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Amnesty International:

 USA bör frige De5
Tomas Widén

I en särskild rapport i oktober 2010 uppmanade Amnesty 
International USA:s regering att, om appellationsproces-
sen inte ger resultat, använda politiska vägar för frigivning. 
I årsrapporten 2011 om människorättskränkande fängs-
landen i världen, uppmärksammar AI på nytt De5. Under 
rubriken orättvisa rättegångar tas rättegången mot De5 upp 
som det enda exemplet i USA.
Läget för De5 kännetecknas av väntan. René González är 
trots avtjänat straff enligt Miami-domstolens beslut tving-
ad att stanna i Florida under övervakning. Han lämnar nu 
in en ny begäran om att beslutet skall upphävas. Eftersom 
hans hustru Olga Salanueva nekas inresevisum till USA 
hindras han trots avtjänat fängelsestraff från att ens träffa 
henne. Beslutet att tvinga honom kvar i Miami i tre år är 
naturligtvis absurt, och ytterligare ett exempel på de syste-
matiska trakasserierna mot De5.
Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernán-
dez och Ramón Labañino väntar på svar på sina särskilda 
överklaganden. De grundas på nya uppdagade omständig-
heter, bland annat USA-regeringens olagliga bidrag till 
Kubafientliga journalister under tiden för rättegången. De 
juridiska dokumenten finns tillgängliga på www.freethefi-
ve.org under rubriken ”legal front”.
Gerardo uttrycker inte mycket hopp om att domaren i Mi-
ami kommer att besluta något i positiv riktning, men att 
möjligheten kan vara bättre i appellationsdomstolen dit de 
kan överklaga Miamidomstolens beslut. 
För att sätta stopp för denna rättskandal och den plågsamma 
processen i det uppenbart politiskt korrumperande rättsma-
skineriet måste kravet på rättvisa, precis som Amnesty In-
ternational säger, riktas direkt mot USAs regering. Med ett 
penndrag kan Barack Obama återge De5 friheten. 

De5 kubanerna, politiska fångar i USA, 
greps i Miami hösten 1998 och dömdes i en rättsvidrig rät-
tegång 2001 till hårresande domar på mellan 18 år och dub-
bel livstid plus 15 år, utan några bevis för anklagelserna om 
spioneri och mordsammansvärjning. Deras egentliga ”brott” 
var att de skaffat fram bevis mot Miamibaserade terrorist-
gruppers planer på attentat mot Kuba. 


