Stor internationellt möte i Holguin

Frige De Fem!
Vania Ramirez
Mellan den 16 och den 20 november hölls i Holguín,
Kuba, den VII internationella sammankomsten för
frigivandet av De Fem och mot terrorismen. Denna
sammankomst blir större för varje år, i takt med att den
internationella solidaritetsrörelsen växer. Nu var vi mer än
300 deltagare från 50 länder, som utbytte erfarenheter och
diskuterade initiativ för det fortsatta arbetet. Från Sverige
var vi två, Evelio Quevedo från Kubaner för Kuba, och jag
Många besökte Kuba för första gången, och blev mycket
berörda av mötet med de anhöriga till De Fem som deltog:
Antonios mor Mirtha Rodríguez och hans syster María
Eugenia Guerrero, Ramóns hustru Elizabeth Palmeiro,
Fernandos hustru Rosa Aurora Freijanes, Renés hustru
Olga Salanueva och Gerardos Adriana Pérez
Vi samtalade med hustrurna och de bad oss
vidarebefordra sin tacksamhet för solidaritetsarbetet som
bedrivs av Svensk-Kubanska Föreningen, Kommittén
Frige de Fem, och Cubanos por Cuba. Olga Salanueva
uttryckte särskilt sin tacksamhet för engagemanget under
hennes dotter Irmas besök i Norden i april 2011, och för

Kvinnoförbundet i Holguin ordnade jättestor demonstration
med kravet på frihet för De5.

alla brev som skickats till Obama med krav om att René
ska tillåtas återvända till Kuba.
De anhöriga fruktar att Renés situation kan upprepas.
Även om det är möjligt att Fernando, Antonio och Ramón
släpps ur fängelserna när de avtjänat sina respektive straff,
så finns risken att de också blir ålagda ytterligare straff,
som fortsatt vistelse i USA eller annat påfund.

Den Femte varje månad för De Fem,

René González när han frigavs i Miami 7 oktober, tillsammans med dottern Irma och fadern. Men han tvingas vara
kvar i Miami och dagligen anmäla sig till polisen i stället för
att flyga hem till Kuba och hustrun Olga.
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Slutsatsen är att bara politiska påtryckningar kan få slut
på denna orättvisa. Den internationella pressen mot Obama
måste öka, så att han inte har något annat val än att benåda
De Fem. Den stora utmaningen för solidaritetsrörelsen
blir därför att intensifiera De Fem-kampanjen under de
närmaste månaderna, framför allt i USA. Utanför USA
är det framför allt fokus på att massifiera kampanjen Den
Femte varje månad för de Fem, med brev, telefonsamtal
och e-post till Obama med krav på De Fems frigörelse.
På lördagen gick alla deltagare med i det massiva
demonstrationståg Holguíns kvinnorörelse organiserat i
solidaritet med De Fem. Det avslutades med ett appellmöte
vid Che-monumentet. Där fick vi också lyssna till ett
inspirerande tal av Cindy Sheehan, antikrigsaktivisten i
USA vars son stupade i Irak-kriget. Hon avslutade sitt tal
med att be Antonios och Fernandos mödrar komma fram,
för att ge dem en gåva att förvalta; det enkla halssmycke
med inskriptionen ”To mother with love”, som hon fick av
sin son innan han åkte till Irak. Ett smycke som mödrarna
till De Fem ska lämna tillbaka till Cindy den dag deras
söner kommit hem.
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