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Den 2 maj deltog 1a Majbrigaden med många andra 
från solidaritetsrörelsen med Kuba runt om i världen i ett 
stort möte i Havannas kongresspalats. Temat var att med 
de förnyade krafter som frigivningen av De 5 givit gå 
vidare och fokusera solidaritetsarbetet på att få bort USAs 
ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba. 

Kubas vice statsminister Miguel Díaz Canel ledde 
mötet som jublade över De 5 i frihet - Gerardo, Ramón, 
Antonio, Fernando och René - som framförde sitt och 
kubanska folkets tack till alla som bidragit till detta. 
Fackliga centralorganisationens, CTCs, ordförande Ulises 
Guillarte var förste talare och sa att det var modigt och 
revolutionärt att resa till Kuba för att fira 1a Maj och ställa 
upp i denna rättvisa, medmänskliga och solidariska kamp.

Kenia Serrano, ordförande i Kubas Vänskapsinstitut 
med folken, fokuserade på den nya etapp i solidaritetsarbetet 
som vi nu går in i med den femdubbla styrka som vi 
uppnått i kampen för De5s frihet. Hon uppmanade 
Kuba-föreningarna i världen att sätta kampen mot 
blockaden i centrum, men också kräva att USA återlämnar 
Guantanamobasen och upphör med sin omstörtande 
verksamhet på Kuba. 

Sedan talade ett 30-tal företrädare för Kuba-
solidaritetsföreningar, fackliga företrädare, sociala rörelser 
som med kraft bedyrade sin solidaritet med Kuba, med 
Venezuela mot USAs hot och med folken som kämpar för 
självständighet och naturligtvis uttryckte sin enorma glädje 
över att ha med De 5 i salen. De hälsades med talkörer på 
”Ja vi kan” och ”Ett enat folk kan aldrig besegras”. 

De fick se en dokumentärfilm om Gerardos, Ramóns 
och Antonios hemkomst, mötet med familjer och kamrater. 

De 5 delade sedan ut diplom i CTCs, ICAPs och det 
kubanska folkets namn till Fackliga Världsförbundet, 
Brasiliens fackförbund, och till Graciela Ramírez, Alicia 
Jrapko, Gloria la Riva, Tamara Hansen, Andres Gomez och 
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Vinicio Molina som lett den avgörande kampen i själva 
USA.

Som avslutning talade Gerardo i De 5s namn, och han 
bad alla att framföra deras djupa tacksamhet till alla som 
bidragit i kampen för deras frihet: ”Vi kommer aldrig att 
tröttna på att tacka er. Nu är vi en stor familj enade i de strider 
som återstår”, och uppmanade till kamp mot blockaden och 
för frihet för andra politiska fångar i världen, och nämnde 
särskilt den puertoricanska frihetskämpen Oscar López 
Rivera, som suttit fängslad i USA i 34 år, längre än någon 
annan politisk fånge. 

Antonio och Gerardo som delat ut diplom till Tamara Hansen - Kanada, Gloria la Riva - USA, och Andres Gomez - Florida


