
Till alla vänner av 

fred, frihet, anständighet och rättvisa!

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

– Frige De Fem kubanerna! 

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 utifrån falska spionerianklagelser, till långa fängelsestraff. 

Det De Fem faktiskt gjort kan inte någon anständig människa 
se som klandervärt. Tvärtom!
 

De hade med fredliga medel skaffat information om våldsamma 
högerorganisationer och terroristgrupper i Miami. www.svensk-kubanska.se (Svensk-Kubanska föreningen) och frigedefem.blogspot.se (Kommittén Frige De Fem)  

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 turistan-
läggningar. De Fem fängslade kubanerna hade i uppgift att 
genom bevakning och informationsinhämtning bidra till att 
omintetgöra terroristernas angrepp.  
 

De avslöjade terrorhandlingar i USA  
- dömdes till fängelse från 15 år till livstid! 
 

Idag sitter tre av dem fortfarande i olika, över hela USA spridda 
högsäkerhetsfängelser. René González, dömd till 15 år, släpp-
tes ur fängelset hösten 2011. I maj 2013 tilläts han att åter-
vända till Kuba.
 

Våren 2014 släpptes Fernando González, efter att ha avtjänat 
hela sin strafftid, med två års reduktion. Avdrag (15 procent) 
görs i USA för fångar som ”inte misskött sig”.  
Men tre av kubanerna, med straff på 22 år, 30 år respektive 
livstid, förvägras fortfarande friheten!

Rättvisa och anständighet kräver att de 
tillåts återvända till Kuba och sina familjer 
– omedelbart! 

René och Fernando har sagt att så länge 
inte alla fem är fria, är De Fem inte fria. 
Formuleringen Frige De Fem står kvar!

Uppmaningen till USA:s regering – 
från alla vänner av anständighet och rättvisa, världen 
över – måste vara:

– Sluta med stödet till terroristerna i Miami!!!

– Se till att terrorister och massmördare som Posada 
Carriles ställs inför rätta!!!

– Frige omedelbart de orättvist fängslade kubanska 
anti-terroristerna!!!

Läs mera på:


