
19Tidskriften Kuba 3/2013

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-
kommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna 
licens besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har 
publicerats i www.globalarkivet.se

USAs terrorkrigföring  
USA har förklarat krig mot terrorismen. Varför tillåter de 

då personer som skryter med sina terrordåd att vandra fritt 
på Miamis gator och brösta sig över sina militärövningar för 
att angripa Kuba? 

Alltsedan CIA direkt efter revolutionen på Kuba började 
rekrytera kubaner i USA för sitt smutsiga krig mot Kuba, har 
Kuba infiltrerat dessa terrororganisationer i Florida för att ta 
reda på vad de planerar. De kubanska säkerhetsagenternas 
skicklighet och hjältemod har gjort att dessa terrorplaner mot 
Kubaön har misslyckats. 

Den 12 september 1998 arresterade FBI fem kubanska 
agenter som hade infiltrerat terroristgrupper i Miami. 
Den rättegång som följde var en parodi på rättvisa, ett 
justitiemord där de fem kubanerna dömdes till sammanlagt 
77 års fängelse och 4 livstidsdomar.

Detta övergrepp på rättvisan har väckt en 
världsomspännande rörelse för att frihet för de fyra av De 
5 kubaner som fortfarande är politiska fångar i USA: Ramón 
Labañino, Fernando González, Gerardo Hernández och  
Antonio Guerrero. Den 5e René Gonzalez har avtjänat sitt 
straff och kunnat återvända till Kuba. 

Efter att Alicia Zamora trädde fram som agenten 
Xiomara 2003 och sedan utbildat sig som fotograf har hon 
gjort en fotoutställning om De 5 och den internationella 
solidaritetsrörelse som de väckt. I utställningen finns foton 
från 8:e Internationella kollokviet i Holguín i östra Kuba, 
november 2012 för frihet för De 5 kubanerna och mot 
terrorism med 380 deltagare från 50 länder.

Det finns också foton av solidaritetsbrigaderna till Kuba. 
Över 2000 grupper och organisationer runt om i världen 
stödjer Kubas rätt att bestämma sin egen framtid. Stoppa 
USA:s blockad! Utställningen består av ett antal fotoblad imed 
som går att kopiera i A3-format. De har försett  svensk text, 
fråga hos info@svensk-kubanska.se.    Eva Björklund

Agent Vilma, hemma hos chefen för USAs intressekontor i 
Havanna tillsammans med två av de mest namnkunniga inom 
de grupper som med stöd av USA och EU-länder arbetade för 
USAs syfte att återta kontrollen över Kuba. Bilden tagen från 
boken dissidenterna.


