Washington: 5 dagar för De 5
USA-kampanjen för De 5 satsar stort för att bryta igenom
informationsblockaden. Med start 30 maj inleddes 5 dagar
för De 5 i Washington med presskonferens med pastor Miguel D’Éscoto, f.d ordförande i FNs generalförsamling, Angela Davis, Ignacio Ramonet, Dolores Huerta grundare av USA
Uninted Farm Workers, pastor Joan Brown Campell, f d generalsekreterare i USA Kyrkoråd, Wayne Smith, f d chef för USAs
intressekontor i Havanna. René Gonzalez deltar via Skype
från Havanna. Under fredagen välkomnas alla tillresande från
hela Nordamerika. På lördagen stor demonstration vid Vita
huset.

Svenska riksdagsledamöter för De 5.
11 svenska riksdagsledamöter har skrivit till USAs utrikesminister John Kerry och till kongressen och vädjat om en snabb
humanitär lösning. De gör gemensam sak med hundratals
kollegor i EU-parlamentet och nationella parlament i 20 länder, 10 nobelpristagare och tusentals politiker, intellektuella
och religiösa grupper.
I brevet konstaterar de att De 5:s försvar framhåller att en
USA-myndighet betalat journalister för att påverka juryn vid
rättegången och att den också präglades av en rad oegentligheter som är starka skäl att upphäva domarna. De framhåller
att De 5:s informationsinsamling avseende de exilkubanska
terroristorganisationerna i Miami inte utgjorde något hot
mot USA, att FNs Arbetsgrupp mot godtyckliga arresteringar
stämplat rättsprocessen som godtycklig och att Amnesty Internationell uppmanat USA att benåda De 5.
Undertecknarna är Jan Lindholm och Walter Mutt från Mp,
Amineh Kakabaveh, Jens Holm, Jacob Johnson, Bengt Berg,
Siv Holma, Marianne Berg från V, Katarina Köhler, Mattias
Jonsson, Hillevi Larsson, S.

Gerardo lyckönskar René:
Vi kommer alltid att vara De5!
Idag är var och en av oss 5 lite friare. En del av oss går
tillsammans med honom genom Öns gator, och vi kan nästan
andas havsluften och känna solstrålarnas värme. Någon
frågade mig om vi nu inte längre är De 5 utan De 4. Men nej,
det vore ett misstag. Vi är 5 och kommer att förbli 5. Vi måste
fortsätta kampen inte bara för D4 utan för De5, även för
René, för vi känner honom, vi vet att han kommer aldrig att
kunna vara riktigt fri förrän vi alla är hemma igen. Skillnaden
nu är att denna kamp, som vi aldrig kommer att ge upp, från
och med idag har en ny fanbärare. Vi lyckönskar dig René!
Stolta firar dina 4 bröder tillsammans med dig.
Gerardo Hernández Nordelo, Victorville Penitentiary 3:e
maj, 2013.
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11 september Chile:
Till Harald Edelstams minne
Projektet ”11 september Chile” ska påminna om den
USA-stödda statskuppen i Chile 1973 och hedra motståndet
mot den grymma diktatur som följde.   I motståndet spelade
Sveriges ambassadör en enastående roll. Han såg till att
Sverige tog på sig uppdraget som skyddsmakt för Kubas
ambassad och räddade tusentals liv. Det officiella Sverige
vill inte kännas vid hans djärva humanitära insats men alla
i solidaritetsarbetet med Latinamerika bär honom i sina
hjärtan. Den 11 september ska ett minnesmärke sättas upp i
Casa Memorial Salvador Allende.
Ulf Hultberg, Gabor Tiroler och Ricardo Fletcher har tagit
initiativ till projektet ”11 september Chile” och fått stöd
av Svensk-Kubanska Föreningen, Latinamerikagrupperna,
Latinamerikansk Ungdom m fl. Avtal har slutits med Ospaal Solidaritetsorganisationen med Afrika, Asien och Latinamerika
- med säte i Havanna, med Icap, Kubanska Vänskapsinstitutet
med folken och Casa Memorial Salvador Allende.
Bland de som stöder projektet finns
Pierre
Schori, Thomas Hammarberg, Mikael Wiehe, René Vazquez
Diaz, Monica Zak, skådespelarna i ”Svarta Nejlikan” Michael
Nyqvist, Lisa Werlinder, Lia Boysen.
För att genomföra detta projekt behövs pengar. Bidrag
kan sättas in p på Latinamerikagruppernas plusgiro 1360460, skriv ”11 september Chile” i meddelandefältet.
Eva Björklund

om man inte följer deras manus. Alla vet att det handlar
om att ljuga enligt åklagarens order, mot Fidel, mot Kubas
regering, mot Raúl. Det som då står på spel är din värdighet
och självrespekt som person och försvaret av Kuba. Vi
hade tagit på oss ett uppdrag som kunde kosta oss livet,
inte bara hela livet i fängelse, för att försvara vårt folk.”
Nu försöker René vänja sig vid ett på många sätt nytt
Kuba, där stora förändringar pågår. Som den nationalhjälte
han är, liksom de andra 4 som fortfarande sitter kvar i
USAs hemska fängelser, skulle han nog kunna pensionera
sig och ägna sig åt familjeliv. Men nu vill han ha ett jobb
och återknyta till ett vanligt kubansk vardagsliv parallellt
med att ansluta sig till den nu internationella kampen för
frihet för alla De 5.
Tidskriften Kuba 2/2013
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