
För De 5 
kubanska politiska fångarna i USA

Cindy Sheehan blev världskänd när hon 2004 deltog i ett 
tältläger vid George W Bushes gård i Texas i protest mot 
USAs krig mot Irak, där hennes son stupat. Hon har va-
rit i Sverige tidigare, i kampanjer mot USAs krigspolitik. 
Nu kom hon på inbjudan av Kommittén Frige De 5 och 
Svensk-Kubanska Föreningen. På mötet i Solidaritetshuset 
den 12 mars berättade hon hur hon blev engagerad för De 
5. Hon lärde känna deras historia när på Världssociala Fo-
rumet i Caracas 2006. Sedan besökt hon Kuba 2007 för att 
demonstrerar mot tortyrlägret på Guantanamobasen, ku-
bansk mark ockuperad av USA. Hon och en grupp gelikar 
tog sig ända fram till taggtrådsstängslet med sin protest. 
Hon träffade då De 5 kubanska antiterroristernas anhöriga 
och blev ännu heligare förbannad än hon redan var över 
USAs så kallade krig mot terrorism, samtidigt som USA lå-
ter sina egna terrorister gå fria och fängslar de som avslöjar 
dem, som De 5 gjorde. 
Innan Sverigebesöket hade hon varit på Irland, på inbjudan 
av irländska kommittén för De 5. Där deltog hon i en de-
monstration utanför USAs ambassad i Dublin den 5e mars, 

inom den internationella kampanj som gjort den 5e varje 
månad till en kampdag för frihet för De 5. Där läste hon 
upp sitt brev till president Obama som hon avslutade: Herr 
president, ni har makten att låta De 5 kubanerna återvända 
hem till Kuba. Var mänsklig, utnyttja denna makt!
Samma brev försökte hon överlämna till USAs ambassad 
i Stockholm i samband med ett appellmöte utanför ambas-
saden den 14e mars. Men liksom i Dublin ville ambassaden 
inte ta emot. 
På Irland träffade Cindy Sheehan de två irländska freds-
pristagarna, belönade för sitt fredsarbete i den irländsk-
brittiska konflikten, Mairead Maguire and John Hume, 
som liksom andra nobelpristagare engagerat sig mot det 
justitiemord USA begått mot De 5 kubanerna. I Sverige 
hade hon ett möte med Amnesty, som ju också insett att 
De 5 utsatts för ett rättsövergrepp och uppmanar president 
Obama att frige dem eller att åtminstone ge dem en ny, rätt-
vis rättegång. Det blev också ett möte i riksdagshuset med 
riksdagsledamöterna Amineh Kakabaveh och Bengt Berg 
från Vänsterpartiet och Jan Lindholm från Miljöpartiet. De 
inbjöds att delta i de 5 dagar för De 5 i Washington som 
internationella kommittén Frige De 5 lanserar den 17-21 
april. Dit kommer aktivister inte bara från USA utan också 
från Kanada, Europa, Latinamerika.       Eva Björklund 

Fredsaktivisten från USA, Cindy Sheehan, i Solidaritetshuset, 
Stockholm, tillsammans med Bernie Dwyer, journalist och nu-
mera ledare för Kommittén Frige De 5 på Irland och Vanja Ra-
mirez Stockholmsansvarig för den svenska Kommittén Frige 
De 5. Foto Martin Österlin
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