
Havanna, onsdag 17 december 2014

- Det är en historisk dag! Fantastiskt att det händer just nu då vi 
är på Kuba med Nordiska Brigaden. 
- Det är en vändpunkt i relationerna mellan USA och Kuba!
- För oss kubaner är det nödvändigt att vår suveränitet respekte-
ras. Nu när USA frigett alla de fem kubanerna, är högst på listan 
att USA måste upphäva sin Kubablockad.

Idag onsdag förmiddag den 17 december 2014 fick vi nyheten. 
Vi hade samlats alla 70 brigaddeltagare för att träffa Fernando 
González och René González två av de fem kubanerna som va-
rit fängslade i USA. Då kom nyheten. De tre kubaner som var 
kvar på livstid och mångåriga straff i USA:s fängelser skulle 
friges och återkomma hem till Kuba. Det var ett fångbyte som 
presidenterna Raúl Castro och Barack Obama kommit överens 
om. Kuba hade redan transporterat fången Alan Gross till USA. 
Det såg vi på TV-Sur före kl 12. Enligt praxis vid fångbyten 
skulle USA samtidigt transportera de tre kubanerna till Kuba. 
På kubansk TV på sena eftermiddagen såg vi de tre kubanerna 
hemma igen återförenade med sina familjer; Gerardo Hernán-
dez, Ramón Labañino och Antonio Guerrero. På TV-skärmen 
såg vi också Fernando och René tillsammans med de frigivna. 
President Raúl Castro var för tillfället iklädd militäruniform. 

Det blev stort jubel bland brigaddeltagare och kubaner när 
vi tillsammans såg detta på TV. Stående ovationer! Brigaddel-
tagarna fick uppleva denna historiska dag och kommer att min-
nas den för livet, och att de var på Kuba när det hände. Det var 

Martin Österlin, ordförande i Svensk-Kubanska Föreningen, var på Kuba den historiska dagen då de tre kubanska 
anti-terroristerna efter mer än 16 år frigavs ur USA:s fängelser. Alla De Fem är nu fria! Martin och 38 andra från 
Sverige är på Kuba med Nordiska Brigaden. Här kommer hans berättelse:

Det var den 12 september 1998 som FBI arresterade de fem 
kubanerna i Miami. De utsattes för en farsartad rättegång, 
anklagades för att ha konspirerat för att begå spionage och 
mord samt för att ha skadat USA. Men deras verkliga ”brott” 
var att de hade infiltrerat högerextremistiska antikubanska 
grupper i Miami för att avslöja planer på terroristdåd mot 
Kuba, och på det sättet räddade De Fem många liv. USA:s 
myndigheter vidtog inga åtgärder mot terroristerna, utan de 
fick verka öppet. Då var enda möjligheten för Kubas reger-
ing att infiltrera terroristgrupperna för att i förväg ta reda på 
planerna. De fem kubanernas gärning mot terrorismen var 
ett riskfyllt farligt arbete. På Kuba är de hjältar, men USA:s 
regering kastade dem i fängelse.

glädjerop och glädjetårar. En fantastisk känsla!
Kl 12 idag talade Raúl Castro i TV. Han offentliggjorde 

fångbytet officiellt. Alan Gross, dömd på Kuba för verksamhet 
mot den kubanska statens säkerhet, och ytterligare en fånge, 
byts mot de tre kubanerna. Steg för att börja normalisera re-
lationerna skall inledas. Raúl Castro betonade betydelsen den 
internationella solidariteten har haft för frigivandet av de fem 
kubanerna. 

I Raúl Castros telefonsamtal med president Obama talade de 

Obama släppte de fem kubanerna – nu gäller det upphäv blockaden!

Nordiska Brigaden – gruppen från Sverige den 17:e december. Alla gör segertecknet med fem fingrar i luften

forts. nästa sida



inte enbart om bytet av fångar utan också om andra åtgärder för 
att normalisera relationerna. Samtidigt som Raúl Castro talade 
framträdde Barack Obama i TV i USA. Han inledde genom att 
säga att USA:s Kubapolitik de senaste 50 åren var misslyckad. 
Han sa att USA till skillnad från tidigare skulle välkomna Kuba 
till nästa toppmöte av De amerikanska staternas organisation 
OAS. USA vill nu återupprätta de diplomatiska relationerna 
med Kuba, som USA bröt 1961. Ambassadbyggnaden i Havan-
na, som nu är degraderad till ett intressekontor åt USA under 
Schweiz beskydd, skall åter bli en fullvärdig ambassad. 

Frigivandet av alla de fem kubanerna är en stor seger för so-
lidaritetsrörelsen för Kuba, och alla kommittéer för frigivandet 
av de fem, och alla personligheter som stött kampanjen runtom 
i världen. Solidaritetsrörelsen har starkt bidragit till att göra det 
för politiskt kostsamt för USA att behålla de fem kubanerna i 
sina fängelser. President Obama ska ha respekt för att han tog 
steget att frige de fem och inlett ytterligare steg för att normali-
sera relationerna. Hans tal i TV idag har startat en process som 
är svår att stoppa.

När president Obama säger att USA:s politik gentemot Kuba 
under de senaste 50 åren varit misslyckad, säger han inte att 
syftet med politiken varit fel, dvs syftet att åstadkomma sys-
temskifte på Kuba i Washingtons smak, såsom detaljerat speci-
ficeras i Helms-Burtonlagen, USA:s Kubablockadlag. Makt-
apparaten i USA ändrar inte ett sådant syfte utan vidare, utan 
söker istället rimligtvis andra metoder för att försöka uppnå 
systemskiftet. 

President Obama ville inte upphäva blockaden mot Kuba i 
ett svep, utan istället genom en serie ändringar i blockadlagen. 

Detta ger utrymme för maktapparaten i USA att kräva ”mot-
åtgärder” från Kuba inför varje lagändring. President Obama 
bestämmer inte ensam och hans mandattid tar slut snart. 

USA:s Kubapolitik har kommit i kollisionskurs med det 
nya Latinamerika och Karibien med många folkligt förankrade 
progressiva regeringar. De mest iögonfallande delarna i denna 
politik tar USA bort i försök att rehabilitera sig i Latinamerikas 
ögon.

Kampanjen Frige de fem kubanerna har utvecklats till en av 
de mest kraftfulla solidaritetskampanjer i nutid. En stor mång-
fald av aktivister, samarbetande organisationer och personlig-
heter är engagerade. Denna stora kampanjresurs vi tillsammans 
har skapat har nya utmaningar framöver. De fem kubanerna är 
nu fria, men blockaden är riktad för att hota och skada hela det 
kubanska folkets frihet. Vi i vår världsomspännande kampanj 
Frige de fem kubanerna måste ta nästa steg. De fem kubanerna 
är fria! Nu gäller det – president Barack Obama, upphäv block-
aden mot Kuba nu!

Martin Österlin

Läs mer om UA:S Kubablockad i boken
KUBA har USA inte lyckats kuva. 
Se Kubabutiken!

http://www.svensk-kubanska.se/kubabutiken/index.html

