
FRIGE DE FEM 
KUBANERNA!
–politiska fångar i USA

Internationell kampanj mot terrorism – för rättvisa och fred!

Slut upp i den internationella uppmaningen till USA:s 
president Barack Obama och justitieminister Eric Holder:

 Sluta med stödet till terroristerna i Miami!

 Frige omedelbart de fem i USA orättvist fängslade kubanerna!

De fem kubanerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino och René González arresterades den 12 september 1998 i 
Miami. I december 2001 dömdes de efter en politisk häxprocess och på falska 
spionerianklagelser till långa fängelsestraff – i tre fall livstid.

De Fem hade gjort något som ingen anständig människa kan se som klandervärt. 
De hade med fredliga medel skaffat information om terroristgrupper i Miami, 
däribland massmördare som Orlando Bosch och Luís Posada Carriles, som 
under årtionden backats upp av krafter inom USA:s myndigheter. Terrorismen mot 
Kuba har sedan 60-talet dödat över 3000 kubaner och lemlästat över 2000. Under 
90-talet pågick en bombkampanj mot Kubas turistanläggningar. Informationen 
som de fem skaffat användes för att försvara Kuba mot terroristernas attentat. 
Idag sitter de i fem olika högsäkerhets-fängelser, utspridda över hela USA.

Fallet har blivit världsbekant som ”The Case of the Cuban Five”. Så heter också 
den stora rapport som Amnesty International 2010 tillsände USA:s regering. I 
rapporten instämmer Amnesty i utlåtandet som gjordes 2005 av FN:s arbets-
grupp för undersökning av godtyckliga fängslanden och utslaget samma år i 
en appellationsdomstol i Atlanta. Rättegången i Miami 2001 stämplas som 
orättvis.

Amnesty uppmanar USA:s regering att släppa de fem, och omedelbart tillåta 
deras anhöriga att besöka dem. Två av dem har sedan fängslandet förvägrats att 
träffa sina fruar och barn. 

En sådan uppmaning gjordes också 2011 av USA:s f.d. president Jimmy Carter. 
Han underströk också problemet att de stormrika exilkubanerna i Miami har ett så 
avgörande inflytande över USA:s politik gentemot Kuba. 

Wayne S. Smith, som i början av 80-talet var högsta chef för USA:s diplomatiska 
kontor på Kuba – men lämnade tjänsten i protest mot Reagan-regeringens stöd till 
terrorismen i Centralamerika – har kallat rättegången mot de fem kubanerna för 
”en svart dag i den amerikanska rättvisans historia.”

Vi uppmanar fredspristagaren Barack Obama att hörsamma det dussintal 
nobelpristagare, bl.a. José Ramos Horta, Wole Soyinka, Harold Pinter, Nadine 
Gordimer, Desmond Tutu, Dario Fo, Günter Grass, Gabriel García Márquez och 
Nelson Mandela, som kräver rättvisa för de fem fängslade!

Mer information om De Fem:
frigedefem.blogspot.com (Svenska Kommittén Frige De Fem) 

freethefive.org (National Committee to Free the Cuban Five, USA)
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