
	 	
				Tidskriften	Kuba	3/201422

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

I Uppsala blev det en lyckad picknick för De 5 i Stadsträd-
gården med flygbladsutdelning och appeller till de som pro-
menerade förbi. Ingen kunde undgå att se budskapet (foto 
nedan, Vanja Ramírez)

Årets Sommarkampanj i 5 städer för De 5 
Kampanjen fick en lyckad start i Torshälla. Aktivister från 
ortens järnbruk berättade om justitiemordet på De 5 och 
kampanjen för deras frihet. Det ledde till positiva och en-
gagerade samtal med ortsborna. Efter Eskilstuna, Västerås 
och Uppsala avslutades den med stor musikalisk och färg-
sprakande hyllning och dans på Sergels Torg i Stockholm 
27 juli, för De 5 och  till minne av de som fick offra sina liv 
vid anfallet på Moncadakasernen 26 juli 1953: inledningen 
till den revolution som segrade 1 januari 1959.
Svensk-Kubanska Föreningen, 
De 5-Kommittén & Cubanos por Cuba

I Västerås’ tropiska hetta blev det 
appellmötet med flygbladsutdelning för De Fem bland Sigma-
torgets palmer (se ovan). Foto Eva Boström.
Efter appellmötet med flygbladsutdelning och musik på Do-
mustorget i Eskilstuna (se nedan) blev det också filmvisning 
och samtal i Svensk-Kubanska Föreningens lokal. 

Kubasolidaritet 
sommaren 2014
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Ett par av De 5 besöker Europa 
De fängslades i Miami, USA, De 5 kubanska kämparna mot terrorism Anto-
nio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och 
René González. Det har nu gått 16 år och tre av dem sitter fortfarande i fäng-
else, Gerardo Hernández med livstidsdom. För deras frihet drivs nu en interna-
tionell kampanj 4.9 – 6.10. René González och Fernando González som tjänat 
ut sina straff, reser nu till flera länder i Europa. René González med hustru Olga 
Salanueva har varit i Portugal och talat på Lissabon-tidningen Avantes fest. 
Nästa anhalt är Paristidningen L’Humanités årliga festival. Och så London, 
men René har nekats inresevisum, vilket överklagats av 29 parlamentsledamö-
ter och flera fackföreningsledare. I Renés frånvaro deltog Olga i ett protestmöte 
i brittiska parlamentet 10 september. Fernando González ska besöka Spanien 
och Belgien i slutet av september och delta i Bryssels årliga festival Che Pre-
sente! Vania Ramirez & Tomas Widén.

René Gonzalez i mitten med Olga till vänster och ordförande i Portugals Freds-
råd längst till höger, samt medlemmar i kampanjen för De 5 i Portugal.

5 studenter från 5 länder för De 5
Studenter från Palestina, Östtimor, Kuba, Colombia och Angola drog ut på en 
cykelkampanj runt Kuba under sommarlovet för att kräva frihet åt de tre åter-
stående kubanska politiska fångarna i USA. De deltar i en Internationell brigad 
med 170 ungdomar från 48 länder som studerar på Kuba. 


