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Obamas plan 
Christine Vaple

Den 23 mars kungjorde president Obama att han till 
kongressen hade överlämnat sin plan för för stängning 
av krigsfångelägret i Guantánamo. Uppbackad av vice-
presidenten och försvarsministern höll presidenten ett 
tal till nationen: ”Det har sedan länge varit uppenbart 
att fånglägret i Guantanamo inte stärker USAs säkerhet, 
utan undergräver den. Det motverkar vår kamp mot 
terroristerna som använder det för att värva fler. Det 
utarmar försvarsresurserna och kostade nästan 450 miljoner 
US$ förra året, plus ytterligare 200 $ för 91 fångar. Detta 
handlar inte bara om att stänga Guantanamofängelset. Det 
handlar om att avsluta ett kapitel i vår historia.”

Obamaregeringen har sedan 2009 försökt stänga 
fånglägret genom att föra över ”lågriskfångar” till länder 
som klarar USAs säkerhetskrav. De övriga ska föras till 
fängelser i USA. Men det är osäkert för kongressen har 
förbjudit fångförflyttning till USA. Med republikansk 
majoritet har den inte visat intresse av att upphäva lagen.

91 fångar kvar i Guantanamo
Av dessa betraktas 46 som krigsfångar och har inte 

beaktats för någon förflyttning, medan 35 finns med på 
en flyttlista till andra länder. De 10 övriga har åtalats eller 
dömts i Guantánamobasens särskilda militärdomstol.

30 till 60 fångar ska flyttas över till USA. Bland möjliga 
platser som Pentagon anger finns militärfängelserna i Fort 
Leavenworth, Kansas, och Charleston, South Carolina 
samt i en flygel i federala fängelsekomplexet i Florence, 
Colorado, med högsta säkerhetsklass, där det redan finns 
många som dömts som terrorister.

Förra våren lovade Obama att kongressen skulle få en 
plan för stängningen av Guantánamo. Men då det dröjde 
hann kongressen lägga till ett villkor i militärbudgeten i 
november, med krav på regeringen att lägga fram en plan 
inom 90 dagar. 
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