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Det är den långa titeln på en skrift på närmare 130 sidor 
utgiven av Kommittén Frige de Fem och Svensk-Kubanska 
Föreningen. Här finns för första gången på svenska en 
samlad dokumentation om fallet med de fem kubaner som 
dömts till straff på upp till dubbel livstid för ”brottet” att ha 
räddat liv genom att avslöja planerade terrorangrepp från 
Miami mot Kuba.

Det är en värdefull och informativ bok som fyller ett 
tomrum. Även den som tycker sig vara hyfsat insatt i 
justitiemorden lär sig mycket när hela historien berättas 
i ett sammanhang. Samtidigt blir boken mer än en 
redogörelse för fallet med de fem, genom att det kopplas 
till den mångåriga terrorismen mot Kuba. En terrorism 
som skördat tusentals oskyldiga liv, och som vi aldrig 
informeras om annars. 

Torr - men överträffar dikten
Boken kan synas torr, bilderna är svartvita och små, 

textmassan är stor. Men historien om de fem överträffar 
dikten. Händelserna är mer spännande än vilken rafflande 
deckare som helst. Ingredienserna är likartade, men här 
är det blodigt allvar. När man läser boken står det klart 
vilket upprörande justitiemord det handlar om. Likaså att 
lagar och rättvisa inte spelar någon som helst roll i USA, 
utan att det enbart handlar om politik. I boken passerar 
terrorister, opportunister, reaktionärer, kommunistätare 
och principlösa ja-sägare revy. Men också en och annan 
sällsynt och rakryggad jurist. 

Slutligen de fem hjältarna, som USA-myndigheterna 
inte lyckats knäcka trots tortyr, fula knep, isolering och 
psykisk terror. Handlingen skulle göra sig utmärkt i en 
spelfilm. Det som saknas för filmatisering (än) är ett 
Lyckligt Slut.

Dokumentsamling
Bokens andra del består av en dokumentsamling. Denna 

visar med all önskvärd tydlighet på rättegångarnas ohöljda 
partiskhet. Straffen blir hårdare än vad åklagaren yrkar på! 
Myndigheternas agerande står inte någon diktatur eller 
rättslös bananrepublik efter. Dokumenten speglar också 
protesterna mot den rättsvidriga behandlingen av de fem 
från FN, Amnesty, Nobelpristagare, världsartister, jurister, 

politiker och vanliga människor i alla världsdelar. 
De anklagades rörande tal inför straffutmätningarna i 

Miami 2001 visar deras styrka, resning, och, ja, storhet. 
Man får en fullödig bild av Antonio, Fernando, Gerardo, 
Ramón och René i deras tal och intervjuer med dem. USA 
klarar inte att knäcka dem. Det är ingen tillfällighet eller 
överdrift att de på Kuba kallas de 5 hjältarna. 

Med nödvändighet blir det upprepningar som boken är 
upplagd. Men det hamrar än mer tydligt in budskapet om 
att fallet med de fem är ett hårresande rättsövergrepp. Jag 
har svårt att tänka mig att någon inte grips av vrede mot 
USA-myndigheterna och sympati för de fem efter att ha läst 
boken. Därefter återstår det nödvändiga opinionsarbetet för 
att få de fem oskyldiga hjältarna fria. Se även nästa sida.
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