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De5 i Skottlands parlament 
Den 9 maj fanns bland åhörarna i Skottlands parlament Rosa Aurora Freijanes, 
maka till Fernando Gonzalez, och Antonio Guerrero, med samma namn som sin 
far. Dessa anhöriga till två av De5 var inbjudna till den dag skotska parlamentet 
ägnade fallet med de 5. Initiativet hade tagits av labourledamoten Elaine Smith, 
och flera ledamöter från Labour och SNP (Scottish National Party) deltog i den 
omfattande diskussionen. Talarna uttryckte i klara ordalag att De5 utsatts för ett 
justitiemord, att deras strävan att bevaka högerextremisterna i Miami, och att 
försöka motverka terroristiska gruppers verkställande av sina planer, var legitim. 
Den behandling de utsatts för i USA kritiserades hårt. Också USA:s blockad mot 
Kuba brännmärktes. Samtidigt som Kubas sociala landvinningar berömdes.
Brian Adams, med ansvar för ekonomiska frågor, avslutade med att konstatera: 
”Vår regering har satt växande kontakter inom kultur, utbildning och ekonomi 
mellan våra två länder på dagordningen.”Också parlamentet i Nicaragua tog 
nyligen (17 april) upp De5 och krävde enhälligt rättvisa och frihet för de i USA 
orättvist fängslade kubanerna.     

Tyska socialdemokrater för De5
I ett brev 11 maj till USAs justitieminister Eric Holder uppmanar 17 tyska 
socialdemokratiska parlamentsledamöter USAs regering att ompröva sin hållning 
till De5. Florian Pronold, Elke Ferner och Klaus Barthel, dee två förtsnämnda vice 
gruppledare, har undertecknat brevet. Till dem har 14 ytterligare socialdemokratiska 
ledamöter anslutit sig med sina namn. De tyska parlamentarikerna argumenterar 
utförligt, hänvisar till de ståndpunkter som uttryckts av FN:s arbetsgrupp för 
undersökning av godtyckliga fängslanden och Amnesty International, och 
uppmanar Holder och USAs regering att vidta åtgärder ”för frigivning av dessa fem 
män, så att de kan återvända hem till Kuba”.  Tomas Widén

Demonstration utanför Vita huset i Washington under kampanjveckan i april
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