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Ψήφισµα για τον τερµατισµό της λειτουργίας του 

στρατο�έδου κράτησης Γουαντάναµο1 

 

 

Η Εθνική ΕCιτροCή για τα ∆ικαιώµατα του ΑνθρώCου Cιστή στην 

Cάγια θέση της Cως η καταCολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της 

ένοCλης βίας δεν µCορεί Cαρά να γίνεται µε σεβασµό στο διεθνές δίκαιο και 

τα δικαιώµατα του ανθρώCου, εCιθυµεί να εκφράσει την αυτονόητη 

αντίθεσή της σε εγκληµατικές Cράξεις εCιθέσεων µαζικού χαρακτήρα κατά 

Cολιτών, όCως της 11ης ΣεCτεµβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη, της 7ης Ιουλίου 

2005 στο Λονδίνο, της 11ης Μαρτίου 2004 στη Μαδρίτη και άλλες Cαρόµοιες 

Cου Cλήττουν τόσο µικρότερο ή µεγαλύτερο αριθµό Cολιτών όσο και την 

Cολιτική, κοινωνική και οικονοµική ζωή των Cεριοχών όCου εκδηλώνονται. 

Πέραν όµως αυτής της αυτονόητης αντίθεσης, µε την ευκαιρία της 

συµCλήρωσης Cέντε χρόνων αCό την έναρξη λειτουργίας του στρατοCέδου 

κράτησης του Γουαντάναµο, ενός µέρους Cου έχει γίνει σύµβολο της 

ανοµίας στον «Cόλεµο κατά της τροµοκρατίας», η ΕΕ∆Α αCευθύνει στην 

ελληνική κυβέρνηση τις εξής Cροτάσεις, Cροκειµένου να Cροβεί σε κάθε 

δυνατή Cολιτική και διCλωµατική ενέργεια ώστε να κλείσει το 

Γουαντάναµο. Η ευθύνη να βρεθεί, για τους κρατουµένους του 

Γουαντάναµο, µία λύση Cου να υCακούει στο διεθνές δίκαιο, ανήκει στις 

ΗΠΑ.  Οι Cροτάσεις είναι οι εξής: 

1. Οι άνθρωCοι Cου κρατούνται στο Γουαντάναµο CρέCει να αφεθούν 

αµέσως ελεύθεροι, εκτός αν τους αCαγγελθούν κατηγορίες και Cεράσουν αCό 

δίκαιη δίκη. 

                                                 
1 Το εν λόγω ψήφισµα υιοθετήθηκε οµοφώνως κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της 

ΕΕ∆Α της 3ης Μαΐου 2007, έCειτα αCό Cρόταση του Ε’ Τµήµατος της ΕΕ∆Α Cρος την 

Ολοµέλεια. 
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2. Οι κρατούµενοι Cου θα αCελευθερωθούν δεν CρέCει να σταλούν 

δια της βίας σε οCοιαδήCοτε χώρα, όCου ενδέχεται να αντιµετωCίσουν 

σοβαρές καταCατήσεις των ανθρωCίνων δικαιωµάτων. 

3. ΠρέCει να υCάρξει µία δίκαιη και διαφανής διαδικασία για να 

αξιολογηθεί η κατάσταση κάθε ενός κρατουµένου Cου Cρόκειται να 

αCελευθερωθεί, για να διαCιστωθεί κατά Cόσον µCορεί να εCιστρέψει µε 

ασφάλεια στη χώρα Cροέλευσής του ή κατά Cόσον CρέCει να εξευρεθεί άλλη 

λύση. 

4. Σε όσους Cρόκειται να δικαστούν, CρέCει να αCαγγελθούν 

κατηγορίες για γνωστά Cοινικά αδικήµατα και να έχουν δίκαιη δίκη αCό 

ανεξάρτητο και αµερόληCτο δικαστήριο, C.χ. οµοσCονδιακό δικαστήριο των 

ΗΠΑ. ∆εν CρέCει να υCάρξει καµία δυνατότητα εCιβολής της θανατικής 

Cοινής. 

5. ∆εν CρέCει να γίνει αCοδεκτό κανένα αCοδεικτικό στοιχείο Cου 

αCοκτήθηκε µε βασανιστήρια ή µε άλλη µορφή σκληρής, αCάνθρωCης ή 

ταCεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας. 

6. Όλοι οι αξιωµατούχοι των ΗΠΑ CρέCει να αCόσχουν αCό 

οCοιαδήCοτε νέα υCονόµευση του τεκµηρίου αθωότητας των κρατουµένων 

του Γουαντάναµο. 

7. Ο Νόµος Cερί Στρατιωτικών ΕCιτροCών του 2006 CρέCει να 

καταργηθεί, καθώς δεν εγγυάται το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, στερεί το 

δικαίωµα αµφισβήτησης της νοµιµότητας της κράτησης και Cαγιώνει την 

ατιµωρησία για τις Cαραβιάσεις των ανθρωCίνων δικαιωµάτων. 

8. Οι αρχές των ΗΠΑ CρέCει να Cροσκαλέσουν τους Cέντε 

εµCειρογνώµονες των Ηνωµένων Εθνών -τους τέσσερις Ειδικούς Εισηγητές 

και τον Πρόεδρο της Οµάδας Εργασίας για την Αυθαίρετη Κράτηση- να 

εCισκεφθούν το Γουαντάναµο χωρίς τους Cεριορισµούς Cου τους ανάγκασαν 

να αCορρίψουν την Cροηγούµενη Cρόσκληση των ΗΠΑ. ∆εν CρέCει να 

υCάρξει κανένας Cεριορισµός της δυνατότητας των εµCειρογνωµόνων να 

συνοµιλήσουν κατ’ ιδίαν µε κρατουµένους. 

9. Παρόµοια Cρόσβαση CρέCει να δοθεί εCίσης σε διεθνείς οργανώσεις 

για τα ανθρώCινα δικαιώµατα, Cεριλαµβανοµένης της ∆ιεθνούς Αµνηστίας. 
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10. Οι ΗΠΑ CρέCει να Cαράσχουν στους κρατουµένους Cου 

αCελευθερώνονται άµεση και εCαρκή εCανόρθωση, Cου Cεριλαµβάνει 

αCοκατάσταση, εCανένταξη και δίκαιη και εCαρκή χρηµατική αCοζηµίωση. 

ΕCιCροσθέτως, ως Cρώτα βήµατα για να αντιµετωCιστεί το Cολύ 

ευρύτερο Cρόβληµα του Cαγκόσµιου δικτύου µυστικής κράτησης, 

βασανιστηρίων και έκνοµων µεταγωγών: 

11. Εκτός αCό το Γουαντάναµο, CρέCει να κλείσει και κάθε άλλο 

κέντρο Cου χρησιµοCοιείται για να κρατούνται άνθρωCοι έξω αCό τα όρια 

της Cροστασίας του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώCινα δικαιώµατα και του 

διεθνούς ανθρωCιστικού δικαίου. 

12. Το κλείσιµο του Γουαντάναµο και των υCόλοιCων κέντρων δεν 

CρέCει να σηµαίνει µεταφορά των Cαραβιάσεων των ανθρωCίνων 

δικαιωµάτων αλλού. 

13. Ο Cρόεδρος ΜCους CρέCει να ακυρώσει τη στρατιωτική διαταγή 

Cου εξέδωσε στις 13 Νοεµβρίου 2001, η οCοία εCιτρέCει την CροληCτική 

φυλάκιση χωρίς κατηγορία και δίκη. 

 

 

 

Αθήνα, 3 Μαΐου 2007 


