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USA betalade journalister för 

Hetskampanj mot De 5
Tomas Widén

Den 6 juni lämnade de tre advokaterna Thomas Goldstein, 
Richard Klugh och Martin Garbus in en begäran om utred-
ning och förhandling till den federala distriktsdomstolen i 
Miami.   Bakgrunden är de överklaganden som De 5 gjort 
och som nu ligger hos domaren Joan Lenard. Överklagan-
dena baserar sig på en särskild paragraf som möjliggör för-
nyad prövning när nya omständigheter uppdagas. Om de 
befinns beaktansvärda ska de kunna leda till frikännande 
eller förändring av avkunnad dom.   I fallet med de De 5 
handlar det om en rad frågor. Gemensam för alla är att ut-
rikesdepartementet betalat stora summor till journalister i 
Miami före och under rättegången och appellationsproces-
sen.  

Minst 1 miljon dollar till 27 journalister
Det är belagt att de betalt minst omkring en miljon dollar 
till 27 journalister, som före och under rättegången mot De 
5 hetsade mot dem.  Den nya  mycket ansedda advokaten 
Martin Garbus har tagit sig an saken genom sin bekantskap 
med den tidigare ledande advokaten, Leonard Weinglass, 
som dog förra året. Garbus har sagt att fallet med De Fem 
är unikt i sitt åsidosättandet av normal praxis och anstän-
dig hantering.  Thomas Goldstein, som sedan några år varit 
knuten till försvarargruppen, är en av USA;s främsta exper-
ter på mål i Högsta Domstolen. Richard Klugh är Gerardo 
Hernández’ Miami-baserade advokat.   Formellt gäller den 
aktuella begäran Gerardo Hernández. Men den fråga som 
läggs fram är gemensam för de överklaganden som inläm-
nats också av Antonio Guerrero, Fernando González och 
Ramón Labañino (René González är villkorligt frigiven, 
dock dömd till övervakning i Florida under tre år).   
De tre advokaterna understryker att begäran om utredning 
och förhandling kommer att göras även i andra frågor, men 
att man valt att inleda med frågan om de köpta journalister-
na  som direkt rör hela processens karaktär och legalitet.  
Åklagarsidan fick några veckor på sig att besvara begäran 

som kräver noggrann utredning av ovedersägliga fakta om 
utbetalningar till en mängd journalister via radiostyrelser-
na The Broadcasting Board of Governors och The Office 
of Cuba Broadcasting som sorterar under USA:s utrikes-
departement. Målsägaren, det vill säga USA:s regering, 
har genom utbetalningarna brutit mot lagen som förbjuder 
regeringen att bedriva propaganda via från regeringen for-
mellt formellt fristående medier.   Men hela omfattningen 
av denna skandalösa hantering är ännu inte känd. De som 
begärt att få tillgång till dokument har bemötts med hinder. 
Väsentliga fakta kan fortfarande vara undangömda. 
  Försvaret begär nu att alla fakta rörande en lång rad namn-
givna journalister ska läggas på bordet. Kommunikationen 
mellan justitieministeriet och utrikesministeriet måste klar-
läggas. Vad visste var och en i åklagargruppen om utbetal-
ningen till journalisterna? Hur umgicks åklagarna med me-
dierna i Miami? Hur umgicks de med kända företrädare för 
de mot De Fem hetsande exil-kubanska högergrupperna i 
Miami? Vilken var den roll som Hector Pesquera – FBI-
chef i Florida och närstående högergrupperna i Miami – 
spelade? Hur såg hans och andra FBI-företrädares exakta 
relation till medierna och högergrupperna ut?   Redan frå-
gorna i sig är belysande. 
Det är också viktigt att komma ihåg att när appellations-
domstolen i Atlanta 2005 kom till slutsatsen att förhållan-
dena i Miami under rättegången mot De Fem varit sådana 
att jurymedlemmarna hade anledning att frukta konsekven-
serna av ett utslag i de åtalades favör – och därför beor-
drade om en ny rättegång – så var detta olagliga uppköp 
av journalister ännu inte känd. Inte heller FN:s arbets-
grupp för undersökning av godtyckliga fängslanden – som 
samma år, maj 2005, uppmanade USA:s regering att vidta 
åtgärder för att se till att De Fem skulle få en juridiskt rätt-
vis behandling – kände då till att regeringen värvat agenter 
bland Miamis journalister.   Försvarets begäran syftar till 
att klarlägga hur regeringens propagandakampanj påverkat 
rättegångarna. Vid en presskonferens den 13 juni framhöll 
Martin Garbus, att den enda rimliga följden är att domarna 
mot De Fem rivs upp och att de fängslade friges. appella-
tionsdomstolen, och i sista hand Högsta Domstolen.   
Åklagarsidan har lämnat sitt svar. De betraktar den som 
oväsentlig och ämnar inte ta upp den.
Mer information finns på www.freethefive.org
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12 september 
för 14 år sedan
Då	greps	De	5	kubaner-
na,	sedan	dess	politiska	
fångar	i	USA.	Den	inter-
nationella	kampanjen	
Frige	De	5	demonstrerad	
den	dagen	runt	om	i	de	
flesta	av	världens	länder.	
Bara	som	exempel	ovan	
i	Eskilstuna,	nedan	i	
USA,	till	höger	Vietnams	
kampanjsymbol	och	
nere	till	vänster,	sid	22	i	
Västerås.	


