Stäng fånglägret på Guantánamo!
”Guantánamo har blivit
vår tids Gulag.”
Irene Khan, generalsekreterare
Amnesty International

1994 skrev USA under FN:s konvention

några fundamentala, universellt erkända mänskliga rättigheter som är basen i
demokratiska samhällen” och drog slutsatsen att: “USA borde stänga

fånglägret på Guantánamo utan något vidare dröjsmål.”

mot tortyr och omänsklig behandling. I
januari 2002 fördes de första personerna

till Guantánamobasen på Kuba. Iförda bojor och huvor hade de
transporterats från Afghanistan och andra delar av världen. De
påstods vara bland världens farligaste män, med starka kopplingar till
Al-Qaida. Fem år senare sitter en stor del av dem kvar. Endast ett
fåtal personer av dessa har åtalats och genomgått en
(militär)rättegång.
•

Drygt 750 personer från 35 länder har spärrats in på Guantánamo sedan 2002.

•

Fångarna befinner sig i ett rättsligt svart hål, där de varken har tillgång till
juridisk hjälp, familjebesök eller ens information om misstankarna som riktas

Många ledande politiker världen över har sagt att de vill se fånglägret
på Guantánamo stängt. 2006 sa till och med George W. Bush att även
han är emot lägret. Hans uttalande ser ut att ha fått önskvärd effekt på
åtminstone de europeiska ledarna: de blev tysta. Den svenska
regeringen position är att lägret bör stängas på sikt. Man undrar: vad
ska vi vänta på?
”Vi hungerstrejkar i tre
dagar utanför riksdagen
för att väcka
uppmärksamhet kring de
brott mot mänskliga
rättigheter som USA
begår på Guantánamo
och för att uppmana
regeringen att agera för
att tortyrlägret stängs!”
Robert Olsson, student i
Mänskliga rättigheter

Precis som Amnesty International och FN:s
kommission för mänskliga rättigheter kräver
vi att fånglägret på Guantánamo stängs
omedelbart och att alla frihetsberövade
antingen släpps eller får en rättvis rättegång!
Vi kräver också att den svenska regeringen
står upp för mänskliga rättigheter och
officiellt i internationella sammanhang kräver
att lägret stängs!

mot dem. USA kallar dem ”olagliga stridande” istället för krigsfångar – detta
för att undkomma Genevekonventionens förpliktiganden.
•

Det finns starka vittnesmål om att fångarna har blivit utsatta för tortyr och
annan omänsklig behandling. Inte bara före detta fångar har berättat detta, utan
även FBI-agenter och tidigare personal inom den amerikanska militären.

•

Många fångar sitter inspärrade i små celler i 24 timmar om dygnet, med
minimal möjlighet till rörelse. Fångar hålls ofta i isolationsceller under mycket
långa perioder.

•

Tre fångar tog livet av sig 2004, den yngsta av dem var 17 år när han spärrades
in. Ett antal desperata hungerstrejker har genomförts, där de protesterande
tvångsmatats med slang genom näsan som svar.

•

FN:s kommission för mänskliga rättigheter skrev 2006 att ”det juridiska
system som gäller för dessa fångar underminerar allvarligt rättssäkerhet och

Men vad kan jag göra?
Protestera mot övergreppen på Guantánamo genom att ringa till den
amerikanska ambassaden: telefon 08 783 53 00.
Uppmana den svenska regeringen att försvara mänskliga rättigheter
och kräva lägrets stängning! Skriv till Jamal Alassaad på
Utrikesdepartementets Amerikaenhet:
jamal.alassaad@foreign.ministry.se
Engagera dig för mänskliga rättigheter! Kontakta Nätverket mot
krig: www.motkrig.org och Amnesty International: www.amnesty.se
Gör en egen manifestation, sprid information, skriv, tala om det du
vet! Besök http://www.witnesstorture.org och skriv brev till fångarna
på Guantánamo.
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