
CONVOCAMOS AO  IV REUNIÃO  DE JUVENTUDE  
INTERNACIONAL DE SOLIDAREDADE COM OS CINCO 

HERÓIS CUBANOS PRISIONEIROS INJUSTAMENTE NOS  
ESTADOS UNIDOS. 

 
 
A União de Juventude Comunista de Cuba representando suas organizações de estudantes e 
seus movimentos de estudantes e movimentos de juventude faz um chamado a todos os jovens  
do mundo para defender a verdade e a justiça conosco.   
 
René, Ramón, Fernando, Antonio y Gerardo, prisioneiros injustamente nos Estados Unidos 
estavam lutando pela suas vidas e contra o terrorismo. Eles têm valores como o patriotismo, o 
internacionalismo, a dignidade, o sacrifício que são um exemplo para os jovens do mundo. A 
pesar de tudas as adversidades, eles não se rendem nesta batalha, eles se mantem em pé  com 
suas idéias e convicções como  exemplo de  resistencia imperialista. 
 

A família destes  homens  sofrem a crueldade do governo norteamericano  para poder visita-los 
nas prisões. Seus filhos têm crecido sem a presença de seus pais e não concedem a visas de 
viagem para Olga Salanueva e Adriana Pérez, esposas de René e Gerardo, respectivamente, 
negando a este ultimo casal a possibilidade de ser pais. 
 

Durante mas de 14 anos, a situação tem sido silenciada e manipulada pelos mídia  deste país 
,por isso fazemos um chamado a todas as pessoas de boa vontade do mundo para  finalizar a 
campanha dos mídia  que o governo norteamericano impõe  a opinião publica internacional e 
denunciar em cada espaço a manipulação e o injusto julgamento  realizado aos cinco heróis  . 
Solamente um movimento internacional vai permitir a influenza necesaria para alcanzar a justica 
pela cual estamos lutando.  
 
A batalha pela liberdade de estes homens, símbolo de fidelidade y altruismo, é uma tarefa perene 
porque o imperialismo continua ignorando os pronunciamentos dos organismos internacionais  e 
crea  todos os  tipos  de barreiras legais e políticas para impedir encontrar uma justa solução para 
o caso.  
 

A juventude cubana agradece toda a solidariedade e irmandade que recebemos todos os dias 
nesta batalha. Estamos  convencidos de estar lutando  por uma causa digna, invitamos voces a 
participar no  IV Reunião de  Juventude  Internacional de Solidariedade con os  Cinco que 
acontece no dia 28 de abril até  2 de maio de 2013, em La Habana, Cuba. Nosso país e 
especialmente a juventude estará orgulhosa de receber voces e com a sua presencia será 
possível trocar experiencias e analizar as ações que podem permitir alcanzar a Victoria.  
 

Para mas informação: protocolo@ujc.cu e cordri@ujc.cu 
 
¡Liberdade para os Cinco Heróis! 

¡Liberdade para a Verdade e para a Justica! 

¡Até a Victoria sempre!  

UNIÃO DE JOVENS COMUNISTAS 
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