
VARFÖR UTTALAR SIG INTE SVENSKA REGERINGEN OM 
KRÄNKNINGEN AV DE FEM FÄNGSLADE KUBANERNAS 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER? 
 

 
 
I september 1998 grep FBI fem kubanska medborgare i Miami. Dessa män, Antonio 
Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino och René González, 
dömdes i december 2001 till långa fängelsestraff, i tre fall livstid. Huvudanklagelsen i 
rättegångarna var konspiration till spioneri, något som förkastats i vittnesuttalanden från 
personer med tidigare högt uppsatta positioner inom USA: s försvarsstyrkor. Kritiken från 
bland annat Amnesty International har varit skarp över att rättegångarna inte uppfyllde kraven 
på rättssäkerhet och att två av fångarna inte tillåtits träffa sina makar. År 2005 krävde FN: s 
arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden att USA måste vidta åtgärder så att 
de Fem fångarna skulle få rättvisa och rättssäkra rättegångar, då misstankar hade riktats mot 
att domarna varit politiskt färgade. Samma år rev Appellationsdomstolen i Atlanta upp 
domarna, i ett enigt utslag, och beslöt att de fem måste få en ny rättvis rättegång på annan ort 
än Miami; ett utslag som dock kördes över sedan pga. politiska påtryckningar. Den före detta 
chefen för USA: s Intressekontor på Kuba, Wayne S. Smith, har även uttalat sig om fallet och 
sagt: "Rättegången mot de fem kubanerna - en sorgens dag i den amerikanska rättvisans 
historia." Andra som kritiserat rättsprocessen är parlamentariska församlingar, 
juristorganisationer, kyrkliga sammanslutningar, fackliga organisationer, mm, världen över; 
liksom en mängd kända kulturpersonligheter, akademiker och Nobelpristagare.  
 
Den lagstadgade rätten till besök från anhöriga har inte respekterats i nästan 11 års tid. 
Handläggningstiderna för visumansökan från fångarnas anhöriga har varit extremt långa, 
ibland har de väntat på besked i månader. Adriana Pérez, hustru till Gerardo Hernández, och 
Olga Salanueva, hustru till René González, har gång på gång nekats visum för inresa till USA. 
Den 15 juli i år, samma dag som Adriana och Gerardo firade sin 21:a bröllopsdag, kom det 
senaste beskedet från Department of State: Adriana Pérez tionde visumansökan hade inte 
godtagits, argumentet för denna vägran var att hon “utgör ett hot mot USA:s stabilitet och 
nationell säkerhet”.  
 
Vi som undertecknar det här dokumentet fördömer, med all vår kraft, den ständiga 
kränkningen av de fem fängslade kubanernas mänskliga rättigheter, och i synnerhet sättet på 
vilket Gerardo och René tvingas vara åtskilda från sina makar år efter år. 
 
Utrikesminister Carl Bildt, det har kommit till vår kännedom att en djup och bred översyn 
av UD äger rum nu i höst, och att det i europeiska media råder en stor debatt kring hur svensk 
utrikespolitik bedrivs. Det är mot denna bakgrund som vi som undertecknar det här 
dokumentet konstaterar att våra åsikter inte finner gehör i svensk utrikespolitik. Och vi undrar 
varför den svenska regeringen inte uttalar sig om fallet med de Fem kubanska antiterroristiska 
kämparna, som har allmänmänsklig giltighet? 


