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För De 5 kubanerna, fångar i USA

Kubasolidaritet 
trotsar orkaner

Text o foto • Jorge Capelan

Ett drygt hundratal deltagare från 37 länder samlades den 
7 november i Holguin på 6e Internationella Mötet för De 
5. Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, 
Ramon Labañino och Fernando González skaffade på 
90-talet i Miami information om terroraktioner riktade mot 
Kuba. Trots att de kämpade mot terror och trots att de förde 
informationen vidare till FBI greps de 1998, anklagade för 
spioneri. Rättegången i Miami blev ett justitiemord av 
världsmått i samma klass som fånglägret i Guantanamo 
och Abu Graihb. Kubavänner överallt i världen kämpar för 
kubanernas frigivning.
Detta 5e internationella möte, arrangerat av ICAP,  
Kubanska institutet för vänskap mellan folken, fick i år 
kortas ner på grund av orkanen Paloma. Det blev ändå ett 
tillfälle att utbyta erfarenheter och staka ut riktlinjerna för 
det kommande årets kampanjer för att fria de kubanska 
hjältarna ur imperiets fängelser. Det var spännande att 
träffa aktivister från så skilda länder som Västsahara, 
Puerto Rico, Jamaica och Tyskland. De största grupperna 
kom från USA och Kanada. Bland deltagarna fanns unga 
studenter från Latinamerikanska läkarhögskolan i Havanna 
som berättade om solidaritetsarbetet i sina hemländer för 
De 5. 
I Uruguay har de gjort en jättelik väggmålning framför 
parlamentet med kravet att De 5 släpps fria för att 
påminna parlamentsledamöterna varje morgon. Deltagare 
från radiostationen Pacifica i USA planerar att göra en 
serietidning om De 5 för att nå ut till ungdomarna. 
Medlemmar i partiet Neo Rino i Quebec berättade om 
lyckade solidaritetsfestivaler . 
Initiativen i de olika solidaritetskampanjerna är många: Från 
flygbladsutdelningar och seminarier till lobbyverksamhet 
på olika nivåer, konserter och festivaler, mm. Deltagare från 
Miami vittnade om ett solidaritetsarbete som bedrivs under 
fara från ständiga hot från den exilkubanska maffian.
Parallellt med två utställningar med bilder från de 
tidigare mötena och med teckningar av Antonio Guerrero  
genomfördes ett nätforum där hundratals människor från 
hela världen diskuterade kampanjen samtidigt som vi på 
plats höll till sent på kvällen.
Personligheter som författaren Alice Walker, sociologen 
James Petras, biskopen Thomas Gumbleton och 
historikern Howard Zinn hälsade till mötet och bekräftade 
sitt engagemang i kampen för De 5. Holguintrubaduren 
Orlando Silverio sjöng dikter Ramón Labañino skrivit i sin 
cell i USA. 
Mötet antog ett uttalande som lästes upp av internationella 
kampanjsamordnaren Graciel Ramírez och samordnaren i 
USA Alicia Jrapko. Det kräver att USA omedelbart ska fria 
de fem hjältarna, att den USA-baserade terrorverksamheten 
mot Kuba förbjuds samt att terroristen Luis Posada Carriles 
ställs inför rätta eller utvisas till Venezuela. 
Vid mötets slut, när vi skulle evakueras, fick vi veta att 
160 000 människor redan hade evakuerats undan Paloma 
enbart i Holguín utan att vi ens märkte det. Vårt möte i 
Holguín var ett bevis på att inte ens orkaner kan stoppa 
kampen för De 5. 

Antonio Guerreros mor Mirta Rodríguez Pérez talade i mobilen 
med honom. Han bekräftade sin beslutsamhet att fortsätta 
kampen tillsammans med hela Kubas folk och människor 
överallt i världen. Mirta blev rörd när hon fick ett exemplar av 
Antonios diktsamling som publicerats av svensk-kubanerna i 
Eskilstuna på spanska och svenska, och läste en dikt.


