
 

Frige de fem kubanska hjältarna 

 

I mer än femton års tid har Antonio Guerrero, Ramon Labañino, Gerardo 

Hernandez och Fernando Gonzalez berövats sin frihet i US-amerikanska 

fängelser. René González släpptes 2011 och tilläts återvända till Kuba efter att 

ha suttit av 13 år i fängelse. Fernando González släpptes våren 2014 och 

återvände till Kuba. René och Fernando har uttalat att så länge alla fem inte är 

fria, är de fem inte fria, alltså kvarstår formuleringen Frige de 5! 

 

De fem hjältarna arresterades i Miami medan de övervakade och kartlade 

terroristgrupper. De anti-kubanska terroristerna är organiserade i Miami kända 

för sin verksamhet som har åsamkat död och lidande för det kubanska folket i 

mer än 30 års tid. USA:s regering fängslade orättvist de fem kubanska 

patrioterna efter en farsartad rättegång som blev upphovet till ett flertal felsteg. 

 

Vi erkänner dessa människors värdighet som har förlorat sin frihet när de 

försökte förhindra terroristhandlingar mot Kuba och skydda kubaners och 

utländska medborgares liv på ön. Dessutom måste de som tillägg till det 

orättvisa fängslandet utstå olika brott mot sina grundläggande rättigheter 

under sina fängelsetider. Detta inkluderar det egenmäktiga förbudet för deras 

fruar och andra familjemedlemmar att besöka dem. 

 

Bakom fängslandet av de fem kubanerna ligger USA:s regerings fientliga 

inställning till den kubanska revolutionen, som går så långt som att 

understödja statsterrorism mot Kuba. Det är en fientlig politisk handling av 

USA mot det kubanska folkets beslut att stärka motståndet till imperialismen 

och genomföra revolutionen, trots USA:s blockad. 

 

Vi vänder oss till USA:s regering för ett omedelbart frigivande av de fem 

kubanerna. Härmed påminner vi också om att det är terrorist-grupperna i 

Miami som har begått brott mot det kubanska folket och att det i stället och 

med rätta är dessa som borde sitta i fängelse. 

 



USA fortsätter emellertid med sina illegala handlingar mot Kubas befolkning 

med stöd till dess allierade i Europa. EU:s gängse inställning är en direkt 

inblandning i Kubas inre angelägenheter. EU hävdar att Kuba bryter mot rätten 

till yttrandefrihet och använder det som förtext för att förespråka och 

underblåsa ett skifte av samhällssystem på Kuba. 

 

EU avfärdar godtyckligt det orättfärdiga fängslandet av de fem kubanerna och 

det uppenbara brottet mot deras grundläggande rättigheter, samtidigt som det 

hedrar välkända legosoldater och kontrarevolutionärer och utövar press som 

syftar till att understödja ett byte av samhällssystem. 

 

Vi fördömer EU:s hycklande politik gentemot Kuba och kräver en ändring av 

dess vedertagna inställning. 

Vi uppmanar folken i Europa att visa solidaritet med de fem kubanerna genom 

att sprida kännedom om denna kamp och bidra till medvetenhet om sanningen 

gentemot orättvisan. Även om alla lagliga tillvägagångssätt har tömts ut är det 

ännu möjligt att befria de kubanska hjältarna med hjälp av internationell 

solidaritet och kamp från världens befolkning. 
 

Länge leve Kubas revolution! 

Frige de kubanska patrioterna! 

 

 

Den 1 oktober 2013 bildades ”Initiativet” med uppgift att studera och behandla 

europeiska frågor och samordna Europas kommunistiska- och arbetarepartiers kamp 

bl a mot EU. Initiativet valde ett sekretariat som ska samordna Initiativets verksamhet fram 

till nästa stora möte. Initiativets möten kommer som regel att hållas en gång per år. I 

sekretariatet ingår Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), Greklands Kommunistiska Parti, 

Ungerns Arbetareparti, Irlands Arbetareparti, Italiens Kommunistiska Parti, Lettlands 

Socialistiska Parti, Slovakiens Kommunistiska Parti, Spanska Folkens Kommunistiska Parti 

och Turkiets Kommunistiska Parti. 

 

 


