
  

Irma González talar um mál „Kúbumannanna fimm“ á 
opinberum fundi 31. mars kl. 19.30 í sal MÍR, 
Hverfisgötu 105 í Reykjavík. Hún er dóttir eins þeirra, 
René Gonzalez.  Sjá nánar í fréttabréfinu. 
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Aðalfundur VÍK verður haldinn fimmtudaginn 24. mars 
kl.17:30 í MÍR-salnum Hverfisgötu 105, Reykjavík. 

Dagskrá: 

1 Skýrsla formanns 
2 Skýrsla gjaldkera 
3 Kjör formanns 
4 Kjör fjögurra stjórnarmanna 
5 Kjör tveggja varamanna 
6 Árgjald 
7 Önnur mál 

Allir sem hafa greitt árgjald 2010 hafa full réttindi á 
aðalfundi. Lög félagsins er að finna á vefsíðunni: 
simnet.is/cuba/ 

Að loknum fundi verður sýnd heimildamyndin "The Day 
Diplomacy Died" (35 mín) eftir írska leikstjórann Bernie 
Dwyer. Myndin fjallar um samskipti starfsmanna 
bandarísku hagsmunaskrifstofunnar í Havana og 
nokkurra heimamanna um miðjan síðasta áratug og 
birtir viðtöl við aðila í Bandaríkjunum og á Kúbu. 
Allir eru velkomnir á sýninguna.  



 
Irma González talar á opinberum fundi 
31. mars kl. 19.30 í sal MÍR, Hverfisgötu 105 í 
Reykjavík 

Léttar veitingar verða í boði á vægu verði frá kl. 19. 
Menningar- og friðarsamtök íslenskra kvenna standa að 
fundinum með VÍK. Allir velkomnir. 
 

Irma González frá Kúbu er á ferð um Norðurlönd á næstunni 
til að tala máli föður síns og fjögurra annarra sem hafa af 
pólitískum ástæðum hlotið þunga dóma í Bandaríkjunum. 
Réttarhöldin yfir þeim Gerardo Hernández, Antonio 
Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González og René 
González hafa verið fordæmd alþjóðlega, en þeir hafa nú 
setið á tólfta ár í bandarískum fangelsum. Irma talar einnig 
máli móður sinnar og fleiri kvenna sem fá ekki að 
heimsækja eiginmenn sína. „Glæpurinn” sem 
fimmmenningarnir drýgðu var að fylgjast með starfsemi 
hægrisinnaðra hópa af kúbönskum uppruna sem hafa staðið 
fyrir ofbeldisaðgerðum á Kúbu og í lofthelgi Kúbu mörg 
undanfarin ár, með vitund og vilja bandarískra stjórnvalda. 
Þetta eru glæpahópar á borð við Alpha 66, F4 Commandos, 
the Cuban American National Foundation og Brothers to the 
Rescue. 

Réttarhöldin fóru fram árið 2001 í Miami, borg þar sem 
stjórnvöld hafa margsinnis lent í átökum við hægrisinna af 
kúbönskum uppruna. Amnesty International lýsti yfir 

„verulegum efasemdum“ um að réttarhöldin 2001 yfir 
fimmmenningunum yrðu „sanngjörn og hlutlaus“. Tillögu 
verjanda um að flytja réttarhöldin annað var hafnað. Þá kom 
saksóknari með „sannanir“ sem m.a.s. verjandinn fékk ekki 
að sjá.  Fimmmenningarnar hlutu þunga dóma sem voru 
„mildaðir“ 2008. Það voru 15–30 ára fangelsisdómar og einn 
þeirra hlaut tvöfaldan lífstíðardóm plús 15 ár fyrir upplogna 
ákæru um „samsæri um að fremja morð“.  

Robert Pastor, þjóðarráðgjafi Jimmy Carters fyrrum forseta 
Bandaríkjanna í málefnum Rómversku Ameríku hefur látið 
hafa eftir sér að það sé álíka sanngjarnt að rétta í Miami yfir 
þessum fimm mönnum og að rétta yfir ísraelskum 
leyniþjónustumönnum í Teheran.  

 Fjölskyldur fimmmenninganna og stuðningsmenn þeirra 
hafa aflað víðtæks stuðnings. Í þeim hópi eru kunnir 
talsmenn mannréttinda, stjórnmálamenn og listamenn, þar 
á meðal Nóbelsverðlaunahafar, hafa hvatt til að mennirnir 
verði leystir úr haldi og að eiginkonurnar fái að koma til 
Bandaríkjanna til að hitta þá. 

Skipulagðar vinnu- og vináttuferðir á vegum vinuáttufélaga á 
Norðurlöndum til Kúbu eru farnar árlega, oftast seinni hluta 
desember. VÍK skipuleggur ekki slíkar ferðir sérstaklega, en 
aðstoðar og veitir milligöngu fyrir þá sem hafa áhuga á að 
fara í ferðina. Athugið að heildarfjöldi þátttakenda í hvert 
skipti er takmarkaður og þeim sem hafa áhuga er bent á að 
hafa samband við stjórnarliða í VÍK eða senda tölvupóst til: 
cuba@simnet.is 


