
11 JAAR GUANTANAMO IN CIJFERS

11 – Elf jaar geleden werden de eerste gevangenen naar de VS-gevangenis op Guantánamo Bay,

Cuba, gestuurd.

166 – Aantal gevangenen in Guantánamo op 8 januari 2013. Ongeveer de helft van hen is afkomstig

uit Jemen.

779 – Het aantal gevangenen dat de voorbije elf jaar in Guantánamo vastzat. Het overgrote deel van

hen werd gevangen gehouden zonder officiële aanklacht of proces. 

600 – Ongeveer het aantal gevangenen dat sinds 2002 van Guantánamo naar andere landen werd

overgebracht. 

9 – Aantal gedetineerden dat tijdens gevangenschap in Guantánamo stierf. Het meest recente voorval

dateert van september 2012. Volgens de Amerikaanse autoriteiten pleegden 7 gevangenen zelfmoord,

2 stierven een natuurlijke dood. 

12 – Gevangenen jonger dan 18 op het moment van hun arrestatie. 

1 – Aantal Guantánamo-gevangenen die naar het vasteland van de VS overgebracht werden om

terecht te staan voor een federale rechtbank.

7 – Aantal gevangenen dat veroordeeld werd door militaire commissies. Vijf van hen pleitten schuldig

onder een minnelijke schikking; vier van hen werden uiteindelijk gerepatrieerd. 

6 – Gevangenen die momenteel de doodstraf riskeren na oneerlijke processen voor militaire

commissies.

In 2010 bleek uit officiële cijfers van de ‘Guantánamo Review Task Force’ van de Obama-administratie

dat er maar tegen 36 van de 240 gevangenen die op dat moment in Guantánamo zaten een

onderzoek liep met het oog op vervolging. Van 48 gedetineerden stond vast dat ze nooit vrij zouden

komen of een proces zouden krijgen. Deze mensen worden voor onbepaalde tijd vastgehouden.

Verder stond in het rapport van de ‘Task Force’ te lezen dat 126 gevangenen vrijgelaten mochten

worden (44 van hen waren al naar een ander land gebracht op het moment dat het rapport publiek

gemaakt werd). 

In september 2012 publiceerden de Amerikaanse autoriteiten een lijst met 55 gevangenen die nog

steeds in Guantánamo zaten terwijl al geruime tijd geleden beslist is dat zij het detentiecentrum

mogen verlaten  en overgebracht worden naar een ander land. Deze lijst hield echter geen rekening

met gevangenen van wie de transferstatus geheim was. Een federale Amerikaanse rechtbank maakte

in oktober 2012 een 56e gevangene bekend die in aanmerking komt voor vrijlating.

Eén van de twee gevangenen die weigerden schuldig te pleiten onder een minnelijke schikking werd

veroordeeld door een militaire commissie. Deze uitspraak werd echter in hoger beroep door een

Amerikaanse rechtbank vernietigd. Het Hof oordeelde dat “materiële steun aan terrorisme” geen

oorlogsmisdaad was volgens het Amerikaans recht op het ogenblik van zijn vermeende feiten

waarvoor hij terecht stond onder de Military Commissions Act van 2006. 



Volgens het internationaal recht en wereldwijde mensenrechtenstandaarden moeten alle

Guantánamo-gevangenen ofwel onmiddellijk vrijgelaten worden en overgebracht worden naar een

land dat de mensenrechten respecteert – ook naar de VS eventueel. Ofwel moeten ze officieel in

beschuldiging gesteld worden van een erkend misdrijf en een eerlijk proces krijgen zonder

mogelijkheid tot de doodstraf.


