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En liten eftergift för 
världsopinionen

Andrés Gómez 091016 (utdrag)

Jag vill ta upp två frågor med anledning av hearingen om 
domen mot Antonio i oktober. Den första är försvarets och 
åklagarens överenskommelse att rekommendera att hans 
dom skulle ner till 20 år, som svar på appellationsdomstolens 
order att justera den livstidsdom som godtyckligt utdömts 
2001. Trots överenskommelse utdömde den förfärliga 
domaren Joan Lenard – hon som ledde rättegången 2001 
och vars barbariska domar överklagats – ändå 21 år och 10 
månader för Antonio. Hon var uppenbart rasande över att 
omständigheterna inte tillät henne en hårdare dom.

Den andra frågan är mer överraskande. Det är hur 
biträdande riksåklagare Caroline Heck Miller, med samma 
funktion i rättegången 2001, förklarade överenskommelsen 
med Antonios advokat om en 20-åriga dom.

Anledningen är politisk, varken juridisk eller 
humanitär. Riksåklagarämbetet erkänner att anledningen är 
den allmänna opinionen i USA och runt om i världen som 
motsätter sig och fördömer den riggade och godtyckliga 
rättegången mot De Fem. Opinionen är av en sådan 
omfattning att USA:s intressen tar skada. Jag överdriver 
inte på något sätt hennes anmärkningsvärda uttalande.

Så domare Lenard blev rasande på åklagaren, läxade 
upp henne och frågade henne hur hon nu kunde inta denna 
ståndpunkt när hon under sex månader år 2001 betecknat 
Antonio som en farlig fiende som hotade den nationella 
säkerheten, som grund för domen omsammansvärjning att 
begå spionage och dömdes till livstid.

Så blev alla lögner mot De Fem uppenbara. 
Riksåklagarämbetets uttalande avslöjade att detta alltid 
har varit en politisk process som inte har det minsta att 
göra med sanningen.  Uttalandet innebär ett erkännande 
av den framgång som uppnåtts av den politiska rörelsen 
över hela världen, som under alla dessa år har fördömt det 
justitiemord USAs rättsväsende begått mot De Fem. Nu mer 
än någonsin måste rörelsen fördubbla sina ansträngningar, 
ända tills den dag de är fria.    Översättning Bertil Olsson

A
nd

ré
s 

G
om

ez


