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NYT bryter 
mediablockaden 
Ricardo Alarcon 

I min artikel nyligen beklagade jag att NYT inte 
hade tagit upp fallet med Gerardo, Ramón och Antonio 
i den ledare i oktober där de krävde att USA skulle häva 
blockaden mot Kuba. 

När jag skrev den kunde jag inte föreställa mig att 
NYT därmed skulle starta en viktig debatt, som nu pågått 
i en månad och innefattat flera ledare som argumenterar 
för en genomgripande förändring i förhållandet mellan 
de två länderna. Den senaste som publicerades i söndags, 
2 november, föreslog att de 3 skulle friges genom ett 
fångbyte, att Kuba av humanitära skäl skulle frige Alan 
Gross som dömts för olaglig verksamhet i syfte att störa 
den revolutionära regeringen. 

Det är en rimlig hållning. Tidningen har rätt när den 
slår fast att frigivning av de 3 kubanska hjältarna är ett 
avgörande steg för en civiliserad samlevnad  mellan två 
länder som är och alltid kommer att förbli grannar. 

Till det ska läggas att NYT konstaterar att ingen av 
De 5 anklagades för spionage och därför inte heller var 
”spioner”. Som framgick av rättegången i Miami hade 

ingen av dem tillgång till någon hemlig information som 
hade att göra med USAs nationella säkerhet. Ingen hade 
heller i uppdrag att söka sådan information. Detta medgav 
också regeringsvittnet General James R. Clapper under ed 
(sid 13089-13235 i rättegångsprotokollet) . Det är samma 
Clapper som idag är chef för Obamaregeringens Nationella 
säkerhetstjänst.

Det är också viktigt att komma ihåg att De 5s uppdrag 
var att förhindra terroraktioner mot Kuba som mer än en 
gång orsakat död och skada för människor i USA. 

Men i alla fall bör denna NYT-ledare hyllas som en 
avgörande betydelse. Den mur av  tystnad som omgivit De 
5 har brutits av ett förödande slag som förhoppningsvis till 
slut raserar den helt.  
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