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De Fem Kubanerna 

Tidigt 90‐tal: Kuba förlorar i ett slag närmare 80 procent av sin export och import när Sovjet‐

blocket kollapsar. Stora försörjningsproblem blir följden. Produktionen drabbas hårt av 

avsaknaden av insatsvaror. Hårdvalutainkomsterna sjunker katastrofalt när Kuba inte längre kan 

exportera socker.  USA väljer i denna situation, då det kalla kriget är till ända, att skärpa den 

ekonomiska blockade mot Kuba (Torricelli‐lagen, 1992)! 

De exilkubanska högergrupperna intensifierar terrorattackerna mot Kuba. Tungt  beväpnade 

kommandogrupper sätts i land från snabba små båtar. Exilkubanska högerkrafter i Florida 

hoppas kunna ge Revolutionen dödsstöten. Deras förhoppning är att skapa en situation som ska 

bädda för en USA‐intervention. 

Kubas motdrag blir att skicka agenter till Miami och Florida, med uppgift att utröna 

terroristernas planer och förehavanden. Och att rapportera till Kuba, så att terrorplanerna kan 

neutraliseras. Den kubanska gruppen av agenter – La Red Avispa (”geting‐nätverket”) leds på 

plats i Miami av Gerardo Hernández.  

Mitten av 90‐talet: En serie terrorbombningar riktas mot hotell och turistanläggningar på Kuba. 

Terrorkampanjen är organiserad av den exilkubanska terrorismen nestor, Luis Posada Carriles. 

Syftet är att slå mot turismen, en näring som Kuba är i färd med att bygga upp för att 

kompensera den kraftigt sänkta exporten av socker, och därmed kunna få in hårdvaluta. 

Den meriterade terroristen José Basulto (liksom Posada utbildad av CIA under 60‐talets första 

hälft) börjar genom sin organisation Hermános al Rescate (”Bröder till undsättning”) utföra 

provokativa flygningar över Havanna och andra delar av Kuba. Basultos organisation är 

infiltrerad av La Red Avispa, genom piloterna René González och Juan Pablo Roque. Dessa kan 

rapportera om Basultos planer på insatser för väpnade aktioner på Kuba; samt hans försök att 

införskaffa ett ryskt attackplan (Mig 23) och ytterligare ett (tjeckoslovakiskt) militärt flygplan. 

Basultos aktivitet har starkt stöd från bland andra den republikanska kongressledamoten från 

Florida Ileana Ros‐Lehtinen. Genom hennes insatser har Basulto utrustats med ett antal små 

militära plan (U.S. Air Force 0‐2), av märket Cessna. De har tidigare tillhört USA:s krigsmakt, och 

texten på planen – ”USAF” – är, om än lite otydlig, fortfarande skönjbar.   

Basulto poserar som ”demokratikämpe”, och officiellt handlar inflygningarna om att från luften 

sprida flygblad och samtidigt demonstrera för Kubas folk och omvärlden den kubanska 

regeringens svaghet; manifesterad genom oförmågan, enlig Basultos högljudda propaganda, att 

stoppa hans inflygningar över kubanskt territorium. Bakom fasaden finns stödet till 

kontrarevolutionär terrorism och en strategi som handlar om att provocera fram en 

konfrontation mellan USA och Kuba. 



1995: FBI har genom spaningar skaffat sig information om La red Avispa. Man känner till 

kubanernas infiltrering av de högerextremistiska organisationerna i Miami, och man känner 

också till nätverkets rapportör vid flygbasen Boca Chica, Antonio Guerrero. FBI vet även att inget 

säkerhetsklassat material figurerar i agenternas rapporter hem till Kuba. Man gör därför 

bedömningen att det inte finns någon akut anledning att slå till. Något hot mot USA:s säkerhet 

föreligger ju inte; så ”vänta och se” blir FBI:s taktikval.    

1996: Kuba framför offentligt och till USA:s regering protester mot att Basulto tillåts bedriva 

provokativa, olagliga flygningar från USA:s territorium. Efter det att Basultos plan, den 9 och 13 

januari, på låg höjd sniffat över Havanna – och Basulto efteråt skrutit över sin bedrift vid den 

sedvanliga presskonferensen i Miami –  förklarar Kuba att nu är det nog. Provokationerna måste 

upphöra. Kubas regering förklarar i en not till USA att man förbehåller sig rätten att även bruka 

våld om provokationerna fortsätter. Varningen tas på allvar inom både USA:s 

utrikesdepartement och den närmast ansvariga myndigheten FAA (Federal Air Administration).  

FAA  utrycker oro då Basulto tillkännager en planerad flygning som ska ske den 24 februari. Man 

befarar att Basulto åter ska avvika från den påstådda planerade rutten. Kuba förnyar sin 

varning. 

Basulto tillåts trots detta lyfta med tre plan, två besättningsmän i varje. I ett av planen sitter 

José Basulto själv. Han beordrar efter uppstigningen, i strid med den godkända rutten, kurs mot 

Kuba.  

Klockan tre på eftermiddagen passerar de tre Cessna‐planen den 24 parallellen, och kontaktas 

av den kubanska kontrollmyndigheten. De uppmanas vända. Basulto bekräftar mottagandet, 

men ignorerar varningen. När två av cessnorna skjuts ned av kubanska Mig‐plan, har åtminstone 

ett av planen, det som José Basulto själv sitter i, kränkt kubanskt luftrum. Kuba hävdar att detta 

gäller alla tre. 

Fyra besättningsmän omkommer. Basulto undkommer. FAA drar in hans flyglicens. I Miami 

kräver högerkrafterna att USA svarar militärt. De vill, liksom Basulto0, provocera fram en 

konfrontation. Clinton‐regeringen viker undan för högerns ursinniga kampanj.  Det blir inget 

militärt angrepp på Kuba, men den av republikanerna förordade ytterligare skärpningen av 

blockaden (Helms‐Burton‐lagen), som Clinton och Demokratiska Partiet varit tvekande till, går 

nu igenom (12 mars).   

Men högern i Miami blidkas ändå inte. Ursinnet når orkans styrka när det visar sig att Juan Pablo 

Roque, som under flera år flugit åt Basulto, inte bara varit kubansk agent utan dessutom 

uppgiftslämnare till FBI! Det hela uppdagas i samband med att Roque återvänder till Kuba (23 

februari) och håller en presskonferens i Havanna om Basultos verkliga planer och avsikter. 

Roques återvändande, och offentliggörandet av hans uppdrag som agent, sammanfaller i tiden 

med Basultos provokativa flygning och nedskjutningen av de två Cessna‐planen. Men de två 

händelseförloppen är inte alls knutna till varandra. Roques återvändande är planerat sedan 

länge. Ansvarig för genomförandet av denna operation är Gerardo Hernández. Åklagarna 



kommer senare att använda delar av kommunikationen mellan Kuba och Hernandez rörande 

hemtagningen av Roque; förespeglande att kommunikationen handlar om nedskjutningen av 

Cessna‐planen.  

1997: Flera bombattentat mot hotell på Kuba äger rum. I samband med en av explosionerna 

dödas Fabio Di Celmo, en ung italiensk turist. 

1998: Den kubanska säkerhetstjänstens agenter kommer över information om att man inom de 

terroristiska högergrupperna börjar tala om att slå till mot civilflyg. Informationen från 

agenterna ses på Kuba som alarmerande. !976 var ett år då flera attacker mot civilflyg 

genomfördes inom ramen för en intensiv terrorkampanj mot Kuba. Ett kubanskt passagerarplan 

sprängdes i luften över Barbados. Samtliga 73 ombordvarande miste livet. Huvudansvariga för 

detta massmord var Luis Posada Carriles och Orlando Bosch Ávila. Den senare lever 1998 i 

Miami, hyllad som ”frihetskämpe” av Miamis högergrupper. Posada är ansvarig for den 

pågående bombkampanjen mot turistanläggningar på Kuba. René González, piloten som 

infiltrerat flera av terrorgrupperna, är den som lyckats utröna Posadas aktuella tillhåll. Vilket är 

mycket värdefullt för den kubanska säkerhetstjänstens spaningar. En annan medlem i La Red 

Avispa, Fernando González, har som ett av sina uppdrag att bevaka  Orlando Bosch. 

Den kubanska regeringen ser det som sin plikt, moraliskt men också på grund av internationell 

lag, att informera om hotbilden vad gäller det civila flyget. Det finns ju också andra länder som 

riskerar att på något sätt drabbas. I första han handlar det om USA, vars civila flyg i området 

passerar kubanskt luftrum. Dessutom har ju terrorismen sin bas i USA. 

Den colombianske författaren Gabriel García Márquez  åtar sig att överlämna ett brev från Fidel 

Castro till USA:s president, Bill Clinton. I brevet föreslår Fidel ett samarbete i spaningsarbetet 

riktat mot terroristerna. 

Márquez överlämnar brevet till en grupp av Clintons rådgivare. Responsen är positiv. Resultatet 

blir ett möte i Havanna i juni samma år. En delegation på hög nivå från FBI diskuterar med de 

kubanska myndigheterna möjligheten av gemensamma insatser och samarbete mot 

terrorismen. Kuba överlämnar en mängd dokument och spaningsresultat som bilder, band från 

telefonavlyssningar, olika sprängämnen som används i bomberna i Havanna etc.  

Kubas uppfattning är än idag att FBI‐delegationens inställning var seriös, och att man från 

delegationens sida var uppriktigt intresserad av ett samarbete. 

Men en månad innan mötet i Havanna har FBI i Florida fått en ny chef. Han heter Héctor 

Pesquera; och har en avspänd relation till de i området mäktiga högergrupperna och CIA‐

utbildade terroristerna.  

Héctor Pesquera skrider omedelbart till verket. I stället för ett samarbete med Kuba mot de exil‐

kubanska  våldsbenägna högergrupperna, är Pesqueras mål att rikta slaget mot de i Florida 

verkande kubanska agenterna. 

Hans tanke är att ett tillslag mot La Red Avispa är vad som krävs för att blidka de mäktiga och 



inflytelserika exilkubanska högergrupperna, vars förbittring är stor. FBI har ju samarbetat med 

den kubanska regeringens agent, och från denne fått information om Basultos organisation. 

Pesqueras tanke är att harmonin kan återställas genom att FBI slår till mot de kubanska anti‐

terrorist‐agenterna. Så kan det inför högergrupperna demonstreras vilken sida FBI står på.  Helst 

vill Pesquera på något sätt kunna knyta La Red Avispa till ett åtal för medverkan i 

nedskjutningen av Basultos två flygplan. Att förespegla en sådan möjlighet är viktigt för att få 

klartecken ”uppifrån” för ett tillslag mot det kubanska nätverket. 

Han lyckas vinna FBI:s chef Louis J. Freeh för sin inriktning. Och med dennes hjälp pressas 

Clinton‐regeringens justitieminister Janet Reno till att ge grönt ljus.   

I gryningen den 12 september arresteras tio medlemmar av La Red Avispa, och först till FBI:s 

häkte. De anklagas för att vara agenter för främmande makt, som underlåtit att meddela 

justitiedepartementet om detta. De anklagas också i några fall för användande av falska 

identiteter och framställning av falska identitetshandlingar. En luddig anklagelse om 

konspiration (stämpling) i syfte att skada USA riktas också mot dem. Och ovanpå det en 

anklagelse för konspiration i syfte att begå spioneri. Det senare brottet kan ge livstids fängelse. 

De tio kallas av både FBI och massmedierna spioner. Trots att inte ett enda exempel på 

genomfört spioneri kan påvisas. 

Héctor Pesquera berättar, med tydlig förtjusning, för medierna att de tio efter gripandet är 

”omskakade och förvirrade”. Och han säger också att gripandet är ett ”hårt bakslag för Castros 

regering”. Det handlar, enligt Pesquera, om ett ganska sofistikerat nätverk, och han ger La Red 

Avispa  ”8,5 poäng på en skala noll till tio”.  

 

1999: De tio fängslade kubanerna sitter sedan gripandet i isoleringsceller. De bearbetas hårt för 

att välja att ”samarbeta” med FBI och åklagarna. Bland de gripna finns två gifta par med 

minderåriga barn. Båda paren är USA‐medborgare med kubansk bakgrund och utbildade på 

Kuba för sitt uppdrag. En av kvinnorna har infiltrerat den mycket våldsinriktade 

terroristorganisationen Alpha 66. Nu hotas de med livstids fängelse. Samtidigt erbjuds de 

åtalseftergift och betydligt lindrigare straff om de ”samarbetar”. Att samarbeta innebär att 

erkänna sig skyldig på några punkter och dessutom förbehållslöst lämna information till 

åklagarna. I praktiken innebär det ofta att också överlämna information om medanklagade. I 

fallet med de fängslade kubanerna innebär det även att man helst ska ”visa ånger” och uttrycka 

avståndstagande gentemot den kubanska regeringen och den kubanska Revolutionen. 

Den 9 maj åtalas Gerardo Hernández för delaktighet i konspiration i syfte att begå mord. Det 

handlar om de fyra besättningsmännen som omkom då de två Cessna‐planen sköts ned i 

samband med Basultos provokation den 24 februari 1996. Åtta månader har det tagit för 

Pesquera och åklagarna att krysta fram den åtalspunkt de drömt om. En åtalspunkt som de och 

högerns medier kan använda som propagandistisk huvudpunkt i beskrivningen av fallet. 

Högern i Miami jublar. Inte bara för att man ser möjligheten att Hernández aldrig mer ska få en 



dag i frihet, utan också därför att man ser en möjlighet att gå vidare. Om det som inträffade 

enligt åklagarna var ett mord, och om Hernández var delaktig, så finns det också andra som ska 

åtalas. Kravet från högern är nu att även ”de huvudansvariga”, Fidel och Raúl Castro, ska åtalas. 

(Något åtal mot Fidel och Raúl har aldrig väckts. Däremot har två Mig‐piloter och ett högre befäl 

åtalats; i sin frånvaro.) 

2000: I februari döms fem av de gripna kubanska agenterna till fängelsestraff på mellan 3,5 och 

7 år. De fem har valt att ”samarbeta”. Under 17 månader har de hållits i isoleringsceller, hotade 

av förhörarna med livstid, och uppmanade av sina advokater att gå åklagarna till mötes. Inför  

domaren  i Miamis federala distriktsdomstol gör åtminstone fyra av dem det som förväntas. De 

fördömer sin egen verksamhet i det kubanska nätverket och de fördömer den kubanska 

Revolutionen. Ett av paren påstår sig i isoleringscellerna ha ”funnit friheten” för första gången i 

sina liv. Några har ”funnit Jesus Kristus” och ber ”frihetens land, det storartade USA” om 

förlåtelse. De har dukat under för ett system som i praktiken handlar om utpressning och tortyr. 

De slipper de tunga åtalspunkterna och riskerar därmed inte att för hela livet leva avskurna från 

sina barn och nära och kära. Som systemet ser ut i USA ”slipper” de också rättegång. Med 

erkännandena som grund fastställer domaren straffen. Det är uppenbart att systemet drabbar 

de fem ”samarbetsvilliga” grymt.  

Den 7 november inleds rättegången mot de fem som vägrat låta hatets och hyckleriets grymma 

maskineri triumfera. Två av dem, Fernando González och René González, åtalas för att verkat 

som agenter utan att meddela justitiedepartementet. Fernando åtalas också för hantering av 

falska identitetshandlingar. Båda åtalas för konspiration i syfte att ”skada USA”. Båda vägrar 

erkänna sig skyldiga. Vad gäller underlåtenheten att vända sig till justitiedepartementet och 

användandet av falska dokument och identiteter åberopar de en nödvärnsrätt. Deras syfte var 

att bekämpa terrorism. Uppdraget var inte förenligt med offentlig registrering. Särskilt inte i ett 

land med en historia av myndigheters samarbete med de terroristiska grupperna. De falska 

identiteterna var av  samma skäl en nödvändighet för några av dem. 

Antonio Guerrero, Gerardo Hernández och Ramón Labañino åtalas även för ”konspiration i 

syfte att begå spioneri”.  De förklarar sig oskyldiga till denna anklagelse, liksom till de övriga, 

som är de samma som riktats mot Fernando och René. Gerardo tillbakavisar anklagelsen för 

stämpling till mord.  

Domaren, Joan Lenard, ställs nu inför fem åtalade vilka inte alls utrycker någon ånger utan som i 

stället med stort lugn under hela rättegången kommer att framhärda i att vad de gjort varit rätt 

och riktigt, och i överenstämmelse med enkel anständighet.   

De fem åtalades försvarsadvokater begär att rättegången flyttas till annan ort än Miami. Ingen 

jury, oavsett sammansättning, kan undgå trycket från den mäktiga, och våldsbenägna(!) exil‐

kubanska högergrupperna. 

Men rättens ordförande Lenard vägrar tillmötesgå försvaret. Också hon måste känna trycket, 



och hon vet att ett beslut från hennes sida om flyttning av rättegången skulle väcka ursinniga 

reaktioner.  

2001: Åklagarna siktar på mycket hårda straff. Åtalspunkten för stämpling till spioneri baserar 

de på Antonio Guerreros rapportering från flygbasen Boca Chica (Key West Naval Air Station). 

Denna anklagelse riktas också mot Gerardo Hernández och Ramón Labañino, som fungerat som 

Guerreros överordnade inom nätverket. Flera höga militärer vittnar. Ingen hävdar att Guerrero 

vid något tillfälle förmedlat några säkerhetsklassade eller hemliga uppgifter till Kuba. Han har 

endast rapporterat om förhållanden som kan iakttas av vem som helst. Inga bevis läggs heller 

fram som skulle kunna visa att han strävat efter tillgång till säkerhetsklassade uppgifter. Och 

inga bevis finns som skulle kunna peka på att han uppmanats av sina överordnade till att begå 

spioneri i lagens mening. 

Hernández och Labañino anklagas på denna punkt också för att tillsammans med ett av de gifta 

paren, som valde att samarbeta, planerat att få in paret på U.S. Southern Command (Southcom) 

i Miami. Southcom är en avdelning inom USA:s krigsmakt som är inriktad på Latinamerika och 

Karibien. 

En av de fem som valt att ”samarbeta” , mannen i det aktuella paret, är åklagarvittne. Han kan 

dock inte, när försvaret frågar honom, peka på ett enda exempel på att han uppmanats till att 

begå spioneri. 

De två som inte är åtalade för spioneri hoppas åklagarna kunna få dömda till långa straff ändå, 

genom den luddiga anklagelsen om ”konspiration mot USA”. I slutpläderingen agiterar 

åklagarna inför juryn på temat ”de har kommit till vårt land för att förstöra det”. Juryns 

medlemmar uppmanas välja sida: ”USA  eller USA:s och frihetens fiender”. Trycket på juryn 

hårdnar ytterligare. 

Den 8 juni efter en – med tanke på den rekordlånga rättegången, det omfattande materialet 

och de minst sagt kontroversiella åtalspunkterna – mycket kort överläggning, finner juryn att de 

fem åtalade är skyldiga på alla punkter. FBI‐folk, åklagare och terrorister jublar och kramar om 

varandra i rättssalen. Särskilt firas av Miami‐högern livstidsdomen mot Gerardo Hernández för 

stämpling till mord. Åklagarsidan hade under rättegången bedömt det som omöjligt att nå 

fällande dom, mot bakgrund av den instruktion som rättens ordförande tillställt juryn. Åklagarna 

hade protesterat och överklagat instruktionen till en appellationsdomstol. Men de fick avslag i 

appellationsdomstolen, och är därför möjligen glatt överraskade när juryn finner det ”stå utom 

varje rimligt tvivel” att Hernández var skyldig till delaktighet i mord. Överraskade därför att 

domarens instruktion enligt åklagarna borde ha omöjliggjort juryns utslag. Det politiska och 

hotfulla klimatet i Miami visar sig effektivt.  

Den 17 juni offentliggörs ett brev som alla fem dömda står bakom. I det öppna brevet vänder de 

till USA:s folk. De förklarar vad de gjort, och varför. Och de klargör tydligt att de inte har 

anledning att ångra någonting. 

Dagarna efter bildas i USA en kommitté för att kämpa för rättvisa för De Fem: The National 



Committee to Free the Cuban Five.  

De Fem kastas på nytt i isoleringsceller. 

Den 13 till den 27 december: Straffen utmäts av domaren Joan Lenard. Det blir maximistraff på 

samtliga åtalspunkter: 

 

Antonio Guerrero:   livstid plus 10 år 

Fernando González:  19 år 

Gerardo Hernández:  Två livstidsstraff plus 15 år 

Ramón Labañino:  Livstid plus 18 år 

René González:  15 år 

 

Aldrig tidigare i USA:s rättshistoria har livstidsstraff utmätts i ett spionerimål där inte ett enda 

säkerhetsklassat dokument presenterats och inte en enda handling som kunnat klassas som 

spioneri kunnat påvisas. Också de absurt hårda straffsatserna är en följd av den press som 

högerkrafterna i Miami har satt på rättsprocessen. 

De anföranden som De Fem gör inför domstolen speglar deras obrutna moral och deras 

beslutsamhet att inte vika sig inför de politiskt betingade domarna mot dem. 

2002: De Fem placeras ut på fem olika högsäkerhetsfängelser, spridda över USA. Ett arbete för 

att uppmärksamma fallet igångsätts i flera länder. Kommittéer för De Fem startas. Den mycket 

kände advokaten Leonard Weinglass ansluter sig i augusti, som Antonio Guerreros advokat, till 

försvaret. 

2003: I februari kastas De Fem i isoleringsceller igen. Beslutet har inte fattats av de ansvariga 

fängelsecheferna. Påbudet kommer ”uppifrån”, från Bush‐regeringen. Motiveringen är 

”nationella säkerhetsskäl”. Uppenbarligen är syftet att bryta ner de fem fångarna moraliskt. I 

beslutet sägs att de skall hållas isolerade under ett år, och när året passerat skall beslutet 

omprövas. Med andra ord kan isoleringen bibehållas hela strafftiden! Dessutom är formerna för 

isoleringen extrema. Kala celler och lysrör tända dygnet runt. 23 timmar i cellen och en timme 

för vandring med hand‐ och fotfängsel till ett duschrum. Ingen kontakt med några andra fångar. 

Inga besök. Advokaten Leonard Weinglass lyckas efter några veckor få till stånd träffar med 

Antonio Guerrero och Gerardo Hernández. Weinglass får föra det strikt övervakade samtalet 

med en glasvägg mellan sig och sin klient. Då isoleringsbeslutet också omöjliggör De Fem:s och 

försvarets förberedelsearbete inför överklagandet till appellationsdomstolen i Atlanta, ovanpå 

godtycket och isoleringens grymma former, kommer starka protester från många jurister och 

andra i USA, som reagerar med bestörtning. Efter en månad upphävs beslutet om isolering. Lika 

lite som Bush‐regeringen besvärat sig om att förklara varför den ”nationella säkerheten” 

motiverade den grymma isoleringen, besvärar man sig nu om att ge en motivering till varför 

isoleringen avslutas.  



I april inlämnas överklagandena till appellationsdomstolen i Atlanta, The11th Circuit Court of 

Appeals.  

2004: En helsidesannons för att uppmärksamma fallet publiceras i Washington Post den 3 mars. 

Kostnaden är 50 000 dollar. Insamlingar har gjorts över hela USA. 10 000 dollar har samlats in i 

Miami. Det finns i staden många med kubanskt ursprung som motsätter sig högergruppernas 

politik. Medel för att finansiera annonsen kommer också från länder utanför USA.   

Den 10 mars genomförs en förberedande muntlig så kallad hearing i appellationsdomstolen i 

Atlanta. Leonard Weinglass argumenterar för De Fem. 

I Sverige genomförs den första sommarkampanjen för De Fem. 

2005: FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslande, The UN Working Group on 

Arbitrary Detentions, uttalar sig den 25 maj om fallet. Det är första gången som den har 

undersökt ett rättsfall i USA. FN‐gruppen, som består av aktade jurister från olika länder, 

uppmanar USA:s regering att  vidta åtgärder så att De Fem får en rättvis behandling. Bush‐

regeringens enda reaktion blir att den aggressivt och arrogant anklagar FN:s jurister för att gå 

Kubas ärenden. 

Appellationsdomstolen i Atlanta kommer den 9 augusti  med en dom i fallet. Domstolens tre 

domare är eniga: Domarna mot De Fem rivs upp! Motiveringen är att förhållandena i Miami 

omöjliggjorde en rättvis rättegång. Åklagarna misskötte sig under rättegången och 

jurymedlemmarna hade fog för att frukta konsekvenserna av ett utslag som gått de mäktiga och 

våldsamma högergrupperna emot, fastslår appellationsdomstolen i sitt utslag. Domen är 

formulerad i en text på närmare 100 sidor. Den väcker uppskattning bland jurister, på grund av 

den genomarbetade argumentationen.  

Domen innebär att om åklagarna vill hålla fast vid åtalen, skall en ny rättegång hållas på annan 

plats än Miami. 

Åklagarna och justitiedepartementets reaktion på domen blir att begära förlängd betänketid om 

hur man ska tackla situationen. Förlängd betänketid beviljas. De Fem hålls kvar i sina celler, trots 

att de inte längre är dömda. Justitiedepartementet och åklagarna begär nu att 

appellationsdomstolen ska ompröva sitt beslut. I så fall skall appellationsdomstolens samtlig 12 

domare (”en banc panel”) involveras. Regeringens begäran är extremt ovanlig. Men en 

majoritet av appellationsdomstolen 12 ledamöter den 31 oktober röstar för att tillmötesgå 

regeringens krav. Det innebär att utslaget från den 9 augusti – om ny rättegång – inte längre 

gäller.  

2006: En andra förberedande hearing hålls i Atlanta den 14 februari. Den nya domen kommer 

på dagen ett år efter den föregående. Den 9 augusti offentliggör appellationsdomstolen att den 

beslutat att Miami som plats för rättegången inte motiverar någon ny rättegång. De tolv 

domarna är inte eniga. Utslaget, liksom det tidigare beslutet att över huvud taget bevilja en 



omprövning, ses av många som ett resultat av starka politiska påtryckningar. 

Utslaget handlar bara om platsen för rättegången. Återstår av överklagandena gör de fällande 

domarna för konspiration till spioneri och mord, liksom straffsatsernas nivå. Dessutom kan 

frågan om åklagarnas beteende och andra rättegångsfel fortfarande leda till beslut om ny 

rättegång. 

 

2007: I augusti hålls för tredje gången en muntlig hearing inför appellationsdomstolen Atlanta. 

Det är nu åter tre domare som har hand om fallet. Två av dem, Stanley Birch och Phyllis 

Kravitch, ingick i den första gruppen om tre, som i augusti 2005 beslutade att en ny rättegång 

måste hållas. Den tredje domaren är nu William Pryor. Det är han som är utsedd till att skriva 

domen. Pryor är en mycket kontroversiell jurist. Han betraktas som stående långt ut på den 

politiska högerkanten. När han av Bush‐regeringen år 2003 utsågs till domare i 

appellationsdomstolen i Atlanta protesterade Demokratiska Partiets ledamöter i Kongressen 

kraftfullt. Det var först efter utdragna förhandlingar som utnämningen blev stadfäst. 2007 sitter 

han vid rodret i gruppen som skall döma i ett fall som från början till slut varit genompolitiserat.  

2008: Utslaget i appellationsdomstolen kommer den 4 juni. Inget ändras i skuldfrågan. I ett fall 

är de tre domarna djupt oeniga. Det gäller domen mot Gerardo Hernández på åtalspunkten 

stämpling till mord. I en reservation omfattande nio sidor argumenterar Kravitch energiskt för 

att Hernández skall frikännas helt. Pryor är, inte förvånande av motsatt åsikt. Den ståndpunkt 

som Birch intar är förödande. I ett tillägg till domen skriver han att frågan är svår, men på något 

slags formell grund sluter han upp bakom Pryor. Sedan tillägger han att han hyser en stark 

förhoppning om att Högsta domstolen ska ta sig an fallet. Och han understryker att han står 

kvar i sin uppfattning att De Fem inte fick en rättvis rättegång i Miami.  

Om Stanley Birch hade följt Kravitch istället för Pryor, hade Gerardo Hernández frikänts på 

åtalspunkten stämpling till mord och ett av hans två livstidsstraff hade därmed utraderats. 

Varför väljer Birch att med krystade och, åtminstone för en lekman, obegripliga argument luta 

sig mot Pryor? Återigen: en rimlig förklaring är den politiska press han känner. Han har själv, 

tillsammans med Kravitch, skrivit om hotbilden som juryn i Miami stod inför. Birch vet att ett 

friande av Hernández på åtalspunkten som för Pesquera, Basulto, terroristorganisationerna och 

hela den politiska högern, inklusive Bush‐klanen, betraktas som den centrala för hela deras anti‐

kubanska kampanj, skulle väcka ett enormt ursinne. Han viker sig för det som han tidigare själv 

beskrivit som en ”formlig orkan”.  Då handlade det om Miami 2001. Också i Atlanta 2008 hotar 

orkanvindarna från Miami att svepa in. 

De tre domarna är dock eniga om att kritisera straffsatserna för Hernández, Guerrero och 

Labañino vad gäller spioneripunkten. Livstid är för mycket med tanke på att något spioneri inte 

förekommit, hävdar de. Också Fernando González har, enligt de tre, fått ett för hårt straff. 

Därför ska straffsatserna i dessa fall omprövas av den federala distriktsdomstolen i Miami. 

Men, tillägger så de tre: Vad gäller Gerardo Hernández, så har ju ändå sitt livstidsstraff för 



stämpling till mord, och han har därför inget att vinna på en straffnedsättning vad gäller 

spioneripunkten. Därför ska domstolen i Miami inte ompröva hans straff! 

Till gruppen av försvarsadvokater har nu anslutit sig Thomas Goldstein, en mycket erkänd expert 

vad gäller mål i Högsta Domstolen. 

 

2009: De Fem överklagar till Högsta Domstolen. Överklagandet får stöd av inlagor från tio 

nobelpristagare, europeiska parlamentariker, mexikanska senatsmedlemmar, 

människorättsorganisationer och sammanslutningar av jurister. 

Den 15 juni förklarar Högsta Domstolen att man inte kommer att ta upp fallet. Någon 

motivering till beslutet ges inte.  

Den 13 oktober får Antonio Guerrero sin straffnedsättning. Åklagarna har, efter förhandling 

med försvaret, yrkat på en nedsättning från livstid till 20 år. Domaren Joan Lenard sänker 

straffet till 21 år och 10 månader. 

Den 13 december får Ramón Labañino och Fernando González sina straffnedsättningar. 

Labañino får sitt livstidsstraff sänkt till 30 år. González får en sänkning från 19 år till 17 år och 7 

månader.  

2010: Möjligheterna för De Fem till överklagande i enlighet med vanliga rutiner är nu uttömda. 

Men en möjlighet återstår genom en specialparagraf, §2255 (tidigare kallad Habeas Corpus). 

Den ger möjlighet till överklagande då nya omständigheter uppdagats som på ett avgörande 

sätt kan tänkas  ha påverkat den tidigare domen om de varit kända vid tidpunkten för 

rättegången. De Fem och deras försvarare åberopar nu §2255, och det är två områden som 

dominerar i överklagandena. För det första har det uppdagats att institutioner som sorterar 

under utrikesdepartementet vid tiden för rättegången försett ett stort antal journalister med 

stora summor pengar. Det handlade om minst 27 olika journalister och sammantaget minst en 

miljon dollar. Utbetalningarna var olagliga, eftersom myndigheter i USA är förbjudna att bedriva 

politisk propaganda. Utbetalningarna hade också, av förståeliga skäl, hemlighållits. De olagligt 

betalda journalisterna deltog, då rättegången pågick, i hetsen mot De Fem och mot Kuba. 

För det andra har nya omständigheter framkommit vad gäller åtalspunkten för stämpling till 

mord. Den absurda anklagelsen mot Gerardo Hernández har ju hela tiden saknat grund i 

bevisning, vilket ju också en av domarna i appellationsdomstolen (Phyllis Kravitch) med emfas 

understrukit. De nya omständigheter som Hernández och försvaret nu åberopar handlar bland 

annat om fel begångna under rättegången och av försvaret. Hernandéz tidigare försvarare 

instämmer med honom om detta. Gerardo Hernández kräver också att satellitbilder tagna vid 

över området där nedskjutningen skall tillställas domstolen. På så sätt kan frågan om 

nedskjutningen inträffade över kubanskt vatten, eller inte, avgöras. Samtidigt hävdar han att  

han själv inte medverkande i det som hände. Och det räcker i sig för ett frikännande. Det var på 

denna punkt som det tidigare försvaret gjorde misstag i sitt upplägg.  



Överklagande enligt §2255 skall riktas till den domstol som avkunnat den ursprungliga domen; i 

detta fall den federala distriktsdomstolen i Miami. Under året inleds proceduren med inlagor 

från försvar och åklagare. De senare vill inte att de nya omständigheterna ska beaktas. 

Amnesty International ger i oktober ut en diger rapport (USA – The Case of the Cuban Five). Den 

är adresserad till USA:s justitieminister Eric Holder. Den utmynnar i en uppmaning till USA:s 

regering att söka vägar för frigivande av De Fem. 

2011: Försvaret och åklagarna fortsätter att skicka inlagor om §2255‐överklagandena till 

domaren Joan Lenard i Miami. 

Den 23 mars avlider advokaten Leonard Weinglass.  

USA:s förre president Jimmy Carter uttalar offentligt i samband med ett besök på Kuba i mars, 

att han hoppas DE 5 snart ska kunna återvänd hem. Han träffar också anhöriga till De 5. 

René González friges den 7 oktober, efter avtjänat fängelsestraff. Han är dömd till att efter 

frigivningen tillbringa tre år i Florida, under övervakning. Hans hustru, Olga Salanueva, är 

förbjuden att besöka USA. De har inte träffats sedan 1998. 

2012: René González får den 30 mars tillstånd att åka till Kuba för att under två veckor träffa sin 

svårt sjuke bror Roberto González. Brodern, som är jurist, har verkat inom gruppen av försvarare 

till De Fem. 

Försvaret och åklagarsidan fortsätter enligt gällande rutiner att besvara varandras inlagor i 

§2255‐processen. Gerardo Hernández begär den 6 juni i en särskild inlaga en speciell hearing 

och en grundlig undersökning av alla fakta kring de olagliga utbetalningarna till journalister i 

Miami vid tiden för rättegången. Den mycket välkände advokaten Martin Garbus, som nu ingår i 

gruppen av försvarsadvokater säger att det förhållandet att en målsägare (i detta fall USA:s 

regering) i massiv omfattning olagligt betalat journalister som i tidningar, radio och television 

angripit åtalade i rättegång, saknar motstycke i USA:s rättshistoria. 

2013: René González får den 26 april åka till Kuba för att delta i minnesceremonier för sin 

nyligen avlidne far. Den 3 maj beslutar domstolen i Miami, genom Joan Lenard, att tillmötesgå 

González i dennes begäran att få avtjäna den resterande övervakningstiden på Kuba.  

Adriana Pérez, hustru till Gerardo Hernández, nekas fortfarande inresa till USA. Makarna har 

inte träffats sedan 1998. 

I Washington anordnas ett stor mellan 30 maj och 5 juni manifestation, 5 dagar för de 5. Många 

demonstrationer, diskussioner och seminarier genomförs. Deltagare har kommit från alla delar 

av världen. Vania Ramírez, samordnare för den svenska Kommittén Frige De Fem, tillhör 

deltagarna.  

Den 10 juli avlider den irländska journalisten och filmskaparen Bernie Dwyer. Hon har sedan 

2001 specialbevakat fallet. Filmen ”Uppdrag mot terrorn” har blivit känd världen över. 

 



Ännu inga beslut från domstolen i Miami vad gäller §2255‐processen. 

Den svenske riksdagsledamoten Torbjörn Björlund (V) besöker 5 juli till 1 augusti Kuba. Han gör 

filmade intervjuer med René González och anhöriga till De Fem. 

Den 9 september avlider författaren, filmaren och medborgarrättskämpen Saul Landau. Hans 

sista film blev May the Real Terrorist Stand Up. Filmen handlade om USA:s aggressive politik 

gentemot Kuba, och fallet med De Fem. 

Den 12 september hålls i den svenska riksdagen en interpellationsdebatt om De Fem. Torbjörn 

Björlund kräver Carl Bildt på besked. Bildts svar präglas av arrogans. 

Den 16 september beslutar en federal distriktsdomstol i USA (District of Columbia) att USA:s 

utrikesdepartement måste offentliggöra alla relevanta dokument rörande affären med de 

hemliga utbetalningarna till journalister i samband med rättegången mot De Fem. 

Oktober: Varma hälsningar från De Fem och deras anhöriga framförs  i samband med en 

sammankomst i San Francisco till minne av Saul Landau. En porträtt av Landau, målat av Antonio 

Guerrero, överlämnas till Saul Landaus familj. Gerardo Hernández sista brev till vännen Saul 

finns med i det tryckta programmet för minnesstunden. 

Den 13‐17 november hålls, för nionde året i följd, den internationella sammankomsten för De 

Fem i Holguín på Kuba. USA:s förre justitieminister Ramsey Clark är en av deltagarna. 

Den 3 december rapporteras det att 66 senatorer har vänt sig till president Obama, med en 

skriftlig begäran att ansträngningarna för att få den på Kuba fängslade spionen Alan Gross 

frisläppt, ska ges högsta prioritet. Kuba förklarar att man välkomnar samtal om fallet Gross. Men 

att även De Fems situation måste inkluderas i samtalet. 

2014. Den 28 februari kan Fernando González återvända till Kuba. Omfamnas också av René 

González. De två har inte sett varandra sedan december 2001. Fernando González släpps efter 

att ha avtjänat hela sin strafftid, minus de 15 procent som med automatik i USA dras av för 

fångar som ”inte misskött sig”. 

Den 5 mars meddelas det att René González nekats inresevisum till Storbritannien. Mening var 

att González skulle närvara som vittne vid den internationella sammankomsten The 

International Commission to Inquire into the Case of the Cuban Five. Avslaget på visumansökan 

motiveras med att han avtjänat ett fängelsestraff överstigande fyra år. Beslutet väcker kraftiga 

proteser, bland annat från många parlamentsmedlemmar i Storbritannien. 

Den internationella sammankomsten i London den 7‐8 mars blir en stor framgång. Sverige 

bidrar med sju delegater. Ett stort antal välkända svenskar inom områdena politik, juridik och 

kultur har med namnunderskrifter uttryckt sitt stöd.  

Den 31 mars talar Fernando Gonzáles i Kubas Nationalförsamling. Han understryker vikten av 

att intensifiera ansträngningarna för att hans kamrater Antonio Guerrero, Gerardo Hernández 

och Ramón Labañino ska släppas ur fängelserna. 

Den 3 april inleder den spiondömde Alan Gross en hungerstrejk. Han säger att den främst riktar 

sig mot USA:s regering, som valt att inte anstränga sig för att få honom fri. Den omedelbara 



anledningen är att det just uppdagats att USAID sedan 2010 bedrivit ett aggressivt ”twitter‐

projekt” med sikte på ”regimskifte”. Projektet framstår som en fortsättning på den verksamhet 

som Gross var indragen i innan han arresterades. Många inom USA:s politiska apparat reagerar 

med ilska med anledning av USAID:s,  av Associated Press (AP), avslöjade förehavanden. En 

uppfattning som framförs av flera kritiker i USA är att Kuba var på väg att släppa Gross 2010, 

men att ”die‐hard USAID officials” genom ”twitter‐projektet” saboterade möjligheterna till en 

lösning. Kuba upprepar att man är beredd att bidra till en humanitär lösning för Gross, men att 

samtal kring detta måste inkludera situationen för De Fem. Efter vädjanden från sin åldriga mor 

avbryter den 64‐årige Gross sin hungerstrejk efter några dagar. 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


