
Nu får det vara nog!! 
n av de tre domarna, Phyllis Kravitch, ville fria Gerardo Hernández helt 
från den absurda anklagelsen för ”konspiration till mord”, som  

endast riktats mot honom. Det handlar om nedskjutningen 1996 av tvåflygplan 
tillhörande en terroristisk exil-kubansk organisation. Organisationen gjorde, 
trots mängder av varningar, inflygningar över Kuba. Kravitch argumenterade 
för att det inte handlade om mord, och att Hernández dessutom inte hade något 
inflytande över händelseförloppet. Hon fick i praktiken medhåll av en annan av 
de tre domarna, Stanley Birch, som dock uppenbarligen inte vågade rösta för 
frikännande utan istället i ett tillägg krystande gömde sig bakom formaliteter. 
Han uttryckte istället sin starka förhoppning att Högsta domstolen skulle ta sig 
an fallet.  

 
Barack Obamas regering måste upphöra med  USA:s upp-
backning av högerextremistisk terrorism! 
 
Det oerhörda justitiemordet mot De Fem Kubanerna 
måste i anständighetens namn omedelbart avbrytas! 

 
en i juni i år beslöt så Högsta Domstolen att inte ta sig an fallet. Den 
juridiska vägen till en ny rättvis rättegång är stängd. Livstidsdomen är 

fastnaglad över Gerardo Hernández. De fällande domarna mot de fem kuba-
nerna står fast. Kort sagt: Justitiemordet är fullbordat! Terroristerna stryks 
medhårs och deras bevakare ska vara förpassade till USA:s fängelsehålor.  
 

et står i presidenten Barack Obamas makt att upphäva detta justitiemord. 
Över hela världen kräver människor att han i anständighetens namn ska 

göra det! Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino och René González måste omedelbart och villkorslöst 
friges!  
 
 
 
För mer information: 
www.svensk-kubanska.se   
www.freethefive.org 
www.antiterroristas.cu 
 
 
 
 
 
Vill du vara med i kampanjen för frigivande av De Fem? 
Kontakta: Svensk-Kubanska Föreningen, Tegelviksgatan 40, 116 41 
Stockholm, tel. 08-31 95 30, e-post: svensk.kubanska@swipnet.se 
Kommittén Frige De fem, e-post libertadalos5.estocolmo@gmail.com  
 

            
 
 
 
 

   De avslöjade högerextremisters terrorplaner … 
 

 
 

 
och kastades på falska anklagelser i fängelse i USA! 

      Rättvisa nu!  Frige omedelbart de fängs- 
      lade fem kubanerna! 
 

 
 
 
 
 
 
 

      www.svensk-kubanska.se 
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De fem kubanerna fängslades i Miami den 12 september 1998. 
Över hela världen har många enskilda människor, juristsam-
manslutningar, religiösa och fackliga organisationer reagerat. I 
Sverige har Svensk-Kubanska Föreningen  och Kommittén Frige 
De Fem sedan flera år aktivt anslutit sig till den internationella 
kampanjen som kräver ett omedelbart frigivande av de fem terro-
ristbevakarna. 



”En sorgens dag i den amerikanska 
rättvisans historia: Rättegången mot de fem 
kubanerna.” 
Omdömet fällt av Wayne S. Smith, före detta högsta chef för 
Intressekontoret, USA:s diplomatiska beskickning i Havanna. 
Smith avgick från befattningen 1982, i protest mot 
presidenten Ronald Reagan’s och vicepresidenten George 
H. Bush’s terroristiska politik mot Nicaragua och folken i 
Centralamerika. 

 
ckså måndagen den 15 juni 2009  var en sorgens dag för rättvisan. Då 
meddelade USA:s Högsta Domstol att man inte tänker ta sig an försvarets 

överklaganden av de horribla domarna och straffen som drabbat de fem ku-
banerna Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino och René González.  
 

e fem hade under 90-talet i uppdrag att försöka utröna och kartlägga den 
exil-kubanska högerextremismens och terrorismens planer och förehavan-

den i Miami, Florida. Den akuta bakgrunden var den förekommande vågen av 
väpnade terrorangrepp, sabotage och bombsprängningar. Särskilt var hotell och 
turistanläggningar terroristernas mål. Planer fanns också på att angripa 
civilflyget.  
 

uba har sedan revolutionens seger 1959 tvingats värna sig mot den höger-
extremistiska terrorn. Tusentals kubaner har direkt drabbats – dödats eller 

skadats. Terrorn har hela tiden främst utgått från Miami, och den terroristiska 
aktiviteten har inte bara i praktiken tolererats av myndigheter i USA. Den har 
ofta direkt understötts, och ett nära samarbete mellan de CIA-utbildade terroris-
terna och företrädare för Vita Huset, USA:s militär, FBI och CIA har hört till 
det normala. Därför var de fem kubanerna tvungna att verka illegalt. USA-
myndigheternas skandalösa förhållningssätt lämnade ju inget alternativ.  

e fem greps av FBI i september 1998.  I USA:s medier användes högerex-
tremisternas och FBI:s beskrivning av dem som ”spioner”. Men de hade 

inte begått en enda handling som kunde stämplas som spioneri, och de hade 

aldrig varit i närheten av säkerhetsklassat material. Därför anklagades 
de för att ha haft för avsikt att någon gång i framtiden begå spioneri mot 
USA. Bevisning för denna anklagelse fanns inte heller, men i den politiska 
häxprocess som rättegången i terroristernas högborg Miami utgjorde räckte 
åklagarsidans politiska retorik, och jurymedlemmarnas insikt om det 
hälsosamma i ett lämpligt utslag, för resultatet skulle bli fällande domar. Och 
domaren Joan Lenard förstod även hon att utmätande av strängast möjliga 
straff var vad som förväntades av henne.  

 

 
 maj 2005 kritiserades rättegången av FN:s arbetsgrupp för undersökning 
av godtyckliga fängslanden, som också uppmanade USA:s regering att 

vidta åtgärder så att de fem kubanerna skulle kunna få en rättvis rättslig be-
handling. Bush-regeringen svarade med arrogans och aggressivitet; FN 
anklagades för att ”gå kubanernas ärenden”. 
 

 augusti 2005 rev Appellationsdomstolen i Atlanta upp domarna mot De 
Fem, och förklarade att en ny rättegång måste hållas på annan ort än 

Miami. Domstolens tre domare var eniga i sitt beslut. Denna gång blev 
regeringens och åklagarnas reaktion att de krävde att appellationsdomstolen, 

med deltagande av samtliga tolv domare, skulle 
ompröva sitt beslut. Detta är mycket ovanligt, men 
den politiska påtryckningen fungerade. En majoritet i 
domstolen beslöt i augusti 2006 att svänga 180 grader. 
Ingen ny rättegång behövde hållas, ansåg nu 
appellationsdomstolen. Minoriteten reserverade sig 
mycket kraftfullt mot det nya beslutet. 
 

 juni 2008 godkände samma appellationsdomstol de fällande domarna på 
åtalspunkterna. Att ett övergrepp på politisk grund ägt rum i Miami er-

kändes dock indirekt av appellationsdomstolen. Den pekade på att de fem 
kubanerna aldrig begått något spioneri eller varit i närheten av säkerhets-
klassat material. Eftersom de fem aldrig avsåg att spionera skulle de na-
turligtvis ha friats helt. Men de politiskt pressade domarna vågade bara 
uttrycka meningen att livstidsdomarna för ”konspiration till spioneri” bör 
justeras neråt. Men denna justering ska äga rum i terroristernas högborg 
Miami, och ska handhas av samma federala domare, Joan Lenard, som 2001 
utmätte livstidstraffen. Allt är bäddat för en parodi på rättvisa.  
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