Juan C. González Leiva – odsouzen k 6 letům vězení
Adresa: Honorato del Castillo # 154 e/ República y Cuba. Ciego de Avila. Cuba
Telefon: 3388729
Je ředitelem knihovny Ignacio Agramonte, 3. 3. 2002 byl zadržen a odsouzen k šesti letům
vězení, v současnosti je na svobodě. Jeho manželka Maritza Columbie žije v exilu.

Leonardo Miguel Bruzon
Byl ředitelem knihovny 24 de febrero, která je v současné době zavřená. Byl zatčen 24. 6.
2002, později byl podmínečně propuštěn.

Guillermo Fariñas Hernández – odsouzen k 6 letům vězení
Adresa: Alemán # 615 A e/ Hospital y Misionero. Villa Clara. Cuba
Telefon: 42282219
Je ředitelem nezávislé knihovny Dr. Roberto Avalos. Po zatčení 17. 10. 2002 byl odsouzen
k šesti letům vězení, později ze zdravotních důvodů podmínečně propuštěn.

Miguel Sigler Amaya – odsouzen ke 26 měsícům vězení
Byl ředitelem nezávislé knihovny General Pedro Betancourt Avalos, která je v současnosti
nefunkční. 25. 6. 2003 byl zadržen a odsouzen ke 26 měsícům vězení, po nějaké době byl
propuštěn a nyní pobývá v exilu.

Roberto de Miranda Hernández – odsouzen ke 20 letům vězení
Adresa: Campanario # 354 e/San Rafael y San Miguel. Centro Habana.Ciudad Habana. Cuba
Telefon: 763-1259
Pedagog a nezávislý novinář. Prezident Spolku nezávislých kubánských pedagogů (Colegio
de Pedagogos Independientes de Cuba) a zakladatel nezávislé knihovny Padre Félix Varela,
první nezávislé knihovny na Kubě vůbec. Devatenáctého března vtrhla policie do jeho bytu a
zabavila zde knihy, zejména dětské, léky a americké dolary, které mu poslala jeho dcera žijící
v Miami. De Miranda byl vzat do vazby ve Villa Maristě, kde byl neprávem obviněn, že své
žáky zapojoval do „kontrarevolucionářských aktivit“. Dalším přestupkem byla „práce pro cizí
mocnost, USA“. Celý soud trval 12 hodin, po nichž byl de Miranda odsouzen ke 20 letům
trestu, jejichž část si odpykal ve vězení Agüica v provincii Matanzas, 98 km od domova. Je
ženatý s paní Soledad Rivas Verdecia, jejich syn Marcos Miranda byl dva dny po procesu
propuštěn ze zaměstnání.

Margarito Broche Espinosa (*30. 3. 1959) – odsouzen ke 25 letům vězení
Adresa: Ave 27 # 1625 e/16 y 18 Caibarien. Villa Clara. Cuba
Telefon: 42351385
Prezident Národní asociace „vorařů“ za mír, demokracii a svobodu (Asociación Nacional de
Balseros Paz, Democracia y Libertad). Člen občanského výboru Projektu Varela v
Caibariénu, v provincii Villa Clara. Je ředitelem nezávislé knihovny Proyecto Cuba Libre.
Jeho ženou je paní María de la Caridad Noa González. Po zatčení 18. 3. 2003 mu byl vyměřen
trest v délce 25 let, jehož část si odpykal ve věznici Guanajay poblíž Havany, 295 km od jeho
domova.

Julio Antonio Valdés Guevara (*27. 4. 1951) – odsouzen ke 20 letům vězení
Byl ředitelem nezávislé knihovny Mártires del Remolcador 13 de Marzo (Mučedníci
remorkéru 13. března), která je momentálně nefunkční. Po zatčení 18. 3. 2003 byl odsouzen
ke dvaceti letům odnětí svobody, později podmínečně propuštěn, v současné době pobývá
v exilu. Je ženatý s paní Cruz Delií Aguilar Mora a má dvouletého syna.

Raúl Rivero Castañeda – odsouzen ke 20 letům vězení
Novinář a básník, byl ředitelem knihovny Dulce Maria Loynaz II, která je v současnosti
neaktivní. Byl odsouzen za podkopávání kubánské nezávislosti a územní integrity. Od roku
1988, kdy opustil státní média, byl vystaven nepřetržité šikaně ze strany komunistického
režimu. V roce 1994 inicioval se skupinou kolegů hnutí nezávislého tisku a v září 1995 založil
nezávislou agenturu CubaPress, jež je součástí opozičního projektu Nový kubánský tisk
(Nueva Prensa Cubana). Raúl Rivero obdržel za svůj mimořádný přínos v boji za svobodu
slova a demokracii četné zahraniční ceny (včetně ocenění francouzské organizace Reportéři
bez hranic za rok 1997). Dne 25. února 2004, po necelém roce, který vážně nemocný Rivera
strávil ve vězení, obdržel cenu World Press Freedom Prize, kterou každoročně uděluje
UNESCO. Toto ocenění dostal za „odvážný a dlouhodobý přínos k nezávislému
zpravodajství“. Raúl Rivero žije se svojí manželkou Blankou Reyes v exilu ve Španělsku.

José Agramonte Leiva
Byl ředitelem knihovny Jorge Mas Canosa, po svém zatčení v roce 2004 se však stáhl
z projektu nezávislých knihoven, jako jediný z knihovníků byl osvobozen.

