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Svensk stöd till De 5 Kubanerna
Medan den nionde årliga Internationella sammankomsten 
för frihet för De 5 och mot terrorism pågick i Holguín på 
Kuba, har vi här i Sverige arbetat för mötet i London.
Sedan lanseringen av web-sidan Voices for the Five har 
solidaritetshälsningar också strömmat in från Sverige. 
Både från kända namn inom politik, kultur och juridik och 
från aktivister. Och andra som önskat ge sitt stöd.
Med stor glädje kan vi nu konstatera att sex kända 
personer ställt upp som stödpersoner till The International 
Commission of Inquiry into the Case of the Cuban Five.
De är
Thage G.Peterson; före detta justitie- och försvarsminister; 
och f.d. talman i Sveriges Riksdag
Kenneth Lewis; advokat och f.d. ordförande i den svenska 
sektionen av Advokater utan gränser
Etienne Glaser; skådespelare, regissör och pjäsförfattare
Lena Granhagen; skådespelerska, sångerska
Jan Lindholm; riksdagsledamot, Miljöpartiet
Torbjörn Björlund; riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Och två av dem: Kenneth Lewis och Torbjörn Björlund, 
har förklarat att de kommer att vara i London under mars; 
för att aktivt delta i arbetet med kommissionen.
Kommittén Frige De Fem, i Sverige

Den 30 oktober togs en rad europeiska kommittéer för 
De 5:s frihet ett internationellt initiativ - Voices for the 
Five, Röster för De 5 - för att bryta tystnaden kring de i 
USA sedan 1998 fängslade kubanerna. Kända personer och 
kommittéer från världens alla hörn har slutit upp. 

Den 7-8 mars 2014 kommer en Internationell 
undersökningskommission - International Commission of 
Inquiry into the Case of the Cuban Five - att sammanträda på 
advokatsamfundet Law Society i London. Världsberömda 
författare, skådespelare, konstnärer och musiker förenas 
med jurister, politiker och samhällsdebattörer med  kravet 
på rättvisa och frigivning för Antonio Guerrero, Fernando 
González, Gerardo Hernández, och Ramón Labañino. 
René González, den av De 5 som efter avtjänat 15-årigt 
fängelsestraff nu är fri, ska medverka i kommissionens 
arbete. Det kommer att vara offentligt och vid sidan av dess 
förhandlingar kommer andra diskussioner, filmvisningar, 
utställningar etc att fylla de två dagarna. 

Röster för De 5 har en hemsida Där finns listan på 
initiativtagare och stödpersoner.  På hemsidan finns också 
möjlighet för alla som vill ge De 5 sitt stöd att bidra med 
namn och hälsningar. 

Höj din röst för De 5 Kubanerna!
Det är rubriken på det upprop initiativtagarna har sänt 

ut i världen: Vän av rättvisa och anständighet! Vi ber dig 
att bidra med ditt namn till kampanjen för De 5 Kubanerna 
’The Cuban Five’.

René González, anhöriga till De 5 och internationellt 
kända personer som skådespelaren Emma Thompsson, 
författarna John Le Carré och Alice Walker, Nobels 
fredsprisvinnare Adolfo Pérez Esquivel och Mairead 
Maguire, och många fler, har redan anslutit sig till 
kampanjen. Så kan du också göra nu genom att gå in på:

http://www.voicesforthefive.com/upload/ 
Det tar inte mer än tio sekunder, och om du ger dig 

ytterligare några sekunder så kan du sända en personlig 
hälsning, med foto eller videohälsning om du vill.

Besök www.voicesforthefive.com idag och kolla listan 
med undertecknare och hälsningar från vänner världen 
över. Där kan du också se hur du kan stödja Internationella 
undersökningskommission som ska samlas i Londons Law 
Society, 7-8 mars 2014.

”I rättssalen kommer vi aldrig att få rättvisa; det vet vi. 
Det här fallet handlar om politik. Vi litar till solidaritetens 
kraft. Bara en jury bestående av en miljon människor, 
människor som du, kan åstadkomma rättvisa för dessa 
män.” skriver Ramón Labañinos hustru Elizabeth Palmeiro.

De fyra som fortfarande är fängslade har varit så i mer 
än 15 år. Vi måste gå samman så att vår röst hörs i Vita 
Huset. Vi måste kämpa till den dag då alla fem har förenats 
med sina familjer på Kuba.

Stöd Undersökningskommissionen som samlas i mars 
2014!  Stöd De 5! Tack!!

Internationell kraftsamling för De 5
Tomas Widén

Antonio Guerrero har målat en hälsning från sin cell.


