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 Breve biografía del candidato. 
 

Keenan Singh proviene de la isla de Trinidad, es un emprendedor visionario y le apasiona la tecnología. Harto 
y frustrado por la mala calidad de internet disponible para la comunidad rural donde residía, hace veinte años 
decidió que quería hacer un cambio. Después de terminar la escuela secundaria, consiguió un trabajo 
humilde, ahorró sus magros ingresos, compró una pequeña antena parabólica, la instaló en la azotea de la 
casa de su familia y comenzó a experimentar con las conexiones a internet. Sus experimentos dieron fruto, ya 
que logró velocidades de internet muy superiores a las que ofrecía el ISP que existía en la zona en ese 
momento. Al enterarse del éxito de sus experimentos, sus vecinos también quisieron acceder al mismo 
servicio, por lo que les cobró una pequeña tarifa y así nació Air Link. 
Singh soñaba con aumentar la escala de sus operaciones de manera que los miembros de otras comunidades 
rurales en su parte de la isla también pudieran beneficiarse. Fue así que trabajó diligentemente para hacer 
realidad este sueño. Producto de su gran determinación, su empresa brinda servicios de telecomunicaciones 
a más de 10.000 clientes y, en 2009, lanzó el Centro de Datos Air Link, que ahora cuenta con la certificación 
ANSI/TIA-942-B-2017 Calificación 3 y ofrece servicios de TIC a empresas en todo el mundo. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Una de mis historias favoritas tiene su origen en la Biblia y es la historia de David y Goliat. Esta ha sido la 
historia de mi vida: no solo he enfrentado y superado grandes desafíos, sino que también he logrado grandes 
avances. Ahora me interesa compartir mi experiencia y brindar orientación y liderazgo para quienes se 
atrevan a intentar lo imposible. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Me crie en una familia muy humilde y con pocas oportunidades de continuar mi educación. Una vez que 
terminé la secundaria, fui en busca de mi pasión e inicié mi primer negocio. A medida que mi empresa crecía, 
empecé a profundizar mi educación y comencé mi MBA en la Universidad de las Indias Occidentales. Hoy en 
día soy parte de la Junta del Punto de Intercambio de Tráfico de Trinidad y Tobago, así como de Caribbean 
Cable Corp. 
Si bien mi educación y experiencia profesional pueden ser limitadas, he dedicado los últimos 20 años de mi 
vida a mi negocio y a abrir caminos para quienes tienen pocas oportunidades en mi país. 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 
 

Mi interés se remonta a las primeras etapas del desarrollo de mi empresa. Demasiadas veces he visto cómo a 
las políticas las hacen los grandes operadores, que a su vez son quienes los más beneficiados. Las políticas se 
deben desarrollar teniendo en cuenta a todos los operadores para asegurar que haya equidad. Mi empresa 
está asociada a LACNIC desde 2014 y mi experiencia personal ha sido muy buena. LACNIC siempre se ha 
acercado a los operadores más pequeños, asegurándose de que tengan los recursos y la capacitación 
necesarios para tener éxito. 



 

 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 

 
Tradicionalmente, el ritmo de crecimiento y desarrollo de cualquier región o país se atribuía a su acceso a los 
recursos energéticos. Sin embargo, hoy en día, la conectividad —específicamente el acceso a Internet— 
desempeña un papel igualmente importante en este sentido. El acceso a Internet depende de la 
disponibilidad de direcciones IP y, por lo tanto, su distribución proporcional y justa es fundamental para 
garantizar que todas las regiones y países tengan las mismas oportunidades de progreso y así puedan 
arrancar en pie de igualdad. 
Por lo tanto, la misión de LACNIC de asignar y administrar las direcciones IP para la región, crear políticas 
transparentes e investigar sobre cómo mejorar Internet puede verse como responsable directa del 
crecimiento y desarrollo de la región. En este sentido, las decisiones y acciones de LACNIC pueden contribuir 
al fortalecimiento o debilitamiento de las comunidades e instituciones regionales en todos los niveles y 
LACNIC es, sin duda, uno de los principales responsables del desarrollo regional. 
 

 ¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser 
elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición? 

 
Mi principal prioridad sería una mayor inclusión de los proveedores más pequeños, que son el alma de 
Internet. 
El directorio de LACNIC debe ser un reflejo directo de su membresía y debe tomar en cuenta no solo las voces 
de sus asociados más grandes sino también las de sus asociados más pequeños. Dado que un gran porcentaje 
de los miembros de LACNIC son pequeñas o microorganizaciones, esto se debería reflejar en una mejor 
representación en el directorio de LACNIC. 
Si bien mi historia puede inspirar a otros, espero que las experiencias que comparto y mi contribución puedan 
tener un impacto positivo no solo en LACNIC sino en la membresía en general. 

 
 

➢ Criterios de Idoneidad Deseables 
 
 
Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 
 

 Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC. 
 
Ninguno 
 

 Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad, 
Foro de Interconexión, Foro de Operadores).  
 
Peering Forum 

 

 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 
ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  

 
LACNIC in the Caribbean 
 
 
 
 



 

 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC). 

 
Air Link Communications Ltd (accionista) 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
organizaciones de la comunidad técnica de la región. 

 
Air Link Communications Ltd (accionista) 

 
 

 Brief biography of the candidate. 
 

Mr. Keenan Singh hails from the island of Trinidad and is a visionary entrepreneur with a passion for 
technology. Being fed-up and frustrated with the poor quality of internet available to the rural community 
where he resided, two decades ago, he decided that he wanted to make a change. After completing 
secondary school, he managed to land a humble job, saved his meagre earnings, bought a small satellite dish, 
installed it on the rooftop of his family home and started experimenting with internet feeds. His experiments 
were fruitful as he experienced internet speeds far above what was offered by the existing ISP in the area at 
that time. His neighbors, hearing of the success of his experiments, also wanted the service, so he charged 
them a small fee to access it and Air Link was born. 
Singh dreamt of scaling his operations so that members of other rural communities in his part of the island 
could also benefit and he worked diligently towards making this dream a reality. Today, as a result of his 
brazen determination, his company provides Telecommunications services to over 10,000 customers and in 
2009, he launched the Air Link Data Center, which is now ANSI/TIA-942-B-2017, Rated- 3 Certified and 
renders ICT services to companies and businesses worldwide. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 

One of my favorite stories come from the Bible and is the story of David and Goliath. This has been the story 
of my life; not only have I faced great challenges and overcame them, I have also made great strides. Now my 
interest is to share in my experience and provide guidance and leadership to those who would dare to 
attempt the impossible 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 

I was raised in a very humble family with little opportunity for further education. After high school I started to 
peruse my passion and started my first business. As my company grew I began to further my education and 
started my MBA with the University of the West Indies. I currently serve on the Board of the Trinidad and 
Tobago Internet Exchange Point as well as the Caribbean Cable Corp. 
While my education and professional background may be limited I have devoted the last 20 years of my life to 
my business and providing avenues to those in my country with limited opportunities. 

 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 

My interest goes back to the early stages in my company’s development. Far too often I’ve seen where policy 
is made by, and largely benefits, larger operators. Policy should be developed with all operators in mind to 
ensure there is equity. My company has been a member of LACNIC since 2014 and my personal experience 
has been very good. LACNIC has always reached out to smaller operators ensuring they have the resources 
and training required to succeed. 

 



 

 

 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 
development in the region? 

 
The rate of growth and development of any region or country have traditionally been attributed to its access 
to Energy resources but today, Connectivity, and specifically Internet Access, plays an equally important role 
in this regard. Internet Access relies on IP address availability and hence its proportional and fair distribution 
is critical in order to ensure that all regions and countries are afforded the same opportunities for 
advancement and hence start off on a somewhat equal footing. 
LACNIC’s mission to assign and manage IP addresses for the region, create transparent policy and conduct 
research around the amelioration of the Internet, therefore, can be viewed as being directly responsible for 
the growth and development of the region. In this sense, LACNIC’s decisions and actions can aid in the 
strengthening or weakening of regional communities and institutions at every level and is, undoubtedly, one 
of the key bodies responsible for regional development. 

 

 In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected? 
What motivated you to run for a position on the elective body? 

 
Greater inclusion of smaller providers who are the lifeblood of the Internet would be my main priority. The 
board of LACNIC should be a direct reflection of its membership and should take into account the voices of 
not only it's largest members but also its smallest members. Given a large percentage of LACNIC members are 
small or micro-organizations there should be a better representation on the board of LACNIC to reflect this. 
While my story may inspire others it's my hope that the experiences I share and the contribution I make can 
have a positive impact on not only LACNIC but the membership as a whole. 

 
 

➢ Desirable Suitability Criteria 
 
 
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability: 
 
 

 Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies. 
 

None 
 

 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 
Interconnection Forum, Network Operators Forum). 

 
Peering Forum 
 

 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 
Move, AMPARO, etc.) 

 
LACNIC in the Caribbean 

 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations which have been assigned number resources in theregion (LACNIC 
members). 

 
Air Link Communications Ltd (Shareholder) 

 
 



 

 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 

 
Air Link Communications USA Llc (Shareholder) 
 

 

 Breve biografia do candidato. 
 

Keenan Singh é natural da ilha de Trinidade, é um empreendedor visionário e apaixonado pela tecnologia. 
Cansado e frustrado com a má qualidade da Internet disponível para a comunidade rural onde ele morava, há 
vinte anos decidiu que queria fazer uma mudança. Depois de terminar o ensino médio, conseguiu um 
emprego humilde, economizou sua escassa renda, comprou uma pequena antena parabólica, instalou-a no 
telhado da casa de sua família e começou a experimentar com as conexões à Internet. Seus experimentos 
valeram a pena, uma vez que ele alcançou velocidades da Internet muito superiores às oferecidas pelo ISP 
que existia na área na época. Ao saber do sucesso de seus experimentos, seus vizinhos também quiseram ter 
acesso ao mesmo serviço, então ele cobrou uma pequena taxa e assim nasceu o Air Link. 
Singh sonhava em ampliar suas operações para que membros de outras comunidades rurais em sua parte da 
ilha também pudessem se beneficiar. Foi assim que trabalhou arduamente para que este sonho se tornasse 
realidade. Como resultado de sua grande determinação, sua empresa presta serviços de telecomunicações a 
mais de 10.000 clientes e, em 2009, lançou o Centro de Dados Air Link, que agora tem a certificação 
ANSI/TIA-942-B-2017 Qualificação 3 e oferece serviços de TIC para empresas no mundo todo. 

 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 

Uma das minhas histórias favoritas tem sua origem na Bíblia e é a história de Davi e Golias. Esta tem sido a 
história da minha vida: não só enfrentei e superei grandes desafios, mas também dei grandes passos. Agora 
estou interessado em compartilhar minha experiência e fornecer orientação e liderança para aqueles que 
ousam tentar o impossível. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 

Cresci em uma família muito humilde, com poucas oportunidades de continuar meus estudos. Assim que 
terminei o ensino médio, fui em busca da minha paixão e comecei meu primeiro negócio. À medida que 
minha empresa crescia, comecei a aprofundar minha educação e iniciei meu MBA na Universidade das Índias 
Ocidentais. Hoje faço parte do Conselho do Ponto de Troca de Tráfego de Trinidade e Tobago, bem como da 
Caribbean Cable Corp. 
Embora minha formação e experiência profissional possam ser limitadas, dediquei os últimos 20 anos da 
minha vida ao meu negócio e a abrir caminhos para aqueles com poucas oportunidades no meu país. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 

Meu interesse remonta aos estágios iniciais do desenvolvimento da minha empresa. Muitas vezes vi como as 
políticas são feitas pelas grandes operadoras, que por sua vez são as que mais se beneficiam. As políticas 
devem ser desenvolvidas com todas as operadoras em mente para garantir a equidade. Minha empresa está 
associada ao LACNIC desde 2014 e minha experiência pessoal tem sido muito boa. O LACNIC sempre 
procurou as operadoras menores, garantindo que estas tenham os recursos e a capacitação necessários para 
atingir o sucesso. 
 
 
 
 



 

 

 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e 
crescimento da região?  

 
Tradicionalmente, o ritmo de crescimento e desenvolvimento de qualquer região ou país era atribuído ao seu 
acesso aos recursos energéticos. Hoje, no entanto, a conectividade – especificamente o acesso à Internet – 
desempenha um papel igualmente importante nesse sentido. O acesso à Internet depende da disponibilidade 
de endereços IP e, portanto, sua distribuição proporcional e justa é essencial para garantir que todas as 
regiões e países tenham as mesmas oportunidades de progresso e, assim, possam começar em pé de 
igualdade. 
Portanto, a missão do LACNIC de designar e gerenciar endereços IP para a região, criar políticas transparentes 
e pesquisar sobre como melhorar a Internet pode ser vista como responsável direta pelo crescimento e 
desenvolvimento da região. Nesse sentido, as decisões e ações do LACNIC podem contribuir para fortalecer 
ou enfraquecer as comunidades e instituições regionais em todos os níveis, e o LACNIC é, sem dúvida, um dos 
principais responsáveis pelo desenvolvimento regional. 
 

 Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e 
o quê te motiva a nomear-se para dita posição? 

 
Minha principal prioridade seria uma maior inclusão dos provedores menores, que são a força vital da 
Internet. 
A Diretoria do LACNIC deve ser um reflexo direto de sua membresia e deve levar em conta não só as vozes de 
seus associados maiores, mas também de seus associados menores. Uma vez que uma grande porcentagem 
dos associados do LACNIC são pequenas ou micro organizações, isso deveria se refletir em uma melhor 
representação na Diretoria do LACNIC. 
Embora minha história possa inspirar outras pessoas, espero que as experiências que eu compartilho e minha 
contribuição possam ter um impacto positivo não apenas no LACNIC, mas na membresia em geral. 
 
 

➢ Critérios de Idoneidade Desejáveis 
 
 
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e Idoneidades: 
 
 

 Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC. 
 

Nenhum 
 

 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 
Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 
 
Peering Forum 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON 
the MOVE, AMPARO, etc.). 

 
LACNIC in the Caribbean 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC). 

 
Air Link Communications Ltd (acionista) 



 

 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações da comunidade técnica da região. 

 
Air Link Communications Ltd (acionista) 


