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5 Dagar, 5 Städer, 
för De 5

Tomas	Widén

Rättvisa nu! Frige De Fem! Det var parollerna och 
temat för Svensk-Kubanska Föreningens och Kommittén 
Frige De Fems sommarkampanj 22-26 juli. Det var 
också femte året i rad som Svensk-Kubanska Föreningen 
organiserar en särskild sommaraktion med kravet att de fem 
i USA fängslade kubanerna Antonio Guerrero, Fernando 
González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René 
González omedelbart ska friges.

I år var aktivister från föreningen i Stockholm, Göteborg, 
Malmö/Lund, Västerås och Eskilstuna ute på gator och torg 
i fem dagar. Appellmöten hölls och i Stockholm avslutades 
aktionen med deltagande i den stora manifestationen den 
26-juli.

I Eskilstuna visades på kvällstid filmerna ”I lejonets 
gap” (en argentinsk film om De Fem) och den venezolanska 
filmen ”Luis Posada Carriles – Terror made in USA”.  I 
Västerås visades filmen ”Uppdrag mot terrorn” och i 
Malmö lyckades vi också få genomslag i lokala medier.

Aktionen var framgångsrik i alla städer. De 
nya banderollerna var verkningsfulla, massor med 
informationsblad spreds, och broschyren om De Fem 
nådde många intresserade. Bland gamla och nya 
aktivister diskuterade vi vad vi kan göra för att den 
internationella kampanjen 12 september till 8 oktober ska 
bli verkningsfull.

Justitiemordet fastställs: 
Appellationsdomstolen vägrar ompröva.

Den 2 september tillbakavisade appellationsdomstolen 
i Atlanta försvarets begäran om en omprövning av 
beslutet från den 4 juni, som i sin tur tillbakavisade 
tidigare överklagandena av rättegångsförhållanden 
och åtalspunkter. Det innebär att de absurda domarna i 
skuldfrågan (”konspiration i syfte att begå spioneri”) står 
kvar; medan Fernando Gonzáles (dömd till 19 års fängelse), 
Antonio Guerrero (livstid) och Ramón Labañino (livstid) 
skall få sina strafftider omprövade. Av samma domare, 
Joan Lenard i Miami, som utmätte straffen 2001! För René 
González (15 år) och Gerardo Hernández (dubbel livstid) 
står straffen fast (se Kuba 3.08)

Kubanska parlamentets talman Ricardo Alarcón 
underströk, i sin kommentar till appellationsdomstolens 
beslut, den avgörande betydelse internationella kampanjen 
för villkorslös frigivning nu fått. Försvaret kommer att 
överklaga till Högsta Domstolen, och ”vi ska kämpa för att 
de alla fem ska komma hem” var Alarcóns budskap.

Redan innan det senaste beslutet i Atlanta 
offentliggjordes menade advokaten Roberto González, 
som ingår i gruppen av försvarsadvokater och också är bror 
till René, att kravet på en ny rättegång nu är meningslöst: 

”Att kräva frigivandet av de fem, som kastats i fängelse i 
USA därför att de bekämpat terrorism, är det enda rätta, 
inte att begära en ny rättegång.”

Efter tio år fängelse, trakasserier, manipulationer och 
juridiskt kattrakande återstår endast att genom kraftfullt 
internationellt solidaritetsarbete skapa en sådan press att 
justitiemordet rivs upp. Vad gäller Högsta Domstolen 
understryker han att den kan vägra att behandla fallet och 
den kan, om den tar upp det, fullfölja justitiemordet. Hans 
slutsats är att ”hur som helst står vi inför en politisk kamp 
och behöver det internationellt solidaritetsarbetet för att 
föra ut sanningen”. Och sanningen är att de fem försvarat 
människor mot terrorism, och den som tillsammans med 
terroristerna borde sitta på de anklagades bänk är den som 
tolererat och understött terrorismen: USA:s regering!

Den 12 september var det tio år sedan de fem arresterades 
i Miami. Den dagen drogs också en särskild internationell 
kampanjmånad för frigivande av de fem igång. I 109 länder 
har kommittéer och solidaritetsorganisationer gått ut på 
gator och torg med flygblad och appeller. 

På årsdagen skickade René González ett budskap till 
kampanjen, som talesman för alla fem. Där skriver han att 
USA:s regering genom sitt agerande ”inför omvärlden givit 
terroristerna tillstånd att från Miami angripa Kuba”. Och 
han underströk att alla vänner  runt om i världen och de 
fem tillsammans måste trappa upp kampen för sanning och 
rättvisa. ”Vi ska kämpa på. Vi ska segra!” Internationell 
mobiliserig för omedelbar och villkorslös frigivning blir 
svaret. Här i Sverige var ”Fem dagar i fem städer” ett bra 
avstamp för den fortsatta kampen.
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26 juli  på Sergels Torg
Som	vanligt	höll	 Svensk-Kubanska	ett	minnesmöte	på	Ser-
gels	Torg	den	26	juli,	i	år	i	samarbete	med	Resocal.	Årsdagen	
av	 Moncada-attacken	 är	 Kubas	 Nationella	 Upprorsdag,	 och	
som	sådan	också	hela	Latinamerikas.	Det	framgick	tydligt	av	
alla	 fantasiska	banderoller	som	inramade	Sergels	Torg,	och	
danserna	från	Andernas	högplatå.		Foto	Achim	Rödner.

Världsomfattande kampanj:En månad för De 5 
mot Bushfamiljens skydd av egna terrorister. 
346	organisationer	och	kommittéer	i	109	länder	kommer	att	
under	 en	 kampanjmånad,	 med	 början	 den	 12	 september,	
uppmärksamma	att	Bush-regeringen,	 trots	allt	 tal	om	”krig	
mot	terrorismen”,	aktivt	och	medvetet	beskyddar	terrorism.	
Kampanjens	fokus	är	USAs	stöd	till	terrorister	i	Latinamerika	
och	särskilt	de	Miami-baserade	exilkubanska	högerextremis-
terna.	
Stödet	till	terrorismen	mot	Kuba	går	tillbaka	till	60-talets	för-
sta	år	och	har	aldrig	upphört.	Vågen	av	bombattentat	mot	
turistanläggningar	på	90-talet	organiserades	av	massmörda-
ren	 och	 flygplanssprängaren	 Luis	 Posada	 Carriles,	 som	 nu	
ostraffad,	liksom	hans	kompanjon	Orlando	Bosch	Ávila	och	
många	fler,	i	full	frihet	lever	i	Miami	och	därifrån	fortsätter	att	
propagera	terror.	Se	Kuba		nr	1	och	2.08.	
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Foto	Marco	van	der	Torre
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