Ramsey Clark, före detta justitieminister i USA:

”De 5 kommer att friges”

De fem terroristavslöjarna har sedan 1998 varit fängslade
i USA och de dömdes 2001 till långa fängelsestraff i en
rättegång som bröt mot de mest grundläggande rättsregler.
I ett uttalande på kubanska teve 1 juni kritiserade
Ramsey Clark, före detta justitieminister i USA, den laglösa
rättsprocessen och sa att han var övertygad om att De Fem
kommer att friges och kunna återvända hem. Han uttryckte
också sin uppskattning över den insats de fem gjorde, innan
de fängslades. Och han kritiserade den rättsliga behandling
de fått i USA.Frågan är om Clarks uttalande står för något
mer än hans egen förhoppning.
I slutet av april besökte förre USA-presidenten Jimmy
Carter Kuba, och sa tydligt att de De Fem borde friges
så snart som möjligt. Vid en presskonferens i Havanna
beskrev han hur han inför resan haft en genomgång i Vita
Huset, och skulle rapportera dit.
I den rapport som Amnesty International i oktober 2010
tillsände USA:s justitieministern slöt Amnesty upp bakom
FN:s ”Arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga
fängslanden” i kritiken och kravet på en ny rättegång.
Amnesty uppmanade USA:s regering att verka för De
Fems frigivning.
Nya överklaganden kommer snart att prövas i Miami.
Ett grundar sig på nya uppgifter om att myndigheterna
olagligt betalade ett flera journalister i samband med
rättegången 2001, journalister som aktivt bidrog till
hetsen mot de åtalade. Det kan räcka för att ogiltigförklara
rättegången. Det andra rör det absurda mordåtalet mot
Gerardo Hernández.
René González dotter Irma underströk under sitt besök
i de nordiska länderna att vi inte ska sätta hopp till den
juridiska processen, en process som ju så tydligt i detta
fall visat sig vara politiskt korrumperad. Det som krävs
är ett politiskt tryck som skapas genom information och

opinionsbildning. Och arbetet världen över för rättvisa för
De Fem har intensifierats, som i USA. Med Danny Glover
i spetsen har ett antal kända skådespelare och artister i USA
dragit igång en kampanj som massmedia har svårt att helt
skyla över. 			
Tomas Widén

Europakampanj för De5

En europeisk namninsamlingskampanj har startats med
målet att samla in 1 000 000 underskrifter och skicka till
USAs president Barack Obama med kravet att De5 friges.
Kampanjen för Rättvisa för De5 har stöd av FN:s
”Arbetsgrupp om godtyckliga arresteringar”, Kyrkornas
världsråd, USA:s Council of Christian Churches, Kubas
Kyrkoråd, Association of American Jurists, Amnesty
International, Nobelpristagare, regeringar, parlamentariker,
biskopar, präster, jurister, författare, människorättsaktivister
och intellektuella över hela världen.
Namninsamling har inletts i Spanien, Tyskland,
Frankrike, Ukraina, Tjeckien, Sverige, Ryssland, Italien,
Turkiet, Bulgarien, Österrike, Grekland, Belgien, Norge,
Serbien, Schweiz och Portugal.Skriv på det europeiska
uppropet, elektroniskt. Gå in på kampanjsidan
www.namninsamling.com/Europakampanj_De5_2011
där finns brevet till Barack Obama på svenska.
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