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Skriv till Michelle Obama, 
be henne engagera sig för Olga och Adriana!
Många har redan skrivit till USAs utrikesminister Hilary 
Clinton. Olgas och Adrianas visumansökningar stöds av ett 
stort antal religiösa, juridiska och människorättsinstitutio-
ner och organisationer. Allt från Kyrkornas världsråd till 
USAs egna Council of Christian Churches, Kubas Kyrko-
råd, Association of American Jurists, Amnesty Internatio-
nal, en lång rad Nobelpristagare – litterära och fredspris-
tagare – parlamentsledamöter, biskopar, präster, jurister, 
författare, människorättsaktivister och intellektuella över 
hela världen. De har också tagits emot av parlament och 
regeringar i många länder som stöder deras kamp.

Kampanjen har författat ett brev till Michelle Obama 
som vädjar till henne att göra vad hon kan för att Olga Sa-
lanueva och Adriana Pérez ska få visum och besöka sina 
män. Brevet kan du ladda ner från www.svensk-kubanska.
se.  Där finns också ett följebrev att sprida.

Nadine Gordimer 
om den grymma historien
På www.svensk-kubanska.se kan du också ladda ner ett ut-
talande 17 februari i år av Sydafrikas Nadine Gordimer, 
Nobelpristagare i litteratur som sammanfattar den långa 
historien av orättfärdig och grym behandling som De 5 och 
deras familjer har fått utstå sedan gripandet 1998.  

Sprid brevet och skriv under! 
Skicka underskrifter till 
Kommittén Frige De Fem, c/o Vania Ramírez, Lidköpings-
vägen 30 , 2 tr, 121 39 Johanneshov
libertadalos5.estocolmo@gmail.com

En liten glipa i informationsblockaden
René Gonzalez på BBC

Den 26 februari lyckades BBC få tillstånd att per telefon 
intervjua René Gonzalez i hans cell i Mariannafängelset i 
Florida, men de fick inte filma och fick inte sända hans svar 
men hans röst. 
”De är inte rätt att stänga in någon bakom fängelsemurar 
för att ha kämpat mot terrorismen. Jag informerade min 
regering om terroristernas verksamhet och plötsligt straffas 
jag med 15 års fängelse. Det vore helgalet om det inte var 
så politiskt laddat.  Min fru har inte fått träffa mig på snart 
10 år, och Gerardos fru har inte fått se honom på nästan 12 
år. Detta är en av USAs grymmaste manövrer mot oss. Jag 
vet inte, men kanske är avsikten att bryta ner oss. ”
Hans hustru, Olga Salanueva, fick också säga en mening: 
”Vi hade förhoppningar på Obama i början, men inte läng-
re. Han har makt att frige De 5, men inte viljan. Han kom-
mer inte att göra något förrän  han ställs inför en massiv 
internationell protest.”   Eva	Björklund

Låt Olga och Adriana 
besöka sina män
Eva	Björklund

Kommittén Frige De Fem och Svensk-Kubanska Fören-
ingen drar nu igång en kampanj för att René González’ och 
Gerardo Hernández’ hustrur ska få besöka dem i fängelset. 
De tillhör De 5 kubanska politiska fångar i USA som greps 
för snart 12 år sedan i Miami. Där dömdes de till groteska 
straff för att ha avslöjat exilkubanska terroristgruper. 

Runt om i världen pågår sedan länge en kampanj för 
frigivning av De 5, och nu också en särskild kampanj som 
kräver att Olga Salanueva och Adriana Pérez ska få visum 
till USA för att få besöka sina män som de inte har fått 
träffa på över 10 år. 


