
En af de mest brugte former for tortur på bl.a. Guantánamo 
er at spænde fangerne fast på forskellige måder. En af 
dem er at tvinge ofret til at sidde på hug og spænde hans 
hænder og ben fast til gulvet eller til en pæl. Ofret tvinges 
ofte til at sidde i den stilling i mindst 24 timer.

     Prøv hvor længe du kan holde til tortur på hug

     Bed en partner om at spænde dig fast med kæder, tov 
eller strips, så dine hænder og fødder er bundet sammen 
og sidder fast til pælen. Tag tid på, hvor længe du kan blive 
siddende.

     Aftal, at når du siger ”stop sanseforstyrrelsen”, så er I 
færdige, og tidtagningen er slut.

Artikel 5. 
Ingen må underkastes tortur eller grusom, 
umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

tortur på hug



tortur på tå

Artikel 5. 
Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende 
behandling eller straf.

Nogle former for tortur er udformet, så ofret ikke får synlige sår, blå mærker 
eller andre ydre, fysiske skader. Tortur på tå er en af dem.

Ofret tvinges til at stå på tæer med begge arme strakt lige ud til siderne. 
Hvis han/hun lader armene falde ned, slår vagter på undersiden af armene, 
indtil han/hun løfter dem igen. Ofret presses samtidig til at blive stående på 
tåspidserne, ved at vagter slår på undersiden af fødderne. Ofret tvinges til 
at holde stillingen, indtil han/hun besvimer, og i nogle tilfælde tvangsfodres 
han/hun med narkotika som forhindrer søvn.
Ofre for denne og lignende typer tortur tvinges ofte til at stå op i flere dage.

     Stil dig på den orange måtte

     Prøv hvor lang tid du kan holde til tortur på tå

     Bed en partner om at tage tid og om at tvinge dine hæle op fra gulvet og 
dine arme op til vandret position, hvis du ikke holder den rigtige stilling. 

     Aftal, at når du siger ”stop sanseforstyrrelsen”, så er I færdige, og 
tidtagningen er slut.

ADVARSEL
Det kan også blive svært at trække vejret. Hvis det sker så STOP med det 
samme, da det kan være skadeligt. Det er normalt at få ondt i musklerne.


