
Över 300 deltagare från De5-kommittéer i 56 länder 
kom till Holguin, Kuba, 17 - 21 november 2010 för att 
delta i 6e Internationella symposiet för frihet för De Fem 
och mot terrorismen. Dessa möten har med åren vuxit i 
takt med att den internationella solidaritetsrörelsen tagit 
sig an denna fråga. Första året var det 14 deltagare, i år 
över 300 från 56 länder, som utbytte erfarenheter och 
diskuterade nya initiativ för det fortsatta arbetet. Många 
besökte Kuba för första gången, och blev djupt rörda av 
mötet med de anhöriga till De Fem som deltog i symposiet: 
Mirtha Rodríguez (mor till Antonio), María Eugenia 
Guerrero (syster till Antonio), Elizabeth Palmeiro (hustru 
till Ramón) och Adriana Pérez (hustru till Gerardo). Bland 
deltagarna fanns en betydande grupp utländska studenter – 
bland andra läkarstuderande från USA, Karibien, Östtimor 
-  som kunde förmedla erfarenheter av livet på Kuba och 
berätta hur universitetsstudenter engagerar sig runt om i 
landet i kampen för frigivandet av De Fem. 

Den svenska gruppen bestod av 4 personer från 
Svensk-Kubanska Föreningen, Kommittén Frige de Fem 
och Cubanos por Cuba. Det väckte stor uppmärksamhet 
när vi gav Adriana Pérez kopior på breven till Michelle 
Obama och alla de underskrifter som Kvinnokampanjen 
fått in sedan starten i Sverige april 2010. Hon fick också ta 
emot en årsuppsättning av föreningens Kuba-tidskrift som 
visar på hur solidaritetsarbetet fortskrider här. 

Den största gruppen kom från USA och bland dem 
gladde vi oss åt att återse Andrés Gómez, från Antonio 
Maceo-brigaden och Alianza Martiana i Miami, som 
skickade en hälsning till solidaritetsrörelsen i Sverige, 
som han lärde känna under sitt besök i november 2009. 
En annan deltagare som blev särskilt uppmärksammad var 
Anwar Yassin, styrelseledamot i libanesiska Kommittén 
Frige de Fem, som tillbringat 17 år i israeliska fängelser. 

Lördagen den 20 november deltog vi alla i ett massivt 
demonstrationståg genom Holguíns gator. Kvinnor, män, 
skolbarn och studenter i uniform, hela staden var i rörelse 
för att gemensamt uttrycka sin solidaritet med De Fem och 
kampviljan hos ett folk som önskar återse sina söner snart. 
Demonstrationen avslutades med ett appellmöte vid Che-
monumentet, med inspirerande tal av Geoffrey Bottoms 
(katolsk präst från Storbritannien som besökt Gerardo 
vid ett flertal tillfällen i fängelset), Elizabeth Palmeiro 
(Ramóns hustru) som företrädde de anhöriga, och Kenia 
Serrano (ordförande i ICAP).

Sista dagen delade vi upp oss i grupper för besök på 
närliggande orter, för vår del blev det kuststaden Gibara. 
I ett känsloladdat möte med lokalbefolkningen började 
vi l konkret planera en internationell kampanj, med en 
aktionsdag i månaden med brev, telefonsamtal och mejl 
till Barack Obama för De Fems frigivning. Så föddes 
Kampanjen Den Femte varje månad för De Fem!
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Längst till vänster Barbara Jarl (Cubanos por Cuba), bredvid henne Ramons lilebror och Gloria La Riva, ledande i USAs 
”National Committee”, fjärde till höger från henne Andrés Gómez (Alianza Martiana i Miami). Längst till höger Anwar Yassin, 
Libanon, som skakar hand med Jorge, kuban vars far dog i Posada Carriles flygplanssprängning över Barbados 1976.
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