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Extra kapitel
De fem kubanerna
Politiska fångar i USA 1998 – 2014

Gerardo Hernández
Gerardo föddes i Havanna 1965 och 
har utbildning i inter nationella politiska 
relationer. Han har gett ut en bok med 
karikatyr- och skämtteckningar och har 
gjort logon till De Fem. Han är gift med 
Adriana Pérez, som aldrig fick besöka 
honom i USA.  Gerardo dömdes år 2001 till 
dubbel livstid + 15 år. 
Han frigavs den 17 december 2014

Ramón Labañino
Ramón föddes 1963 i Havanna. Han 
är utbildad till ekonom. Han är gift med 
Elizabeth Palmeiro och de har tre döttrar.
Ramón dömdes år 2001 till livstid + 18 år 
2009 ändrades domen till 30 år. 
Han frigavs den 17 december 2014

Antonio Guerrero
Antonio föddes 1958 i Miami. Föräldrarna 
var från Kuba, och familjen återvände 1959 
till Kuba efter revolu tionens seger. Antonio 
är flygplatsingenjör. Han är också poet, 
tecknare och målare. Hans diktsamling 
Desde mi altura och de konstverk han 
skapat under fängelsetiden har rönt stor 
uppskattning. Han har två söner. Antonio 
dömdes år 2001 till livstid + 18 år. 2009 
ändrades domen till 21 år och 10 månader. 
Han frigavs den 17 december 2014.

Fernando González
Fernando föddes 1963 i Havanna och 
har utbildning i internationella relationer. 
Fernando är gift med Rosa Aurora 
Freijanes. De har inga barn. Fernando 
dömdes år 2001 till 19 år. 2009 ändrades 
domen till 17 år och 7 månader. I februari 
2014 gick hans fängelsetid ut, och han 
kunde återvända till Kuba.

René González
René föddes 1956 i Chicago av kubanska 
föräldrar. 1961 återvände familjen till Kuba. 
René är utbildad till pilot och flyginstruktör. 
Han är gift med Olga Salanueva och de har 
två döttrar. René dömdes år 2001 till 15 år. 
Han frigavs 2011, men var tvungen stanna 
i USA ytterligare tre år. År 2013 kunde 
han dock återvända till Kuba mot att han 
avsade sig sitt USA-medborgarskap. 

De fem kubanerna – De Fem:
De dömdes alla till långa fängelsetider i USA. Hösten 2013 
kunde René González, och i febriari 2014 Fernando González, 
återvända till Kuba. I december 2014 frigavs Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino och Antonio Guerrero i utbyte mot två USA-
agenter som avtjänade fängesestraff på Kuba.

Fängslades på falska anklagelser
De fem kubanerna arresterades i Miami den 12 september 
1998, anklagade för att ingå i ett kubanskt spionnätverk.

Det var en grundlös anklagelse. De hade inte spionerat 
på USA, och inte haft någon sådan avsikt. De hade tagit 
reda på plan e rade terrordåd mot Kuba genom att infilt rera 
Miami baserade extremhögergrupper.

Åklagarna kunde inte väcka åtal för någon spioneri-
verksamhet eftersom någon sådan aldrig existerat. Därför 
valde de att åtala för ”konspiration i syfte att begå spio-
neri”, Med andra ord: man påstod att de planerat att någon 
gång i framtiden ägna sig åt spioneri.

Åklagarna baserade sig på att en av de fem, Antonio 
Guerrero, under flera år arbetat på flygbasen Boca Chica 
i sydligaste delen av Florida, och därifrån till Kuba rap-
porterat om aktiviteten på basen.

Mot bakgrund av Kubas historiska er faren heter var 
det viktigt att känna till aktivi teter som kunde hota landet 
Men Antonio befattade sig inte med hemliga eller på 
något sätt säkerhetsklassade uppgifter. Han iakttog det 
alla kunde iaktta. Och det fanns ingenting som pekade på 
att han och hans kamrater planerade att framöver ändra 
inriktning. Hans verksamhet var inte spioneri, och det 
fanns inga planer på att i framtiden begå spioneri.

FBI hade känt till Antonios aktivitet under flera år, 
men valt att inte slå till. Man hade kunnat åtala honom 
för att han inte till justitie departementet registrerat sig 
som agent. Men man valde att vänta. Det var uppen bart 
att hans aktivitet i FBI:s ögon på intet sätt hotade USA:s 
”nationella säkerhet”.

Vad hade hänt som ledde fram till arres teringarna den 
12 september 1998? 

I juni 1998 hade Kuba inför representanter på hög 
nivå för USA:s federala polis FBI lagt fram bevis rörande 
den exilkubanska terrorismen. Kubas underrättelsetjänst 
hade fått känne dom om att det fanns planer på aktio  ner 
mot civil flyget. Enligt FN:s konven tioner mot terroris men 
måste reger ingar delge varandra information när planer på 
sådana och andra terroraktioner upp dagas. FBI lovade att 
vidta åtgärder och att sam   arbeta med Kubas regering för 
att stoppa terror  is men. Så skedde emellertid inte. Ingen
ting gjordes för att stoppa terrorismen mot Kuba. Istäl-
let fängslades de fem kubanerna, Gerardo Hernández, 
Ramón Labañino, Anto nio Guerrero, Fernando González 
och René González – De Fem.  

Inspärrade i isoleringsceller 
Med de falska anklagelserna som före vänd  ning hölls De 
Fem var för sig inlåsta i iso lerings  celler i Miami under 
17 månader. Fäng  else  myndigheterna bröt mot sina egna 
regler när de ut  satte dem för denna in huma na behand ling.
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Försvarsadvokaten Leonard Weinglass har kommen-
terat behandlingen under häktes tiden: ”Under 17 månader 
före rättegången, då de fortfarande skulle betraktas som 
oskyl diga, var De Fem inlåsta i för bestraffning avsedda 
isoleringsceller. Syftet var att pressa dem till att medge 
skuld. Cellerna var avsedda för dömda personer som miss-
skötte sig i fängelset. De Fem vacklade aldrig, men deras 
möjlighet att förbereda sina försvar försvårades”.

Kuba har rätt att försvara sig
Sedan början av 1990-talet hade de fem kuban    erna 
övervakat och infil trerat olika höger   extremistiska exil
kubanska grup per, som Alpha 66, Brigada 2506, Omega 7, 
Her ma   nos al Rescate och Coman dos F4, i syfte att 
avslöja deras plane ring av terror ist  hand   lingar. Ett mycket 
stort antal terrordåd kunde stopp as av Kubas kustbevak-
ning och polis tack vare de fem kubanernas insatser. 

Detta är Kubas sätt att försvara sig mot terrorism. 
Kuba har rätt till självförsvar.

Rättegången i Miami år 2000–2001 
När De Fem satt fängslade i sina isolerings celler i Miami 
försvårades deras möjligheter att förbereda sig inför den 
kommande rätte gången. De fick inte läsa tidningar, se 
på TV eller lyss na på radio. De hade ingen möjlighet att 
själva anlita egna för svarsadvokater, utan de blev till-

Överallt på Kuba ser man tavlor, skyltar, affischer etc om De Fem – Volverán! – De ska återvända! Och det 
besannades den 17 december 2014. Då hade alla återvänt!

delade av USA-regeringen god kända offentliga för svarare 
som de inte tidigare kände. 

När rättegången började i slutet av år 2000 hade lokala 
massmedia i Florida piskat upp en hatstäm ning mot De 
Fem och ut målat dem som farliga samhälls fiender. De 
exil kubanska högergrupperna kontrollerar i stor utsträck-
ning dessa media och använde dem för att från början 
göra hela rättsprocessen till en fars. Flera år senare upp-
dagades det att USA:s regering i hemlighet hade betalat 
minst 27 journalister för att medverka till reportage och 
artiklar i radio, TV och press som smutskastade De Fem.  

De Fem och deras försvarsadvokater in såg att de aldrig 
skulle kunna få en rättvis rätte  gång i Miami, och krävde 
därför att få rättegången flyttad till en annan ort, där 
lokala mass   media och omgivningen kunde ge förutsätt-
ningar för opartiskhet. Detta nekades dem, trots att det var 
deras rättighet och att prejudikat från tidigare rättsfall i 
USA gav stöd för kraven.

Under rättegången presenterades ”bevis mate rial” mot 
De Fem, inte sällan först genom media, innan för svaret 
fått möj  lig   het att gran ska materialet. Andra ”bevis” 
presente ra  des vid rättegången utan föregående an mälan 
och utan att för  svaret hun nit se det. 

Försvaret hade eget bevismaterial som inte fick föras 
fram i rättsprocessen. Det var material, inklusive offent-
liga officiella doku ment, som kunde belysa falsk heten i de 
anklagelser som rikta des mot De Fem. T.ex. hade en av 



3 Svensk-Kubanska Föreningen
www.svensk-kubanska.se

KUBA - en annan värld är möjlig
Ny upplaga 2014
Extra kapitel: Frige de fem kubanerna

dem, Fernando González, haft i uppdrag att följa terror-
isten Orlando Boschs aktiviteter. Men under rätte gången 
förvägrades han att få använda offentlig information från 
justitie  departe mentet om Boschs terroraktioner. Bosch var 
– tillsammans med Luis Posada Carriles –  ansvarig för 
spräng ningen av ett kubanskt passa gerar  plan 1976, då 73 
passage rare döda des. Bosch be nåd  a des den 18 juli 1990 av 
pre si dent George Bush den äldre och var en fri man fram 
till sin död 2011.

Under rättsprocessen tilläts de exil kuban  ska grupp erna 
att fritt organisera hat kam panjer och demon strationer för 
att i förakt mot rättssystemet sätta press på vitt nen, juryn 
och domstolens tjänstemän. LokalTV film ade jurymed-
lemmarna på väg till och från rättssalen, och deras bilar 
och num mer plåtar filmades och sändes i TV.

Under den process då juryn utsågs blev de tilltänkta 
kandidaterna till juryn utsatta för otillbörliga på tryck-
ningar. Flera av dem bad om att få slippa upp draget. De 
var helt klara över att deras säkerhet stod på spel om 
juryns utslag inte föll den exilkubanska högern i smaken, 
Rättsprocessen hölls i denna hat stämning, där alla som 
vågade uttrycka en mening i strid mot den exil kubanska 
extrem högern var utsatta för hot och våld.

Ett hedervärt försvar
De jurister som blev utsedda till offentliga försvarare åt 
De Fem kände dem inte innan rättsprocessen började. 
Men allt eftersom tiden gick blev de mer och mer enga-
gerade i kuban  ernas sak, och för att kämpa för denna 
sak i rätte gången. De agerade professionellt och med 
stor integritet och kunde visa att De Fem var fullkomligt 
oskyldiga. 

Försvaret gjorde det helt klart att de fem kuban erna 
inte hade agerat för att skaffa infor mation som skulle 
kunna hota USA:s natio nella säkerhet. De hade inte or-
sakat någon person någon skada. Detta intyg a des av flera 
vittnen, bl.a. av personer som tidigare haft högt upp  satta 
positioner inom USA:s försvars styrkor.

Statsåklagarens expertvittne general James Clapper, 
f.d. chef för USA:s försvars departe  ments underrättelse-
tjänst, medgav också att de anklagade inte hade begått 
spion eri mot USA. Bl.a. hade USA:s försvars experter 
gran  skat över 20 000 beslagtagna dokumentsidor hos De 
Fem och inte funnit något som antydde spion eri.

Försvaret kunde också visa på och doku men tera vid-
den av de terroristaktiviteter som utförts mot Kuba med 
Miami som bas, och att detta tolererats av USA:s myndig-
heter.

Om terrorn mot Kuba
Utdrag ur Fernando González försvarstal den 18 
december 2001:
”Först trodde jag att åklagaren skulle be gära att jag 
skulle dömas till ett års fängelse villkorligt. Det 
var ju det straff som samma åklagarämbete erbjöd 
Mr. Frómeta när han hade köpt en Stinger-missil, 
C4sprängdeg, granater och andra vapen från en 
FBIagent som jobbade under täckmantel. Det spelade 
inte ens någon roll att Mr. Frómeta själv erkände 
sina terror planer för agenten, och de mordiska och 
skrupel fria användningar detta material skulle få.

Men sedan tänkte jag igenom det igen och kom 
fram till att jag måste drömma om jag trodde att jag 
skulle få samma behandling från åklagarämbetet. 
När allt kommer omkring så är jag kuban. Så när 
det kommer till att döma mig så spelar en mängd 
faktorer in. En av dessa är den totala okunskapen om 
vad Kuba egentligen är, och hatet och irrationali teten 
i inställningen mot mitt land. En inställning som 
stimuleras av ett extremis tiskt skikt som kontrollerar 
vad som får sägas om Kuba här, och som tystar alla 
andra, mer rationella, åsikter som ut trycks. 

Under tiden som vår rättegång pågick så avled 
Esteba n Ventura Novo i Miami. Och jag tar upp det 
här eftersom jag anser att det finns en symbolik i 
detta.

Esteban Ventura Novo var en av polis cheferna 
unde r Fulgencio Batistas diktatur, innan Revolu-

tionens seger. Han var an svarig för tortyr, mord och 
försvinn andet av dussintals unga människor i den 
kubanska huvudstaden. Och allt detta hände med med-
givande och stöd från USA:s regering, som vid denna 
tid leddes av Eisen hower. 

När den revolutionära regeringen grep makten på 
Kuba så fick Ventura Novo och andra som han, som 
begått brott mot det kubanska folket, skydd av USA:s 
regering. Många av dem fick rådgivning, ledning och 
finansiering från USA:s underrättelsetjänster i deras 
smutsiga krig mot en regering som uppenbarligen hade 
och har sitt folks stöd. 

Detta markerade begynnelsen för en lång historia 
av aggression mot Kuba, på varje område av land-
ets ekonomiska och sociala liv. En historia i vilken 
ekonom isk krigföring, biologisk krigföring, psykolog-
isk krigföring – genom propaganda – och hotet 
om militär attack, har kombine rats med terrorism, 
sabotage, para mili tära aktiviteter och mordförsök på 
Revolu tionens politiska ledare. Och nästan allt detta 
har sitt ursprung i södra Florida.

Åklagarsidan kommer att säga att detta bara är 
kubansk propaganda och para noia. Jag undrar om de 
skulle ha mage att åka till Kuba och säga samma sak 
till mödrarna, männen, hustrurna och barnen till dem 
som mist sina liv som offer för denna aggression.” 
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Gerardo Hernández anklagas för kon-
spiration att begå mord
Utöver anklagelserna om spioneri blev en av De Fem, 
Gerardo Hernández, an kla gad för kon spiration att begå 
mord. Denna anklag else presenterades först efter det att de 
fem kubanerna varit arres terade i åtta månader, under den 
tid då de hölls i isolerings celler. Anklagelsen går ut på att 
Gerardo Hernández skulle vara an svarig för att fyra exil-
kubaner miste livet när de färdades i två mindre flygplan 
utsända från Miami i febru ari 1996 som blev nedskjutna i 
kubanskt luftrum. 

Anklagelsen är helt absurd, och åklagar sidan har inte 
kunnat presentera ens ett uns av bevis. Incidenten den 24 
februari 1996 har sin bakgrund i att otaliga kränkningar 
tidigare hade ägt rum med flygplan från USA in i Kubas 
luftrum. Kuba ut färdade flera varningar till USA:s reger-
ing och luft  farts  myndigheter samt direkt till konteramiral 
Carroll i USA:s flotta när han besökte Kuba i januari 
1996. Varn   ing  arna var tyvärr verkningslösa. Kuba tvinga-
des att agera till försvar för sitt territorium och till försvar 
mot den risk för terror dåd som kränkningarna utgjorde. 
Detta skedde helt i enlighet med internationell lag och på 
beslut från Kubas flyg försvar. Kubas varning till piloterna 
möttes av non chalans. 

Varje land har rätt att efter varning skjuta ner kränk-
ande flygplan om de bedöms utgöra hot. Gerardo Hernán-
dez hade inte något att göra med ned  skjut nings  beslutet. 
Det han gjorde var att bevaka de terror ister som gjorde 
dessa flygningar.

I sitt tal inför domstolen i Miami, den 12 december 
2001, säger han:

”Jag beklagar djupt förlusten av dessa fyra liv och jag 
för står hur deras familjer lider. Jag beklagar också alla de 
tusentals liv som gått till spillo som en följd av den oav-
brutna aggressionen mot mitt eget folk under mer än 40 år.  
Kuba provocerade inte incidenten. Tvärt om förutsåg Kuba 
den och försökte att för hindra den.” 

Orimliga fängelsedomar
Trots bristen på bevis förklarade juryn den 8 juni 2001 de 
anklagade skyldiga på alla åtalspunkter.  

Efter mer än tre år i arrest, under de vid rig aste om
ständig heter, föll de orimliga dom arna i december 2001; 
livstid för Gerardo, Ramón och Antonio, och 19 resp 15 år 
för Fernando och René. De transporterades till fem olika 
fängel ser i fem olika delar av USA, så långt från varandra 
som möjligt.

Domarna mot René González och Antonio Guerrero 
(som på grund av att de också var USA-medborgare döm -
des till en period av övervakning utöver fängelsetiden) 
fast slog att de under övervakningstiden inte skulle få 
uppsöka ställen där terror istgrupper kunde tänkas hålla 
till. Terror isterna i Miami skulle alltså skyddas!  Stats-
åklagaren, som representerar USA:s rege ring, krävde 
detta. Vi citerar ur domen:

“Såsom ytterligare ett villkor för över vakad frigivning 
från fängelset, måste den åtalade förbjudas att vistas på 
platser som är kända som tillhåll för eller frekventeras av 

Luis Posada Carriles,
terrorist som går fri i USA:
Carriles föddes på Kuba år 1928. 1960 rekryte
rades han i Havanna av CIA. Han utbildades vid 
ökända Fort Brenning i Georgia, som senare, 
från 1984, kom att inrymma ”School of Ameri-
cas”, en insti tution ökänd bl.a. för utbildning av 
latin  amerikanska torterare. Carriles var CIA:s 
sam bandsman och samtidigt chef i DISIP, säker
hetstjänst i 70-talets Vene zuela. Han var inblan-
dad i IranContrasaffären. Under sin tid vid 
DISIP blev han vene zolansk medborgare. Han 
var rykt bar som grym torterare och för blod iga 
aktio ner mot vänster grupper.

Carriles bär ansvar för många blodiga attentat 
mot Kuba, sprängningen av ett civilt kubanskt 
passagerarflygplan 1976 där 73 personer miste 
livet, bomb ning av hotell och restauranger i 
Havanna 1997 och mordförsök mot Fidel Castro.

Tillsammans med tre medbrottslingar greps 
Carriles i Panama år 2000 innan de kunde 
genomföra sin plan att spränga aulan i Panamas 
Universitet i luften. Fidel Castro skulle tala där, 
och han skulle mördas tillsammans med många 
åhörare. Den exilkubanska organisa tionen CANF 
i Florida började genast agera för att få de fyra 
frisläppta, betala de deras advokater etc.

2004 benådades Carriles av Panamas presi-
dent Mireya Moscoso, dagarna in nan hon skulle 
avgå som president, mot den nätta summan av 4 
miljoner US dollar.

Carriles tog sig in illegalt till USA, via knark-
smugglingsbåten Santrina. Han dök upp i Miami 
och begärde politisk asyl. Han fängs lades och 
anklagades – för att ha tagit sig in i USA illegalt, 
men inte för sin mångåriga terroristverksamhet.

Den 19 april 2007 frigavs Carriles mot bor-
gen. Därefter har han vandrat fritt omkring på 
gatorna i Miami. Eftersom han är vene zolansk 
medborgare och begått brott i detta land har 
Venezuela begärt att få honom utlämnad. USA:s 
myndigheter  har inte tillmötes gått Venezuelas 
begä ran, utan beskyddar Carriles, liksom flera 
andra terrorister har beskyddats och be skyddas 
av USA, samtidigt som de som bekämpat terror-
ismen mot Kuba har hållits fängslade i åratal. 

enskilda terrorister och terroristgrupper, av medlemmar 
i organisationer som för ordar våld, eller av individer och 
grupper involverade i organiserad brottslighet. Det är för-
bjudet för den åtalade att träffa dessa personer.”

Denna passus innebär att Miami-terrorist erna skyddas 
av stats åklagaren, dvs USA:s rege  ring, som därmed in går i 
en stats terrorism. Stats åklagaren erkänner alltså öppet att 
dessa grupper i Miami ordagrant är “terror  ister”. 
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Inhuman behandling
Den 28 februari 2003 kastades de fem kuban erna åter in 
i iso ler  ings celler. ”Natio nella säkerhetsskäl” angavs som 
orsaken. Det uppgavs att de skulle hållas isolerade till 
februari 2004, dvs. ett helt år, med möjlighet till förläng
ning därefter.

Beslutet om isolering fattades på hög nivå i USA:s 
regering, ledd av George W. Bush. Det angivna motivet 
var ”nationella säkerhets intressen”. Det verkliga motivet 
var att bryta ner De Fem och att försvåra deras arbete med 
att överklaga domarna.

Deras advokater och anhöriga förväg ra des rätt en att 
besöka dem, men efter starka pro tes ter gjordes två undan-
tag. Försvars advokat Leonard Weinglass fick tillstånd att 
besöka Antonio Guerrero och Gerardo Hernández. 

Besöken avslöjade att fångarna vistades i mini mala 
utrymmen utan dags ljus, men med ständigt lys rörs ljus. 

Flera år senare, i en telefonintervju, berätt ade Gerardo 
Hernández:

”De placerade mig i t́he Box´ som låg i källarplanet, 
i mina underkläder och barfota, under en månad. Jag 
visste inte om det var dag eller natt, för man hölls inlåst 
dygnets alla 24 timmar. Det fanns ingen timme för rekrea
tion. Från en läcka droppade avlopps vatten från cellen i 
våningen ovanför. Varje gång personer där spolade sin 
toalett rann det smutsigt vatten ner för väggen i min cell.”

Det var omöjligt att skilja dag från natt, sömnen för-
svårades, vilket också skrik från mentalt störda med  fångar 
i samma korri dor bidrog till. Fångarna berövades varje 
mänsklig kontakt. Brev fick de inte ta emot och läsbart 
material samt penna och papper förväg rades dem. De fick 
inte heller tillgång till sina anteckningar och doku ment 
rörande de egna fallen.

Förhållandena i isoleringscellerna var så dana att det i 
praktiken var helt omöjligt för de fem kubanerna att ha ett 
samarbete med sina advokater för att förbereda överklag-
andet av domarna, som behövde göras då för att kunna 
lämnas in i tid (senast 7 april 2003). 

Hustrurna fick inte besöka sina män 
De fem kubanernas placering i fem olika fängelse r i olika 
del stater i USA gjorde det extra svårt för deras anhöriga 
att besöka dem. USA:s myndig heter var njugga att ge de 
anhöriga visum för besöken. Olga Salanueva, som är René 
González hustru, och Adriana Pérez, som är Gerardo 
Hernández hustru, fick aldrig besöka sina män. USA:s 
myndigheter hindrade också kubanska diplomatiska repre-
sentanter att besöka René och Gerardo. Så dana besök har 
utländska medborgare rättig het att få enligt inter  nationell 
praxis.

Elizabeth Palmeiro, Ramóns hustru, berät tar om pro-
ceduren med visum ansökan:

På öppna möten arrangerade av Svensk-Kubanska Föreningen har De Fem alltid haft sin givna plats. Här ett möte i 
september 2013 i Göteborg med Gladys Ayllón från Kuba och Zoltan Tiroler som tolk.
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FN:  Godtyckligt frihetsberövande 
År 2003 hade familjemedlemmar till De Fem 
lämnat in en petition till Arbets gruppen mot god-
tyckliga fängs landen i FN:s dåvarande Kom mis
sion för Mänsk liga Rättig heter.

Den 27 maj 2005 kom arbetsgruppens uttal
ande, som också kommissionen ställde sig bakom: 
De Fems fängslande befanns vara god tyckligt och 
strida mot artikel 14 i den inter nationella konven
tionen för civila och politiska rättigheter som 
USA undertecknat. I uttalandet anmärks bl.a. mot 
de rätts vidriga period erna i isoleringsceller, mot 
svårigheterna som skap a des för försvaret att ha 
tillgång till handlingarna i målet, och framförallt 
mot att rättegången hölls i Miami, där samhälle 
och media påverkade i sådan grad att en objektiv 
och opartisk rätts process omöjliggjordes.

FN:s kommission uppmanade USA:s reger ing 
att vidta åtgär  der, så att kraven i kon ventionen för 
civila och poli tiska rättigheter skulle till godo ses.

USA:s regering avfärdade emellertid kommis-
sionens ställningstagande och gav därmed ytter-
ligare ett bevis på sitt för akt för lag och rättvisa. 

Amnesty: Frige De Fem!
Amnesty International har följt fallet med de 
fem kubanerna, och har flera gånger skrivit till 
USA:s regering. Amnes ty har anslutet sig till FN:s 
ställ nings tagande angående godtyck ligt fri hets-
berövande, och uppmanat reger ingen att finna en 
väg till frigivning av De Fem.

”För oss alla familjer till De Fem är det tortyr att 
ansöka om visum till USA. Vi måste telefonera till USA:s 
intresse kon tor i Havanna. Det är alltid upptaget. Vi måste 
ansöka om ett datum för att göra en visum ansökan. När 
vi väl fått ett datum, kanske tre eller fyra månader senare, 
kan vi åka till kontoret. Vi blir utfrågade, fyller i alla pap-
per och sen måste vi vänta. Kanske tre eller sex månader. 
Vi är beroende av beslut i USA:s utrikes departement. De 
har använt detta för att orsaka ännu mer lidande för våra 
män.”

Ett halvt år efter domarna i december 2001, fick 
Adriana Pérez ett visum för att kunna besöka Gerardo. 
Men då hon i juli 2002 kom till USA annullerades 
visumet. Hon kvarhölls i elva timmar och utsattes för 
förhör och kränkande behandling.

Alla trakasserier mot De Fem; isoleringen, veder-
värdiga fängelseförhållanden, att René och Gerardo förvä-
grades ta emot besök av sina hustrur, ingick i ett medvetet 
agerande för att få dem att bryta samman. Men det lycka-
des inte! De Fem har haft sitt folk på Kuba bakom sig och 
stark internationell solidaritet.

Och de vet inte bara att de är oskyldiga. De vet också 
att det de gjort var rätt och riktigt. Denna förvissning har 
burit dem genom åren av alla hårda prövningar.

Domarna i Miami överklagades
I april 2003 lämnade försvaret in sina över klaganden 
av De Fems fängelsedomar till appellationsdomstolen i 
Atlanta.

De Fem krävde resning i målet och en ny opartisk 
rättegång på annan plats än i Miami, dvs. på en plats där 
inte juryns med lemmar skulle riskera att utsättas för otill-
börliga påtryckningar, hot och trakasserier.

Under denna tid växte opinionen världen över mot det 
upprörande justitiemordet, för så uppfattades fallet av alla 
som satte sig in i det. Bland andra krävde 112 brittiska 
parlamentsledamöter, inkluderande Blairrege r  ingens f.d. 
utrikesminister Robin Cook, att De Fem skulle ges en ny 
och rättvis rätte gång. 

Samma ställningstagande hade tidigare gjorts av 
National Lawyers Guild, en pro gres siv organisation för 
jurister och jurist studeranden i USA med nästan 5000 
med lemmar, och Inter national Association of Demo  cratic 
Lawyers, med med lem mar i 90 länder och råd givande 
status i FN.

Den 9 augusti 2005 kom utslaget från appella tions
dom stolens kommitté med de tre domarna Stanley Birch, 
Phyllis Kravitch samt James L. Oakes, inlånad från New 
York. De förklarade de tidigare domarna i Miami mot De 
Fem UPPHÄVDA. Om åklag arna vill åtala på nytt skulle 
en eventuell ny rätte gång hållas på annan ort än i Miami. 

Men stats åklag aren begärde, stödd av justitie  departe-
mentet, att appellations dom  stolen än en gång skulle se 
över fallet, och att denna gång skulle samtliga tolv tjänst-
görande domare i domstolen involveras.

Appellationsdomstolen beslöt att till mötes gå denna 
begäran. Försvaret fick på nytt lämna in skriftliga inlagor, 
för att åter igen motivera sina överklaganden av de ur-
sprung liga dom arna. 

Den 9 augusti 2006 kom den nya pröv ningen av över-
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Adriana Pérez, Gerardos hustru

klagandet. Med tio röster av tolv för vägrades De Fem en 
ny rättegång på annan plats än i Miami.  

De av appellationsdomstolens domare som reserverat 
sig mot beslutet var Stanley Birch och Phyllis Kravitch, 
som tidig are ingått i kom mittén med tre domare. De ska 
hed ras för det! I sin motivering klargjorde de hur infek
te rad och omöjlig Miami var som plats för De Fems 
rättegång. De påtalade särskilt stats åklagarens etiska plikt 
att söka rättvisa och att inte med vilka metoder som helst 
agera för fällande domar. 

I appellationsdomstolens beslut remitte rades kvar-
stående frågor, såsom konspiration till spioneri, hem-
lig stämplandet av bevismaterial m.m. till domstolens 
ursprungliga kommitté, som nu bestod av dom arna 
Stanley Birch och Phyllis Kravitch, samt den konservative 
William Pryor istället för den tidigare inlånade domaren 
från New York. Det skulle dröja nästan två år innan det 
nya beslutet kom, den 4 juni 2008.

Juni 2008:
De fällande domarna bekräftades …
Appellationsdomstolens kommitté, nu under ledarskap av 
den konservative William Pryor, valde att inte riva upp 
domarna mot De Fem, för att inte utmana högerkrafterna 
i Miami och deras uppbackare i Vita Huset. Men på en 
punkt sprack enigheten. Phyllis Kravitch argumen te rade 
för att Gerardo Hernández skulle fri kännas på åtalspunk-
ten ”konspiration i syfte att begå mord”. Stanley Birch 
tycks ha delat hennes ståndpunkt, men vågade inte ta 
steget fullt ut. I ett tillägg till domen skriver han att han 
hoppas att hela fallet skall tas upp i Högsta Domstolen. 
Hans vacklan innebar att endast Kravitch reserverade sig 
mot domen mot Gerardo. Som därmed stod fast.

... men straffen återremitterades
Appellationsdomstolens kommitté ansåg dock att 
Gerardos, Ramóns, Antonios och Fernan dos domar från 
2001 var för hårda, och beslöt att åter remittera tre av 
dem till Miamidomstolen. Att Gerardos dom på åtals-
punkten ”kon spi ra tion i syfte att begå spioneri” inte 
åter remitterades motiverades med att han ändå var dömd 
till livstid under åtalspunkten kon spiration till mord; och 
därför inte var betjänt av straffreduktion! 

Renés dom från år 2001 bekräftades. 

Högsta Domstolen
Efter appellationsdomstolens beslut lämnade försvaret in 
en begäran till USA:s Högsta Domstol att ta sig an fallet. 
Denna begäran stöddes av tio nobelpristagare, advokat-
sam  fund och parla mentariker från olika håll i världen. 
Men till stor missräkning för alla som kämpat för rättvisa 
för De Fem beslöt Högsta Dom stolen den 15 juni 2009 att 
inte behandla fallet. Någon motivering gavs inte. Därmed 
hade USA:s ”rättvisa” naglat fast Gerardo Hernández´ 
livstidsdom.

Nedsättningar av fängelsetiderna
Efter nya rättegångsförhandlingar i Miami hösten 2009 
ändrades fängelsetiderna för Antonio, Ramón och Fer-
nando:
o Antonios livstidsdom upphävdes och ändrades till 21 

år och 10 månader i fängelse
o Ramóns livstidsdom upphävdes och ändrades till 30 år 

i fängelse
o Fernandos fängelsetid ändrades från 19 år till 17 år 

och 7 månader.

Försvaret fortsätter kämpa
2010 påbörjades arbetet med att få till stånd en ny pröv-
ning av domarna mot De Fem, och sär skilt mot Gerardos 
livstidsdom. Nya bevis hade framkommit, nämligen att 
myndig  heterna i USA hade betalat ett flertal jour nalister 
hundratusentals dollar för att skriva smuts kast ande artik-
lar och repor tage i media om De Fem under rätte gången 
2000–2001, och att medverka till att jurymedlemmarnas 
namn och utseenden offentliggjordes i syfte att skrämma 
dem. Vidare hade det kom mit fram att det finns hemlig-
stämplade satellit  bilder som kan bekräfta var flyg planen 
sköts ner i februari 1996. Om detta verk ligen skedde på 
internationellt vatten som åklagaren hävdat, varför skulle 
i så fall dessa bilder vara hemligstämplade? Det kryst-
ade svaret har varit att USA inte ens vill kommentera om 
sådana bilder över huvud taget finns, därför att avslöjanden 
om under rättelsetjänsternas kapacitet skulle kunna skada 
den ”nationella säkerheten”. 

Försvaret har lämnat in flera inlagor i syfte att få en ny 
prövning, och åklagarsidan har svarat med sina argument 
för att neka till en sådan prövning.

Ytterligare kränkning av Gerardo
Under 13 dagar i juli 2010 utsattes Gerardo för extrem 
tortyr då han låstes in i en trång och smutsig cell där det 
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var över 35 grader varmt och ingen ventilation. Syftet var 
att få honom att bryta ner. USA vill få honom att säga att 
det var Fidel och Raúl Castro som gav honom sådana or-
der som resulterade i ned skjut ningen 1996. Den grymma 
behand lingen avbröts tack vare den storm av protester 
som kom från runt om i världen. 

Renés och Fernandos fängelsetider 
löpte ut
René González frigavs från fängelset hösten 2011. Han 
fick den för ”fångar som skött sig” sedvan liga reduktionen 
på 15 procent av fängelsetiden. Men han tilläts inte läm na 
USA utan skulle enligt domen från de cem ber 2001 vara 
tvungen att stanna under övervakning i ytterligare tre år. 
När hans bror Roberto var döende i cancer i mars 2012 
fick René åka till Kuba för att ta farväl av honom. När 
ännu en sorg drabbade familjen, då fadern Candido dog 
våren 2013, fick René återigen lov att resa till Kuba för 
begravningen. Därifrån ansökte han om att få stanna kvar 
på Kuba och avtjäna den reste rande övervakningstiden 
där, vilket be vil jades när han hade avsagt sig sitt med borg-
arskap i USA. (René, liksom Antonio, föddes i USA, och 
var därmed medborgare i USA, men båda har kubanska 
föräldrar.)

Fernando González frigavs från fängelset i februari 
2014, även han efter att ha fått reduktion av fängelse
tiden för skötsamhet. Därefter deporterades han direkt till 
Kuba. Två av De Fem hade därmed kunnat återvända hem.

En internationell rörelse
I takt med att kunskapen om det skanda lösa och mora liskt 
utmanande justitiemordet spritt sig framfördes kravet att 
De Fem skulle släppas fria med ökande kraft.

Kampanjen för frigivningen av De Fem, som startade i 
USA, fick snabbt internationell räckvidd. Fackföreningar, 
parlamen tariker, jurister, kulturpersonligheter har tagit 
ställning, gjort uttalanden och skrivit till de ansvariga i 
USA. I Sverige har kampanjen drivits med appell tal, mö-
ten, demonstrationer, namn in    sam   lingar m.m. på flera olika 
platser, av Svensk-Kubanska Föreningen och den svenska 
Kommittén Frige De Fem. Kom mit téer för frigivandet av 
De Fem har organiserats i många länder. 

30 maj – 5 juni 2013 ordnade den inter nationella kom-
mittén Frige De Fem en stor mani festation i Washington 
med deltagare från alla delar av världen i demonstrationer, 
diskus sioner och seminarier. Samma slags aktioner uppre-
pades även i maj–juni 2014.

Den 7–8 mars 2014 hölls konferensen International 
Commission of inquiry into the case of the Cuban Five i 
London, där många vittnen trädde fram och berättade om 
hur de drabbats personligen av USA:s terror mot Kuba, det 
som De Fem kämpade mot. Också jurister vittnade och 
hävdade Kubas rätt till självförsvar, och USA-domstolens 
rättsvidriga process mot de fem kubanerna fördömdes. 
René González skulle ha deltagit i konferensen som vittne, 
men nekades inresevisum till Storbritannien.

Kampanjen Frige de fem kubanerna, poli tiska fångar 

Kampanjen för frihet åt De Fem i USA har arrangerat många aktioner utanför Vita Huset under Georgs Bushs tid, men 
också sedan Barack Obama blev president.
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i USA har inte enbart varit en kam panj för att få De Fem 
fria, utan också ett kraftigt inter nationellt fördömande av 
de terror handlingar som utgår från USA mot Kuba och ett 
stöd till Kubas rätt till själv försvar mot denna terrorism. 
Kampanjen för De Fem har förts på såväl det juridiska 
som det politiska planet. Den juridiska kampen visar 
hur snäva gräns erna för rättvisa är i USA, och att det är 
nöd vändigt att även föra kampen politiskt. Den politiska 
kampen har gett ett oumbärligt stöd till dem som drivit de 
juridiska kraven på rättvisa.

Kampanjen har också varit viktig för att upp märk-
samma varje gång fångarna utsatts för inhuman behand-
ling och när de vägrats få besök av sina anhöriga. Alla 
brev de fått från olika hörn av världen har också varit 
viktiga och ger dem styrka att härda ut.

Glädjens dag: 17 december 2014
Den 17 december 2014 frigavs Gerardo Hernández. 
Ramón Labañino och Antonio Guerrero i utbyte mot två 
USA-agenter som avtjänade fängelsestraff på Kuba.

De tre kubanerna kunde återvända till Kuba och åter-
förenas med sina familjer.

Denna stora seger för Kubas folk var ett resultat av 
många månaders hemliga förhandlingar mellan USA och 
Kuba. Vi är övertygade om att det också var ett resultat av 
det oförtrutna solidaritetsarbetet för Kuba och för frigiv-
andet av De Fem.


