
Војска САД: Затворен камп 7, некада тајна јединица у затвору у заливу Гвантанамо, заточеници пресељени у други објекат у тој бази
понедељак, 05 април 2021 09:38

 ВАШИНГТОН - Некада тајна јединица у америчком затвору у заливу Гвантанамо, која је
пропала због запуштености, затворена је и заточеници су пресељени у други објекат у
тој бази САД на Куби, саопштила је данас америчка војска.

  

Затвореници у кампу 7 пребачени су у објекат који се налази у суседству са осталим
притвореницима у бази, као део онога што је америчка Јужна команда у свом саопштењу
назвала напором да се „повећа оперативна ефикасност”, преноси АП.

  

Међу онима који су држани у кампу 7 било је и пет затвореника оптужених за ратне
злочине због наводног планирања и пружања логистичке подршке за терористичке
нападе на Њујорк и Вашингтон 11. септембра 2001. године, наводи америчка агенција.

  

Јужна команда са седиштем у Мајамију, која надгледа притворски центар на
југоисточном крају Кубе, није навела колико је затвореника премештено.
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Званичници су раније рекли да је у кампу 7 било затворено 14 мушкараца, док у
Гвантанаму има 40 затвореника.

  

Јужна команда саопштила је да су затвореници кампа 7 пребачени у камп 5 „безбедно и
без инцидената”, али нису рекли када је дошло до премештања.

  

Камп 5, који је углавном био празан, налази се поред кампа 6, у којем су и други
заточеници.

  

Камп 7 отворен је у децембру 2006. године за затворенике који су претходно држани у
мрежи тајних притворних просторија ЦИА, често називаним и „црним местима”, где су
били подвргавани бруталним техникама испитивања.

  

Војска га је водила према споразуму са ЦИА, а Јужна команда је саопштила да су
обавештајне агенције биле укључене у трансфер.

  

Војска је дуго одбијала да уопште потврди локацију кампа 7 у бази и никада није
дозволила новинарима да виде унутрашњост објекта, наводи АП. Званичници су рекли
да је та јединица, која никада није била замишљена као стална, имала структурних
проблема и да је требало да буде замењена, али Пентагон је одустао од планова да
тражи новац за изградњу, преноси Танјуг.

  

Председник САД Дзозеф Бајден рекао је да намерава да затвори Гвантанамо, али за то
ће бити потребно одобрење Конгреса за пресељење неких затвореника у САД.

  

(Политика)
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