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Sedan följde en livlig debatt mellan René Vázquez Díaz 
och Said Mahmoudi, som svar på frågor från den intres-
serade åhörarskaran. Vid slutorden var bägge eniga om 
att den juridiska vägen nått sitt slut. Det som återstår för 
solidaritetsrörelsen är att utöva politiska påtryckningar för 
att frige De Fem. Historien har visat att regeringarna bru-
kar vara känsliga för stora solidaritetsrörelser, sa professor 
Mahmoudi.
Vania Ramírez

som belysning av bakgrunden till fallet med De Fem Ku-
banerna fängslade i USA.
Han visade hur den systematiska terrorverksamheten mot 
Kuba tolererats och ofta direkt omhuldats och uppmuntrats 
av USAs myndigheter. På 90-talet tilltog dessa gruppers 
aggressivitet. Bomber exploderade på hotell i Havanna. 
Flygplan från Florida kränkte luftrummet över Havanna. 
För att förhindra fler terrordåd mot kubanska folket åtog 
De Fem sig uppdraget att kartlägga de exilkubanska grup-
pernas terrorplaner i Miami.
En av Sveriges främsta folkrättsjurister, professor i Inter-
nationell rätt Said Mahmoudi, redde sedan ut de juridiska 
omständigheterna: Kubas rätt att försvara sin befolkning 
mot terrorhandlingar, den orättvisa och manipulerade rät-
tegången i Miami, kritiken från FN:s arbetsgrupp för un-
dersökning av godtyckliga fängslanden, turerna i Appella-
tionsdomstolen i Atlanta samt hur USA:s Högsta Domstol 
valt att inte ta sig an fallet. Slutligen tog han upp straffned-
sättningen för tre av De Fem som ägde rum i höstas.

De Fem Kubanerna

Terroristbekämpare 
eller spioner?
Det var rubriken på det seminarium som Vänsterns Stu-
dentförbund och Café Pan-Afrika ordnade den 22 april på 
Stockholms Universitet.  
Författaren och styrelseledamoten i Sveriges författarför-
bund, René Vázquez Díaz inledde med en överväldigande 
mängd konkreta exempel på terrorhandlingar riktade mot 
Kuba, och utförda av Miamibaserade exilorganisationer, 
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På Stockholms Universitet diskuterar René Vásquez Díaz och 
Said Mahmoudi Kubas rätt att försvara sig.


