige eeuw—,waaropgeen internet
mogelijk is.

Alle handelsmissies ten spijt heeft de
regering-Castronoggeendeal gesloten
over de aanleg van infrastructuur voor
snel internet. Endat terwijl volgensdie-
zelfde regering rond2020 in ieder geval
dehelft vandeCubanen internettoegang
moethebben.Googlebood volgenspers-
bureauBloomberg aanomverbindings-
masten enkabels te plaatsen voor een
bescheidenprijs.De investering zou zich
later via gebruik vanhundiensten terug-
betalen.MaarHavana zei nee.

De regering vanRaúlCastroheeft
dubbele gevoelensover dekomst van in-
ternet. Voorde economieheeft het land
internet nodig.Maar ondertussendreigt
de regeringookde controle over de infor-
matievoorziening te verliezen.Daarnaast
isHavanaookbang voor spionage enom
die redenhuiverigAmerikaansemultina-
tionals binnen tehalen.Daaromhoudt
Havana alle opties openen schermthet
ookmet aanbiedingen vanChinese tele-
combedrijven als ZTEenHuawei.

Het duurt te lang, vinden veelCuba-
nen.Het is belachelijkhoe lang zehet
onvermijdelijkehebbenuitgesteld,
zegtCarlosAlzugaray, een voormalig
Cubaans ambassadeur voordeEU, en
hoogleraar aandeuniversiteit vanHava-
na tegenBloomberg. ‘We lopen steeds
verder achter,webevindenons inde

Grote Amerikaanse bedrijven krijgen vooralsnog geen voet aan de grond

steentijd.’Havanamaant critici onder-
tussen tot rust: ‘Wat onsbetreft gaat het
heuswel gebeuren, zonderhaast,maar
ook zonder stilstand.’

Dedeur staatwel op eenkier. Sinds
deze zomer zijn er inheelCuba zo’n35
openbarewifihotspotswaardoor inter-
nettoegangmogelijk is.Wiehet kanbe-
talenmaakt er gebruik van.Met laptop,
smartphoneof tablet zittenCubanenop
de stoep.

Met eenkaart kunnen zeminuten
kopen.Maar zo’n internetkaart kost
zo’n €2peruur, 10%vaneengemiddeld
maandsalaris, voordemeesteCubanen
veel te duur.Daaromzijnde gemakke-
lijk tehackenopenbarenetwerken van
hotels ergpopulair. Tot diep indenacht
zitten er groepjes ronddehaperende,
overbelastewifi.

Cubaanseondernemerswetendeweg
naarhetwebook te vinden. Sinds een

Het duurt te lang,
vinden Cubanen. ‘We
lopen steeds verder
achter, we bevinden
ons in de steentijd’

Mobiele telefoons zijn ondanks het slechte netwerk populair bij jonge Cubanen. FOTO: BLOOMBERG/REUTERS

versoepeling vande regels in 2010 zijn er
honderdenPaladares (particulierehuis-
restaurants) enCasasParticulares (bed
andbreakfasts) opgericht.DeCubaanse
uitbaterswetendat ze internet nodig
hebbenomhunproducten inde rest van
dewereld onderde aandacht te brengen.
Toen in april Airbnb inCubabegon,
stonden inno-timeduizend slaapadres-
sengeregistreerd.OpTripAdvisor staan
603 restaurants inHavana.

Restaurants inHavanaplakken logo’s
vanTripAdvisor ophun ramenomtoe-
ristenbinnen te lokken.Obers laten
nadrukkelijkwetenhoehoog ze staanop
debeoordelingssite.

Ookeigenaren vanbedandbreakfasts
wetenhoebelangrijk eengoedebeoorde-
ling is. JoaquinPerezbijvoorbeeld, ver-
huurt verscheidenekamers in zijnhuis.
‘Vond jehet leukhier?Vertel het aan je
vrienden,maar vooral: geef ons eengoe-
debeoordeling.’Maarhoebekijk je die
dan? ‘Datmaaktniet uit. Ikhebdangeen
internet,maar julliewel!’

Opde stoep voorhotel Ambos
Mundos, bij de gratiswifi,wordt er voor-
almet vieze gezichtengereageerdopde
vraagwat ze vande verbinding vinden.
‘Hij is te langzaam, ikwilmetmijn fa-
milie inFloridapraten,maardat lukt zo
niet’, zegtGuillermo terwijl hijmet zijn
mobieltje prutst.

Hij heeft vertrouwen in eenCubaanse
internetrevolutie,maar ziet die opkorte
termijnniet plaatsvinden. ‘Ik komvan-
nachtwel terug, dan ishet rustiger enhet
internet sneller.’

4%
Slechts 4% van de elf miljoen
Cubanen heeft toegang tot
internet.

De republiek Cuba is sinds
1959 een socialistische staat.
De Verenigde Staten stelden
in 1962 een economische en
financiële blokkade tegen
het land in. In 2014 komen na
bemiddeling van de paus on-
derhandelingen op gang om
de relaties te normaliseren.
Daarop gingen ongeveer een
jaar geleden een aantal ver-
soepelingen in zoals:

l1 Telecommunicatie: de
techniek mag worden

uitgevoerd; Amerikaanse provi-
ders mogen in Cuba commerci-
ele diensten verlenen.

l2 Betalingsverkeer:
Cubaanse en Amerikaan-

se banken kunnen samenwer-
ken ter vergemakkelijking van
het betalingsverkeer.

l3 Handel:met Cubaanse
particuliere bedrijven mag

onder voorwaarden handel
worden gedreven.

l4 Diplomatie: herstel diplo-
matieke relaties. Inmiddels

hebben beide landen ambassa-
des heropend.

l5 Reizen: enkele beperkin-
gen worden opgeheven.

Formeel bestaat het embargo
nog, want ligt wettelijk vast.

Fidel Castromobiel aan het bellen in 2012. FOTO: CUBADEBATE/REUTERS
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