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MVČK | Mezinárodní výbor Červeného kříže vyzývá k převozu
k tomu způsobilých vězňů z Guantanáma
18. leden 2022
Po dvaceti letech konání návštěv osob zadržovaných vládou USA na Guantanámu vyzval
Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) vládu USA, aby urychlila propuštění a následný
převoz všech zadržovaných, které shledala k tomu způsobilé, a uskutečnila je bez
zbytečného prodlení a s ohledem na jejich bezpečnost a příležitost k návratu do rodin a
společnosti.
MVČK je vážně znepokojen tím, že zbývající lidé zadržovaní v zátoce Guantánamo jsou za
mřížemi tolik let a není jim jasné, co se s nimi stane. MVČK poznamenává, že někteří
zadržovaní dodnes zůstávají na Guantánamu, ačkoli byli před více než deseti lety shledáni
za způsobilé k převozu.
„Osoby shledané vládou USA způsobilými by měli být propuštěni a převezeni ihned,“ uvedl
vedoucí Delegace MVČK pro USA a Kanadu Patrik Hamilton. Po 20 letech a více než stovce
provedených návštěv vidíme, že prodlévání s převozem působí těmto lidem a jejich rodinám
utrpení. Humanitární důvod pro umožnění odchodu těm, kteří již k tomu získali povolení, je
zcela zřejmý, zejména u těch, jejichž odjezd je již dlouho odkládán.
MVČK jako nezávislá a neutrální humanitární organizace je Ženevskými úmluvami
z 12.8.1949 zmocněn k návštěvě zadržovaných osob a válečných zajatců a zjišťování
podmínek, v nichž jsou drženi, a zacházení s nimi. MVČK tak činí ve více než 90 zemích
světa, jeho týmy projednávají svá zjištění a doporučení s představiteli věznic a vládními
autoritami, a to s cílem zajistit zadržovaným lidem důstojnost a dobré podmínky a soulad
podmínek zadržených s právem a mezinárodně uznanými standardy.
MVČK poprvé Guantanámo navštívil právě před 20 lety – 18. ledna 2002. Setkává se
důvěrně se všemi zadrženými, kteří si to přejí, a s jejich souhlasem případně projednává
jejich záležitosti s orgány USA. MVČK také zprostředkovává komunikaci mezi zadrženými a
jejich rodinami prostřednictvím dopisů, telefonátů, videohovorů, což je základní humanitární
služba.
MVČK je nadále odhodlán pracovat s orgány, které dané osoby zadržují, včetně péče o
stárnoucí, a propojovat zadržené s jejich rodinami. Uskutečňuje konstruktivní a rozsáhlý
dialog s vládou USA o záležitostech detenčního místa na Guantanámu a očekává jeho další
pokračování.
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