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3 av De 5 förflyttade till Miami.
Den 13 oktober ska 3 av De 5 få sina straff omprövade i Miami,
sedan appellationsdomstolen i Atlanta kommit fram till att de
straff som Antonio Guerrero, Ramón Labañino och Fernando
González dömdes till 2001 var för hårda, bland annat eftersom
de aldrig hade begått spioneri. De orimliga straffen och på falska anklagelser visar att domarna mot de fem kubanerna var
justitiemord i flerdubbel bemärkelse.
Antonio, Ramón och Fernando har nu förflyttats till Miami, och
till samma isoleringsavdelning där de hölls i 17 månader efter
arresteringarna i september 1998. De nya straffen kommer att
utmätas av samma domare, Joan Lenard, som i december 2001
utmätte de straff som nu ska revideras.
Gällande straffnormer borde resultera i att de tre snart skulle
vara fria men Miami är Miami så försvarsadvokaterna vågar inte
sia om resultatet. Därför är det viktigt att domaren får veta att

många runt om i världen följer det hon gör. Opinionen som
kräver ett slut på justitiemordet måste bli en motvikt mot den
politiska press som korrumperade hennes domslut 2001.
Även Gerardo Hernández dömdes enligt appellationsdomstolen
för hårt. Men han kommer inte att få sitt straff omprövat, och
motiveringen är att han inte är betjänt av en nedsättning eftersom han är dömd till ytterligare ett livstidsstraff. Försvaret
arbetar nu med att få domen Gerardo omprövad utifrån ny bevisning. René González är inställd på att bli kvar i fängelset till
slutet av 2011.
För den världsomspännande rörelsen för rättvisa och frihet för
De 5 gäller nu att intensifiera kampen för omedelbar frigivning
utifrån att de inte bara är oskyldiga utan också att det de faktisk
har gjort har varit rätt och hedervärt och har skyddat folk såväl
på Kuba som i USA från terrordåd.! 		
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