KAMPANYA ÇERÇEVESİ
YASADIŞI ABD GÖZALTINA SON
Guantanamo’yu kapatmak için uluslararası toplumun büyük zorluklarla yüzleşmesi
gerekiyor.* Ancak en nihayetinde bahsettiğimiz bir Amerikan hapishanesi olduğu için,
uluslararası hukuka uygun olan ve başka ihlâllere sebep olmayacak bir çözüm bulma
sorumluluğu da Amerikan hükümetinde.

ULUSLARARASI AF
ÖRGÜTÜ ABD
YETKİLİLERİNE ŞU
ÇAĞRILARDA BULUNUYOR:

•

Guantanamo Körfezi’ndeki gözaltı merkezi
kapatılsın.

•

Hemen ve tekrar açılmamak üzere Amerikan
gizli gözaltı programı sona erdirilsin ve nerede
olurlarsa olsunlar tüm gizli gözaltı merkezleri
kapatılsın.
Guantanamo’dakiler de dahil olmak üzere,
“terörle mücadele” çerçevesinde tutuklanmış
tüm tutuklular, resmen suçlanıp adil bir
duruşmaya tabii tutulmadığı sürece serbest
bırakılsın.
Terör karşıtı operasyonlarda gizli gözaltılara,
tutukluların hukuk dışı bir şekilde başka ülkelere
nakline ya da kişilerin “kaybolmayacakları”
yönünde açıklama yapılsın.
Serbest bırakılan tutukluların ağır insan hakları
ihlâllerine maruz kalacakları ülkelere zorla geri
gönderilmeyeceği konusunda güvence verilsin.
Serbest bırakılacak her tutuklunun adil ve şeffaf
bir araştırma süreci sonucunda, ülkelerine
dönmelerinin güvenli mi olduğu yoksa başka bir
çözüme başvurulması mı gerektiğine karar
verilsin.
Kişilerin yasalarda belirtilen suçlarla ve
Amerikan federal mahkemeleri gibi adil,
bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından
yargılanmaları sağlansın. Ölüm cezasına
başvurulmasın.
İşkence ve diğer zalim, insanlık dışı ya da
aşağılayıcı muamele sırasında edinilmiş hiçbir
bilgi, bu muamelelere başvuranlara karşı açılmış
davalar dışında, kabul edilmesin.
Amerikan yetkililerinin, Guantanamo tutukluları
ve “terörle mücadele” çerçevesinde tutuklanmış
olanlara karşı davranışlarıyla, kişinin suçu
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"Guantanamo'daki durumdan kimse
memnun değil, ancak gerçekten
rakamları düşürmek istiyorsak,
insanları geri yollamak istiyorsak,
bu ilerleme sadece
Guantanamo'nun kapatılması
gerektiğini söyleyerek
kaydedilemez. Pratik önerilerimizin,
ilerleme kaydetmek için
çözümlerimizin olması gerekir."
John Bellinger III, Eyalet
Departmanı Hukuki Danışmanı, 20
Ekim 2006
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ispatlanana dek masum kabul edilmesi ilkesinin
ihlal etmemeleri sağlansın.
Adil yargılanma hakkını güvence altına almayan,
vücut bütünlüğü hakkını tehlikeye atan ve insan
hakları ihlallerini cezasız kılan 2006 Askeri
Mahkemeler Yasası yürürlükten kaldırılsın veya
uluslararası hukuka uygun bir şekilde yeniden
düzenlensin.
Önceden koşulsuz erişimine izin verilmemiş olan
beş Birleşmiş Milletler uzmanı – dört Özel
Raportör ve Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu
Başkanı – davet edilsin ve hiçbir sınırlandırma
olmaksızın Guantanamo’yu ve diğer Amerikan
tutuklu merkezlerini ziyaret etmelerine izin
verilsin. Uzmanların tutuklularla özel olarak
konuşmasına da engel olunmasın.
Bu tür bir izin, Uluslararası Af Örgütü de dahil
olmak üzere, uluslararası insan hakları
örgütlerine de tanınsın.
Serbest bırakılan tutukluların maddi ve manevi
zararları kısa sürede ve gerektiği ölçüde tazmin
edilsin.
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* ABD dışında kalan ülkeler Guantánamo tutuklularına sürekli koruma
sağlanmasında pay sahibi olabilirler. (bkz. Amnesty International, Illegal US
detentions: Recommendations to other governments)
UAÖ İndeks: AMR 51/181/2007

Uluslararası Af Örgütü 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren, 2.2 milyon üyesiyle
insan hakları için mücadele eden küresel bir harekettir.
Amacı, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ile güvence altına alınan insan
haklarının her insan için geçerli olmasını sağlamaktır.
Uluslararası Af Örgütü, tüm hükümetlerden, politik görüşlerden, ekonomik çıkar ve
inançlardan bağımsızdır. Sadece üyeleri tarafından ve şeffaf bağışlarla desteklenir.

