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Fernando, en av De 5, i Stockholm
Fernando med riksdagsledamöterna Jan Lindbom (mp), Torbjörn Björlund och Amineh Kakabave (v), Marco Venegas (mp) 
och f.d. ledamoten Jan Emanuel (s). Foto Marisol Aliaga

Lagom till årsdagen av USAs invasionsförsök i 
Grisbukten 17 april 1961 kom en av De 5 nu frigivna 
kubanska politiska fångarna i USA, Fernando Gonzalez, 
till Stockholm för att fira dubbla segrar tillsammans med 
solidaritetsrörelsen här.

Inbjuden av Svensk-Kubanska Föreningen fick 
Fernando ett par dagar i Stockholm. Det började på 
lördagen med blomnedläggning vid Olof Palmes grav, och 
sedan sightseeing under Stockholms broar innan den stora 
segerfesten på kvällen i Alviks Kulturhus där alla ville 
krama honom, inför mobilen. På söndagseftermiddagen var 
det träff med kulturarbetare och andra som stött kampen. 

På måndagen först en presskonferens på 
Solidaritetshuset, dit naturligtvis inga av alla inbjudna 
massmedier kom, men vänster-, freds- och latinska orga-

nisationer var intresserade och fick ju desto mer tid för 
frågor och svar: 

Fernando studerade internationell politik och anmälde 
sig i mitten av 80-talet till försvaret av Angola mot 
Sydafrikas invasion. Det ledde till seger över apartheid 
1988. 10 år senare tillhörde han De 5 kubaner som greps 
i Miami för att ha infiltrerat exilkubanska terroristgrupper 
för att hindra deras angrepp på Kuba. 16 år fick han 
tillbringa i fängelse i USA för detta. Hur stod han ut? 

Han berättade att det var en svår prövning men han 
stärktes av vetskapen om den väldiga solidaritetsrörelsen 
i USA och världen, och stödet från hela kubanska folket.  
Han var övertygad om att rättvisan skulle segra, att de 
skulle få återvända hem. Hans politiska medvetenhet 
stärktes under fängelseåren, ju mer han lärde känna hur 
det politiska systemet fungerade i USA, med mediemakten 
och dollarmakten, som folk inte kunde påverka. Fernando 
önskar ingen denna erfarenhet, men själv säger han att 
han har vuxit moraliskt, politiskt, känslomässigt och som 
människa. 

Sedan bjöd förre talman i riksdagen Thage G. Pettersson 
på lunch och strax därpå ett möte på riksdagen med några 
ledamöter som stött kampen för De5. 

 Eva Björklund

Från riksdagen till Skansen
Sist hälsade Fernando på sällsynta kubakrokodilbarn. 

De tillhör en art som bara finns på Kuba, och är ättlingar 
till ett par som Kubas dåvarande president Fidel Castro gav 
den sovjetiska kosmonauten Vladimir Shatalov på besök 
på Kuba 1978. Han gav dem till Moskvas Djurpark, där 
de förökade sig. Moskva delade med sig några ungar till 
Skansenakvariet 1981, vars direktör Jonas Wahlström i april 
i år tog med sig några ättlingar till Kubas Krokodilreservat 
i Zapataträsken, för att där berika den genetiska poolen för 
dessa sällsynta djur. På bilden myser Kubas ambassadör 
över dessa återvändare.


