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Guantánamo: strajk głodowy więźniów  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie strajku głodowego 

więźniów w Guantánamo (2013/2654(RSP)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Guantánamo, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania 

dotyczącego praw człowieka na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, w 

tym wpływu na strategiczną politykę UE w dziedzinie praw człowieka1, 

– uwzględniając międzynarodowe, europejskie i krajowe instrumenty dotyczące praw 

człowieka i podstawowych wolności oraz zakazujące arbitralnych zatrzymań, 

wymuszonych zaginięć i tortur, takie jak Międzynarodowy pakt praw obywatelskich 

i politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r. oraz Konwencja ONZ w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania z dnia 10 grudnia 1984 r. oraz odpowiednie protokoły do nich, 

– uwzględniając wspólne oświadczenie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz 

Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 15 czerwca 2009 r. dotyczące zamknięcia ośrodka 

przetrzymywania w Zatoce Guantánamo i przyszłej współpracy w zakresie zwalczania 

terroryzmu w oparciu o wspólne wartości, prawo międzynarodowe i poszanowanie 

praworządności i praw człowieka,  

– uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Navi Pillay z dnia 

5 kwietnia 2013 r. dotyczące reżimu więziennego w Guantánamo, w którym stwierdziła 

ona, że „ciągłe przetrzymywanie przez czas nieokreślony wielu więźniów jest 

równoznaczne z arbitralnym zatrzymaniem i stanowi jawne naruszenie prawa 

międzynarodowego”, 

– uwzględniając zasady Karty Narodów Zjednoczonych i Powszechnej deklaracji praw 

człowieka, 

– uwzględniając art.122 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że wielu z 166 więźniów osadzonych w Zatoce Guantánamo podjęło 

strajk głodowy w proteście przeciwko obecnym warunkom panującym w ośrodku 

przetrzymywania;  

B. mając na uwadze, że do zwolnienia zatwierdzono 86 więźniów, lecz są oni wciąż 

bezterminowo przetrzymywani; 

C. mając na uwadze, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone podzielają podstawowe 

wartości, takie jak wolność, demokracja i poszanowanie prawa międzynarodowego, 

praworządności i praw człowieka; 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0126. 



D. mając na uwadze, że co najmniej 10 więźniów uczestniczących w strajku głodowym jest 

karmionych przymusowo, aby utrzymać ich przy życiu; mając na uwadze, że 

międzynarodowe porozumienia lekarzy zobowiązują do okazania szacunku dla świadomej i 

dobrowolnej decyzji jednostki o przystąpieniu do strajku głodowego; 

E. mając na uwadze, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki podzielają powszechną 

wartość, jaką jest wolność religii; mając na uwadze, że według licznych doniesień 

amerykański personel wojskowy podczas przeszukań w celach niewłaściwie obchodzi się z 

egzemplarzami Koranu należącymi do więźniów; 

F. mając na uwadze, że we wspólnym oświadczeniu UE i USA z dnia 15 czerwca 2009 r. 

odnotowano zobowiązanie prezydenta Obamy do zarządzenia zamknięcia ośrodka 

przetrzymywania w Zatoce Guantánamo do dnia 22 stycznia 2010 r. i z zadowoleniem 

przyjęto „pozostałe kroki, jakie zostaną podjęte, w tym intensywny przegląd polityki 

w zakresie więzienia, przenoszenia, sądzenia i przesłuchiwania w ramach zwalczania 

terroryzmu oraz większą przejrzystość, jeśli chodzi o stosowane w przeszłości praktyki 

odnoszące się do tej polityki”; 

G. mając na uwadze, że Stany Zjednoczone likwidują jedyny lot cywilny do Guantánamo, co 

oznacza, że możliwe będzie korzystanie jedynie z lotów wojskowych – w przypadku 

których do wejścia na pokład samolotu konieczne jest otrzymanie zezwolenia Pentagonu – a 

tym samym dostęp dla prasy, prawników i działaczy praw człowieka będzie ograniczony; 

1. zwraca uwagę na bliskie stosunki transatlantyckie oparte na wspólnych podstawowych 

wartościach i poszanowaniu podstawowych, uniwersalnych i niezbywalnych praw 

człowieka, takich jak prawo do rzetelnego procesu sądowego i zakaz dokonywania 

arbitralnych zatrzymań; z zadowoleniem przyjmuje ścisłą współpracę transatlantycką 

w szerokim zakresie międzynarodowych zagadnień dotyczących praw człowieka; 

2. wzywa władze Stanów Zjednoczonych do traktowania więźniów z należytym 

poszanowaniem ich przyrodzonej godności oraz do przestrzegania ich praw człowieka 

i podstawowych wolności; 

3. wyraża niepokój o stan więźniów prowadzących strajk głodowy oraz więźniów karmionych 

przymusowo i wzywa Stany Zjednoczone do szanowania ich praw i decyzji; 

4. wzywa Stany Zjednoczone do ponownego rozważenia decyzji o likwidacji jedynego 

cywilnego połączenia lotniczego z Zatoką Guantánamo, co ograniczy dostęp dla prasy 

i członków społeczeństwa obywatelskiego; 

5. wzywa Stany Zjednoczone do pilnowania, by materiały religijne były traktowane z należytą 

uwagą i szacunkiem podczas ciągle przeprowadzanych obowiązkowych procedur 

przeszukania; 

6. podkreśla, że nadal przetrzymywani więźniowie powinni mieć prawo do regularnej oceny 

legalności ich zatrzymania zgodnie z art. 9 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich 

i politycznych, który stanowi, że „Każdy pozbawiony wolności przez aresztowanie lub 

zatrzymanie ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego orzeczenia przez sąd o 

legalności zatrzymania i zarządzenia zwolnienia, jeżeli to zatrzymanie okaże się 

bezprawne”;  



7. ponownie daje wyraz swemu głębokiemu oburzeniu wszelkimi atakami terrorystycznymi na 

wielką skalę, wyraża solidarność z ofiarami takich ataków i współczucie z powodu bólu i 

cierpienia ich rodzin, przyjaciół i krewnych; powtarza jednak, że walka z terroryzmem nie 

może odbywać się kosztem ustalonych podstawowych i podzielanych wartości, takich jak 

poszanowanie praw człowieka i praworządności; 

8. wyraża ubolewanie z powodu tego, że zobowiązanie prezydenta USA do zamknięcia 

Guantánamo do stycznia 2010 r. nie zostało jeszcze zrealizowane; ponawia apel do władz 

Stanów Zjednoczonych, by dokonały rewizji systemu komisji wojskowych w celu 

zagwarantowania rzetelnych procesów, by zamknęły bazę Guantánamo, zakazały – bez 

względu na okoliczności – stosowania tortur, złego traktowania i bezterminowego 

przetrzymywania bez procesu; 

9. z żalem przyjmuje decyzję prezydenta USA z 7 marca 2011 r. w sprawie podpisania dekretu 

o przetrzymywaniu i cofnięciu zakazu postępowania w sądach wojskowych; jest 

przekonany, że normalne procesy karne w sądach cywilnych to najlepszy sposób 

rozwiązania kwestii statusu więźniów Guantánamo; nalega, aby zatrzymanym 

w więzieniach amerykańskich szybko przedstawiono zarzuty i wytoczono proces zgodnie z 

międzynarodowymi standardami praworządności, albo aby zostali oni uwolnieni; podkreśla 

w związku z tym, że do wszystkich osób, bez dyskryminacji, należy stosować jednakowe 

standardy dotyczące rzetelnego procesu; 

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji organowi 

powołującemu komisje wojskowe, sekretarzowi stanu USA, prezydentowi USA, 

Kongresowi i Senatowi Stanów Zjednoczonych, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 

przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, 

rządom i parlamentom państw członkowskich UE, sekretarzowi generalnemu ONZ, 

przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz rządom państw członkowskich 

ONZ. 

 


