


Omkring 255 mænd bliver tilbageholdt på 
Guantánamo. De er ikke stillet for en dommer. 
De færreste ved, hvorfor de er tilbageholdt og hvor 
længe, de skal blive. Flere har forsøgt at begå 
selvmord, og mange af dem er blevet udsat for 
tortur. 
Amnesty International kræver, at 
Guantánamolejren lukkes. De tilbageholdte skal 
enten løslades eller sigtes og stilles for retten i 
overensstemmelse med internationale 
anerkendte restsstandarder. 

Vil du være med til at lukke Guantánamo? 
Se hvordan på: www.amnesty.dk/stoptortur   
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Belkacem Bensayah
Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bos-
nien. Han har været tilbageholdt på Guantánamo uden sig-
telse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger 
på usikre beviser som ved flere tilfælde har vist sig at være 
mangelfulde. 
Der findes ikke nogen tilgængelig information om Belkacem 
Bensayahs nuværende tilstand.
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Majid Khan
Majid Khan arresteredes i Pakistan den 5. marts 2003. Først i 
september 2006 kom Khan til Guantánamo efter at have væ-
ret tilbageholdt i et af CIA´s hemmelige fængsler. 
Khan er en af de 14 fanger, som USA betegner som ”high 
value” fanger. Man ved ikke meget om disse fangers forhold 
og tilstand men de sidder sandsynligt i isolation med lille eller 
ingen kontakt med andre fanger eller med hinanden. Ifølge 
Majid Khans advokat er Khan blevet udsat for hårde afhø-
ringsmetoder og tortur af CIA.
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Omar-Khadr
Omar Khadr var 15 år, da han kom til Guantánamo. Han er 
blevet udsat for slag, isolation, ekstreme temperaturer og trus-
ler om voldtægt. 
Khadr sad tre år på Guantánamo før han fik lov til at tale med 
en advokat, og først den 24. april 2007 blev han officielt tiltalt 
for mord på en amerikansk soldat i Afghanistan. En militær 
dommer har afgjort, at Omar Khadr ikke var et barn, da han 
blev fanget i Afghanistan - og derfor kan han retsforfølges 
ved de militære domstole. Khadr bliver således den første 
person under 18 år, der nogensinde er blevet anklaget for 
krigsforbrydelse.
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Saber Lahmar Mahfoud er oprindeligt fra Algeriet, 
men har boet i Bosnien. Han har været tilbageholdt 
på Guantánamo uden sigtelse siden januar 2002. 
I april 2008 havde Saber Lahmar Mahfoud været i 
isolation på Guantánamo i over 22 måneder. Da 
hans advokater besøgte var Mahfoud psykisk og 
fysisk svækket, deprimeret, og han havde svære 
smerter i benene. Han må ikke sende eller modtage 
brev fra hans familie og bliver ofte nægtet pen og 
papir.  

Saber Lahmar Mahfoud
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Saifullah Paracha er pakistansk statsborger. I juli 
2003 rejste han til Thailand til et forretnings-
møde, men nåede aldrig frem. I stedet blev han 
bortført til Bagram fængslet i Afghanistan og 
derefter, i september 2004, overført til Guantá-
namo. Paracha har mange problemer med sit 
helbred, men er ikke blevet tilbudt den nødven-
dige behandling. Han bliver holdt isoleret i 
Camp 5, en del af Guantánamo hvor fangerne 
lever under hårde og fornedrende forhold.   
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Yousef al-Shehri er fra Saudi Arabien. Yousef var 16 år, da 
han blev anholdt i Afghanistan i slutningen af 2001. I januar 
2002 blev han overført til Guantánamo. Yousef er en af de 
17 fanger der blev overført til Guantánamo, da de stadig var 
under 18. Men Yousef al-Shehri er aldrig blevet behandlet 
som mindreårig. Ved to tilfælde har Yousef sultestrejket, og 
han er, under trusler fra de amerikanske soldater, blevet 
tvangsfordret uden bedøvelse. 
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Mohammed Mohammed Hassan Odaini er fra 
Yemen. Han blev erklæret ”free to go” af det 
amerikanske militær i juni 2006. Men Odaini 
sidder stadig på Guantánamo, uden sigtelse eller 
dom og uden at være blevet forhørt de sidste tre 
år. Yemen har sagt, at Odaini kan vende tilbage til 
sit hjemland under sikre forhold. Årsagen til hans 
fortsatte tilbageholdelse forbliver uklar. 
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Guantánamo

Mohammed al-Amin blev arresteret i Paki-
stan i april 2002. Efter at have tilbragt to 
måneder i Bagram fængslet i Afghanistan, 
hvor han blev udsat for tortur, blev han 
overført til Guantánamo. Her er han bl.a. 
blevet udsat for søvnberøvelse, lange isolati-
onsperioder i iskolde rum og tvangsfordring 
under meget brutale forhold. 
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