
Amnesty uppmanar USA:s regering att finna en väg för frigivning av de fem kubanerna.
En sådan uppmaning framförde också (i april 2011) USA:s förre president Jimmy Carter, i
samband med ett besök på Kuba, då han träffade anhöriga till de fem kubanerna. Carter
underströk också att han såg det som ett stort problem att de mäktiga högerextremisterna
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 som lämnade tjänsten i protest mot Reagan-regeringens stöd till terrorismen i
Centralamerika – har i en artikel sammanfattat sin mening med orden:
“Rättegången mot de fem kubanerna – en svart dag i den amerikanska rättvisans historia.”

Bidra till rättvisans och anständighetens seger!
Uppmana presidenten och mottagaren av Nobels fredspris Barack Obama att ansluta sig
till Nobelpristagarna Adolfo Pérez Esquivel, Mairead Corrigan Maguire, Rigoberta Menchú,
José Ramos Horta, Wole Soyinka, Nelson Mandela, Zhores Alferov, Harold Pinter, Desmond
Tutu, Nadine Gordimer, Dario Fo, Günter Grass och Gabriel García Márquez, som på olika
sätt kraftfull krävt rättvisa för de fem fängslade. Bland annat genom en inlaga till USA:s
Högsta Domstol.
Nobelpristagaren Obama har en möjlighet, som de andra pristagarna saknar: Med ett enda
penndrag kan han upphäva justitiemordet och frige de fem orättvist fängslade!
Hans adress är:
President Barack Obama, The White House, 1600 Pennsylvania
Ave. NW, Washington DC 20500, U.S.A.
Justitieminister Holders adress är:
Attorney General Eric Holder Jr, U.S. Department of
Justice, 950 Pennsylvania Ave. NW, Washington DC
20530-0001, U.S.A.

Mer information och länkar till andra sidor:
frigedefem.blogspot.se (Kommittén Frige De Fem)

www.svensk-kubanska.se (Svensk-Kubanska Föreningen)
www.freethefive.org (National Committee to Free the Cuban Five, USA)

Fallet har blivit världsbekant som “The Case of the Cuban Five”. Så lyder också rubriken till
den omfattande rapport som Amnesty International i oktober 2010 tillsände USA:s
regering. I Rapporten ansluter sig Amnesty till utlåtandet som gjordes 2005 av FN:s
arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden och utslaget samma år i en
appellationsdomstol i Atlanta, USA. Rättegången i Miami 2001 stämplas som utan rättslig
grund.

Nej till terrorism!
Till försvar för
anständighet och rättvisa!

Slut upp i den världsomspännande uppmaningen till
USA:s President Barack Obama och
USA:s justitieminister Eric Holder :

Till alla

vänner av

rättvisa,

fred och

anständighet!

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

Sluta med stödet till terroristerna i Miami!!!
Frige omedelbart de fem i USA orättvist fängslade
kubanerna!!!

Det de fem faktiskt gjort kan inte någon anständig människa se som klandervärt. Tvärtom!
De hade med fredliga medel skaffat information om våldsamma, terroristgrupper i Miami. 
Det handlade bland annat om massmördare som Orlando Bosch och Posada Carriles, vilka 
skandalöst nog i årtionden backats upp av krafter inom CIA och USA:s regeringskretsar. Under 
90-talet pågick en bombkampanj mot Kubas turistanläggningar. De fem fängslade kubanerna 
hade i uppgift att genom informationsinhämtning bidra till att omintetgöra terroristernas 
angrepp. Idag sitter fyra av dem i olika, över hela USA spridda högsäkerhetsfängelser. René 
González, dömd till 15, släpptes ur fängelset hösten 2011. I maj 2013 tilläts han att 
återvända till Kuba. Men hans fyra  kamrater, med straff på mellan 18 år och livstid, förvägras 
friheten. Rättvisa och anständighet kräver de tillåts återvända till Kuba och sina familjer – 
omedelbart! René González har sagt att så länge inte alla fem är fria, är De Fem inte fria. 
Formuleringen Frige De Fem står kvar!
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