‘Chciałem umrzeć’
Głosy ofiar tortur w Syrii
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1. WPROWADZENIE
‘Chciałem umrzeć’
Takimi słowami swoje myśli opisał “Tareq” w rozmowie z Amnesty International. Aby to życzenie spełnić nie informował
strażników i funkcjonariuszy w więzieniach, w których przebywał, o lekach które powinien był otrzymywać każdego dnia. Inny
były więzień potwierdził, że on również rozważał samobójstwo. Dwaj kolejni deklarują, że woleliby umrzeć niż ponownie znaleźć
się w więzieniu syryjskich służb bezpieczeństwa.

Wiadomości docierające z syryjskich więzień po ponad roku protestów przeciw rządom Prezydenta Bashara alAssada układają się w niezwykle ponury katalog tortur i innych form okrutnego traktowania. Mające w większości
pokojowy charakter demonstracje rozpoczęły się na niewielką skalę w lutym 2011 roku, jednak w kolejnym
miesiącu, po śmierci pierwszych demonstrantów, szybko przybrały na sile. Od tego czasu, chociaż masowe,
pokojowe demonstracje trwają nadal, wydarzenia przybrały dużo bardziej gwałtowny charakter, a uzbrojone grupy
opozycyjne, z których wiele utworzyło rozproszoną organizację pod nazwą Wolnej Armii Syryjskiej (FSA),
prowadzi ataki kierowane głównie przeciwko syryjskim służbom bezpieczeństwa. Amnesty International posiada
szczegółowe dane o ponad 6500 osób zabitych podczas tych wydarzeń, z których większość zginęła z rąk
syryjskich służb bezpieczeństwa w trakcie demonstracji. Władze syryjskie kwestionując te dane oświadczyły w
lutym 2012 r., że od początku niepokojów w Syrii zginęło 2493 cywilów oraz 1345 członków służb
bezpieczeństwa.
Działania syryjskich służb bezpieczeństwa spotkały się z szerokim potępieniem ze strony społeczności
międzynarodowej, co jednak nie miało żadnego wpływu na skalę represji. Od dnia 4 lutego 2012 r., kiedy Chiny i
Federacja Rosyjska zawetowały proponowaną rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, wyrażającą „poważne
obawy w związku z pogarszającą się sytuacją w Syrii” i wzywającą do przerwania przemocy, zginęło kolejnych
1179 osób, z czego 632 osoby w samym tylko Homs, trzecim co do wielkości mieście Syrii. Dzielnice Homs
znajdujące się pod kontrolą opozycji – w szczególności Baba ‘Amr, Insha’at i Khaldiyeh,– zostały zrównane z
ziemią przez Armię Syryjską, która jak się wydaje w chwili zamykania raportu w marcu 2012 r., wyparła opozycję
z miasta.
Chociaż przytłaczająca większość pogwałceń praw człowieka została popełniona przez rządowe siły
bezpieczeństwa, otrzymujemy również doniesienia o pogwałceniach dokonywanych przez członków uzbrojonych
grup opozycyjnych, które obejmują porwania i zabójstwa wybranych osób lub członków ich rodzin, ze względu na
wyrażane poparcie rządu lub współpracę z uzbrojonymi bojówkami o nazwie shabiha, działającymi na zlecenie
lub przy milczącej współpracy sił rządowych. Amnesty International bada te doniesienia, które jeśli się potwierdzą,
są niezwykle niepokojące. Stowarzyszenie potępia bez wyjątku wszelkie pogwałcenia dokonywane przez
uzbrojone grupy, w tym ataki na cywilów, nieproporcjonalne i niekierowane użycie siły, tortury i inne formy
okrutnego
traktowania,
porwania
oraz
zabójstwa
uwięzionych.
Świadectwa przedstawione w niniejszym raporcie, rozpatrywane w kontekście innych pogwałceń praw człowieka
popełnionych w Syrii przeciwko cywilom, stanowią dowód, że tortury i inne formy okrutnego traktowania stały się
w Syrii częścią szerokiej i systematycznej kampanii ataków na ludność cywilną, organizowanej i prowadzonej jako
element polityki państwa, a zatem stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości. Niezależna, międzynarodowa
komisja badająca sytuację w Arabskiej Republice Syrii, powołana w sierpniu 2011 roku w celu zbadania naruszeń
międzynarodowego prawa praw człowieka, jakie mogły mieć miejsce w Syrii od marca 2011 r., potwierdziła w
dwóch raportach, z 28 listopada 2011 r. oraz 22 lutego 2012 r., że zbrodnie przeciwko ludzkości zostały
popełnione „przy wyraźnej wiedzy i zgodzie najwyższych władz państwowych”.
Raporty te potwierdzają wcześniejsze wnioski Amnesty International z 26 kwietnia 2011 r., że pogwałcenia praw
człowieka popełniane przez władze Syrii obejmują zabójstwa i tortury oraz stanowią element szerokiej,
systematycznej kampanii ataków na ludność cywilną. Tego rodzaju działania stanowią zbrodnię przeciwko
ludzkości. W lipcu 2011 r. Amnesty International donosiła ponownie, że pogwałcenia opisane w raporcie AI
zatytułowanym Crackdown in Syria: Terror in Tell Kalakh, rozpatrywane w kontekście przestępstw i naruszeń
praw człowieka popełnionych również w innych częściach Syrii stanowią zbrodnię przeciwko ludzkości.
Według świadectw gromadzonych i nadsyłanych do Amnesty International na przestrzeni ubiegłego roku,
aresztowane osoby są rutynowo bite, torturowane i poddawane innym formom okrutnego traktowania, które
często trwają podczas transportu do ośrodków więziennych, a po dotarciu na miejsce są ponawiane
i kontynuowane przez dłuższy czas. Wśród ofiar znajdują się również dzieci poniżej 18 roku życia. Tortury i inne
formy okrutnego traktowania wydają się mieć za cel ukaranie, poniżenie i wymuszenie „przyznania się”, a przy
tym również służą jako ostrzeżenie dla innych osób, co stanie się gdyby zostali również aresztowani. W niemal
wszystkich przypadkach więźniowie przetrzymywani są w izolacji, często przez długi czas, bez możliwości
kontaktu z rodziną lub adwokatem, w warunkach wskazujących na wymuszone zaginięcia.
W wielu wypadkach tortury i inne formy okrutnego traktowania były tak ciężkie, że ofiary zmarły w więzieniu, a
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liczba doniesień o tego typu przypadkach rośnie w gwałtownym tempie. Amnesty International opisuje te dane w
osobnym raporcie Deadly detention: Death in custody amid popular protest in Syria, opublikowanym w sierpniu
2011 r. Od tego czasu liczba doniesień o zgonach w więzieniu nadal rośnie, a w chwili zamykania niniejszego
raportu wynosi 276 przypadków. Biorąc pod uwagę liczbę osób, których sytuacja wskazuje na wymuszone
zaginięcie, a których rodziny od miesięcy nie mają żadnych informacji co do ich losu, faktyczna liczba zgonów jest
prawdopodobnie znacznie wyższa [W chwili publikacji wersji polskiej raportu liczba ta wynosi 650
udokumentowanych przypadków – przyp. tłum].
Szczególne ryzyko arbitralnego zatrzymania, tortur i innych form okrutnego traktowania ponoszą te osoby, które
biorą udział w protestach ulicznych, w jakikolwiek sposób wspierają protesty, gromadzą lub rozprowadzają
informacje o nich lub dokumentują pogwałcenia prawa przez służby rządowe. Kolejną zagrożoną grupą są osoby
próbujące udzielać pomocy medycznej ofiarom postrzelonym przez służby bezpieczeństwa lub w inny sposób
poszkodowanym w trakcie protestów. Celem ataków są też osoby znane z faktycznego lub domniemanego
wsparcia FSA.
Tortury i inne formy okrutnego traktowania stosowane są rutynowo przez szereg różnych służb, począwszy od
wywiadu sił powietrznych i wywiadu armii, przez służby bezpieczeństwa politycznego, wywiad (określany zwykle
jako służby bezpieczeństwa państwa) i służby kryminalne aż po regularne siły zbrojne. Najgorszą reputację ma
wywiad sił powietrznych – obecnie pod dowództwem generała majora Jamila Hassana.
Na tortury narażone są nawet te osoby poszkodowane w protestach, które znajdą się w szpitalu w poszukiwaniu
opieki medycznej; wiele z nich jest zabijanych lub staje się ofiarą wymuszonych zaginięć. W raporcie z
października 2011 r.: Health crisis: Syrian government targets the wounded and health workers Amnesty
International udokumentowała sposób, w jaki władze syryjskie przeobraziły szpitale i personel medyczny w
instrument represji . Raport zawiera również informacje o losach pracowników służby zdrowia, którzy starali się
chronić dobro swoich pacjentów. Osoby te były aresztowane, więzione w izolacji, torturowane oraz poddawane
innym formom okrutnego traktowania i szykanom.
Chociaż opisane w raporcie metody tortur i okrutnego traktowania same w sobie nie są nowe, to jednak skali
aresztowań w odpowiedzi na masowe protesty od marca 2011 r. towarzyszy znaczący wzrost liczby doniesień o
użyciu tortur i innych form okrutnego traktowania przez siły bezpieczeństwa, armię i bojówki shabiha w całym
kraju.
Amnesty International dokumentuje szerokie stosowanie tortur i innych form okrutnego traktowania w Syrii od
kilku dekad. Na przykład raport Amnesty International z roku 1987, Syria: Torture by the Security Forces,
wymieniał doniesienia o 38 różnych rodzajach tortur. Była to dla praw człowieka w Syrii dekada szczególnie
ponura, naznaczona pozasądowymi egzekucjami, wymuszonymi zaginięciami i szeregiem innych naruszeń na
ogromną skalę.
Chociaż po dojściu do władzy prezydenta Bashara Al-Assada w roku 2000 liczba doniesień spadła, to jednak
służby bezpieczeństwa nadal sięgały po tego rodzaju metody w konfrontacji z masowymi protestami, jak na
przykład demonstracje mniejszości kurdyjskiej z marca 2004 r., które przyjęły masowy charakter po ostrzelaniu
fanów na meczu piłki nożnej przez siły bezpieczeństwa. Aresztowano ponad 2000 osób, niemal wyłącznie
Kurdów, z których większość została poddana torturom udokumentowanym w raporcie Amnesty International z
roku 2005, Syria: Kurds in the Syrian Arab Republic one year after the March 2004 events.
W raporcie z roku 1987 Amnesty International sformułowała dziewięć szczegółowych zaleceń dla władz
syryjskich, które zrealizowane zabezpieczyłyby w znacznym stopniu osoby zatrzymane przed torturami z rąk
syryjskich funkcjonariuszy. Od tego czasu władze syryjskie zrealizowały zaledwie dwa zalecenia: przystąpiły do
Konwencji przeciwko torturom i innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu (Konwencji przeciwko
torturom), oraz przeanalizowały warunki prewencyjnego aresztu więźniów politycznych określone w ustawie o
stanie wyjątkowym z roku 1962. Stan wyjątkowy został zniesiony w kwietniu 2011 r., po blisko pięćdziesięciu
latach. Niestety okazja do zmiany warunków aresztu nie poprawiła sytuacji zatrzymanych, ponieważ uchwalone
nowe przepisy wydłużyły okres aresztu prewencyjnego bez stawiania zarzutów do 60 dni. To samo prawo
pozwala policji przekazać swoje uprawnienia do zatrzymania i aresztu na rzecz każdej innej agencji, jaką uzna za
właściwą, co w efekcie pozwoliło rozbudowanemu aparatowi bezpieczeństwa na kontynuowanie dawnych praktyk
torturowania i okrutnego traktowania zatrzymanych bez żadnych przeszkód.
Tak skonstruowane prawo, wraz z opisanymi w raporcie regulacjami gwarantującymi pełną bezkarność wszystkim
funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa, którzy dopuszczą się tortur, sprawia że artykuł nowej konstytucji,
zatwierdzonej w referendum z 27 lutego 2012 r., o treści: “Nikt nie będzie poddany torturom ani innym formom
poniżającego traktowania, a prawo określi karę dla winnych takich czynów”, brzmi szczególnie fałszywie.
Ze zgromadzonych w raporcie świadectw jasno wynika, że skromne działania podjęte przez władze Syrii w żaden
sposób nie ograniczyły systematycznego stosowania tortur i innych form okrutnego traktowania. W związku z tym
Amnesty International kieruje do władz Syrii wyłącznie te dwa podstawowe apele:
- o zaprzestanie arbitralnych aresztowań i więzienia w całkowitej izolacji osób, które w pokojowy sposób wyrażają
swój sprzeciw wobec władz; oraz
- o zaprzestanie systematycznego użycia tortur i innych form okrutnego traktowania.
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Jako pierwszy krok w tym kierunku władze syryjskie powinny zezwolić na wstęp międzynarodowych
obserwatorów praw człowieka, w tym przedstawicieli ONZ oraz organizacji pozarządowych (NGO) takich jak
Amnesty International, którzy mieliby możliwość osobistej oceny sytuacji praw człowieka w całym kraju.
Amnesty International wzywa społeczność międzynarodową do przyjęcia wspólnej odpowiedzialności z ochronę
praw człowieka mieszkańców Syrii. W szczególności społeczność międzynarodowa powinna:
skierować sytuację w Syrii do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu zbadania naruszeń
prawa międzynarodowego, w tym doniesień o zbrodniach przeciwko ludzkości,
- nałożyć i egzekwować szerokie embargo na broń, powstrzymujące napływ do Syrii wszystkich rodzajów
uzbrojenia, amunicji, wyposażenia militarnego i policyjnego, szkoleń i personelu,
- zamrożenia środków Prezydenta Bashara Al-Assad oraz innych osób powiązanych z zarządzeniem lub
dopuszczających sięnaruszeń prawa międzynarodowego.
-

O RAPORCIE
Amnesty International nie mogła prowadzić badan na terenie Syrii; podobnie jak inne organizacje praw człowieka
została objęta przez władze syryjskie zakazem wjazdu na teren kraju od początku protestów w marcu 2011 r.
Niezależna międzynarodowa komisja ds. Arabskiej Republiki Syrii, powołana w sierpniu 2011 r., do marca 2012 r.
również nie otrzymała prawa wjazdu.
Niemniej jednak od marca 2011 r. Amnesty International opublikowała znaczną liczbę doniesień dotyczących
pogwałceń praw człowieka w Syrii. Oprócz trzech raportów wymienionych powyżej, były to informacje o
poszczególnych ofiarach tortur i innych form okrutnego traktowania wydane w formie licznych Pilnych Akcji,
informacje prasowe i oświadczania oraz szereg wywiadów. W raporcie z października 2011 r., The long reach of
the mukhabaraat: Violence and harassment against Syrians abroad and their relatives back home, opisane
zostały również ataki i prześladowania skierowane przeciw opozycjonistom działającym poza granicami Syrii oraz
ich krewnym w kraju.
Ustalenia Amnesty International znajdują potwierdzenie w raportach innych organizacji, w tym również misji
obserwacyjnej Ligi Arabskiej, monitorującej warunki porozumienia zawartego pomiędzy Ligą a Syrią w celu
zakończenia przemocy. Misja obserwacyjna Ligi Arabskiej, która odwiedziła Syrię pomiędzy 24 grudnia 2011 r. a
28 lutego 2012 r., przedłożyła na forum Ligi Arabskiej dnia 22 stycznia 2012 r. raport obejmujący trzy pierwsze
tygodnie pracy misji. Raport ten zawiera podobno jasne dowody pogwałceń praw człowieka przez władze
syryjskie, w tym nadmierne użycie siły wobec protestujących, oraz liczne doniesienia o torturowaniu
zatrzymanych. Na mocy porozumienia z Ligą Arabską na teren Syrii mogła wjechać pewna liczba zagranicznych
dziennikarzy, których wcześniej zatrzymywano na granicy. Ich raporty potwierdzają doniesienia wielu Syryjczyków
oraz nagrania dziennikarzy społecznych z wnętrza kraju, zamieszczane w Internecie od marca 2011 r., chociaż
nagrania tego rodzaju pozostają trudne do zweryfikowania.
Niniejszy raport powstał w oparciu o relacje zgromadzone przez Amnesty International podczas wizyty w Jordanii
w połowie lutego 2012 r., podczas spotkań z kilkudziesięcioma Syryjczykami, z których 25 osób opisało tortury
jakim byli poddawani w aresztach przed ucieczką z kraju. Ponad połowa rozmówców pochodziła z graniczącej z
Jordanią prowincji Dera’a, w której zginęli pierwsi demonstranci w marcu 2011 r. Pozostali pochodzili z prowincji
Damaszek, Rif Dimashq, Hama, al-Hasakah, Homs, Latakia, al-Suwayda oraz Tartus. Pośród byłych więźniów
znalazła się jedna kobieta. Chociaż kobiety odgrywają istotną rolę podczas protestów – szczególnie w miastach –
oraz w całym ruchu proreformatorskim, wśród zatrzymanych wydają się stanowić mniejszość. Podobnie jak w
latach ubiegłych, Amnesty International otrzymuje mniej doniesień o torturach i innych formach okrutnego
traktowania kobiet niż mężczyzn.
W czasie trwania wizyty armia syryjska rozpoczęła szturm na miasto Homs. Oprócz licznych relacji świadków
dotyczących operacji prowadzonych przez armię i służby bezpieczeństwa przeciwko demonstracjom w licznych
miejscowościach przez okres wielu miesięcy, podczas wizyty w Jordanii w lutym 2012 r. Amnesty International
zgromadziła również informacje dotyczące: ostrzału i bombardowania obiektów cywilnych; użycia ostrej amunicji
przeciwko pokojowym manifestacjom; pozasądowych egzekucji; plądrowania i palenia domów; arbitralnych
aresztowań; prześladowania personelu medycznego; pozbawienia rannych demonstrantów dostępu do pomocy
medycznej; wymuszonych zaginięć.
Przedmiotem niniejszego raportu są jednak wyłącznie tortury i inne formy okrutnego traktowania, kluczowy
element represji sił rządowych nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale również poprzedzających go dekad.
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2. KSZTAŁT PRZEMOCY
‘Bito mnie kablami, szczególnie po głowie, i kazano
klękać przed portretem Bashara al-Assada.’
Były więzień, “Abu al-Najem” (patrz poniżej)

Tortury i inne formy okrutnego traktowania stosowane były w Syrii od dziesięcioleci, szczególnie intensywnie w
latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Chociaż na przełomie wieków sytuacja uległa pewnej poprawie,
i przeprowadzono kilka akcji uwalniania więźniów, to jednak wiele z 38 rodzajów tortur znanych stowarzyszeniu
i opublikowanych w raporcie z 1987 roku pozostało w użyciu, między innymi wobec Kurdów zatrzymanych po
protestach z marca 2004 r.
Okres po marcu 2011 r. naznaczony jest niestety gwałtownym wzrostem liczby represji i pogwałceń podobnych
do tych z lat osiemdziesiątych.
Do dnia 1 marca 2012 r. Amnesty International zgromadziła szczegółowe dane ponad 6500 osób zabitych od
marca 2011 r.; wielokrotnie większa liczba osób odniosła rany. Dziesiątki tysięcy osób aresztowano, w większości
całkowicie arbitralnie, przetrzymując je tygodniami w całkowitej izolacji, poddając torturom i innym formom
okrutnego traktowania. Sytuacja wielu zatrzymanych wskazuje na wymuszone zaginięcia. Liczba zgonów wśród
więźniów gwałtownie wzrosła, z liczby od czterech do pięciu rocznie w poprzedniej dekadzie do co najmniej 276
udokumentowanych przypadków od marca 2011 r. do chwili publikacji raportu. [W chwili publikacji polskiej wersji
raportu łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi ponad 70 000, a liczba udokumentowanych zgonów więźniów
wynosi 650 przypadków. Ogólna liczba zatrzymanych pozostaje niemożliwa do określenia – przyp. tłum.].
Z relacji zgromadzonych od marca 2011 r. wyłania się obraz systematycznie stosowanych tortur i innych form
okrutnego traktowania, które zdawały się już należeć do przeszłości, szczególnie po objęciu władzy przez
Prezydenta Bashara Al-Assada w roku 2000, jednak obecnie wróciły do powszechnego użycia. Przykładem tego
może być fakt, że wszyscy byli więźniowe z jakimi rozmawiała Amnesty International opisali praktykę długich
i powtarzających się okresów ciężkiego bicia zatrzymanych, które rozpoczynały się natychmiast po przewiezieniu
do miejsca przetrzymywania, i w których używano pięści, kijów, pałek i prętów, kolb karabinów, kabli oraz
kopnięć. Biciu towarzyszyły zwykle wszelkiego rodzaju obelgi.
Znane od dziesięcioleci sesje bicia nowoprzybyłych więźniów noszą nazwę “komitetów powitalnych”. W ramach
tego rodzaju “komitetów powitalnych” więźniów rozbierano do bielizny i pozostawiano na noc, często ponad 24
godziny, na powietrzu, na dziedzińcu więzienia.
Bardzo częstym przypadkiem w ostatnim okresie jest przetrzymywanie zarówno kobiet jak i mężczyzn w
ogromnym tłoku, ze ściśle ograniczonym dostępem do toalet. Większość byłych więźniów mogła odbyć
maksymalnie jedną lub dwie wizyty w toalecie na dobę, ograniczone każdorazowo do 30 sekund, a w najlepszym
przypadku do 2 minut. W drodze do toalety i z powrotem więźniowie byli regularnie bici i znieważani. Żywność
pozostaje bardzo złej jakości, co jest typowe w syryjskich więzieniach od dziesięcioleci. Typowy posiłek więźnia
składa się z niewielkiej ilości suchego chleba, ryżu lub ziemniaków. Kolejną praktyką niezwykle popularną po
marcu 2011 r. stało się poniżanie więźniów ze względu na ich przekonania religijne.
Popularną i znaną od lat metodą tortur jest tzw. dulab (opona), w której ofiara wciskana jest w oponę, często
również podnoszona, a następnie bita w stopy – praktyka znana jako falaqa – lub w inne części ciała pięściami,
pałkami, batem lub kablem. Częściej niż w przeszłości stosowana jest metoda zwana shabeh, gdzie ofiarę
zawiesza się na różne sposoby, np. na haku lub framudze, za związane nadgarstki, ze stopami oderwanymi od
ziemi tak, że oparcie dają tylko palce. Ofiara jest następnie bita z użyciem wielu różnych przedmiotów. Znane są
też inne formy podwieszania, w tym ukrzyżowanie.
Pojawiają się też liczne doniesienia o metodach tortur rzadko stosowanych w przeszłości, jak np. elektrowstrząsy.
Byli więźniowie, z którymi rozmawiano w Jordanii, opisywali trzy formy tej techniki: po polaniu celi i więźniów
wodą prąd elektryczny podłączany jest do podłogi pomieszczenia porażając wszystkie polane wodą osoby;
używane są elektrody; w jednym przypadku stosowane było też metalowe “krzesło elektryczne”. W każdym z tych
przypadków ofiary zazwyczaj tracą przytomność.
Kolejną opisywaną metodą była bisat al-rih (latający dywan), metoda polegająca na przywiązaniu ofiary twarzą ku
górze do składanego blatu, którego końce są następnie podnoszone aż do zetknięcia twarzy ze stopami. Pozycja
taka powoduje bardzo silny ból w dolnej partii pleców. Ofiara jest też przez cały czas bita.
Stosowano również metody polegające na nacinaniu ciała ostrym przedmiotem, w tym również bagnetem
nasadzonym na karabin. Często stosowaną nową metodą jest też przypalanie ciała papierosami.
Znacznie częściej niż w ubiegłych latach stosowany jest gwałt i inne formy napaści seksualnej. Wiele osób
uczestniczących w rozmowach w Jordanii stwierdzało, że powszechne było bicie pałką w genitalia, w tym również
ofiar wieszanych w pozycji shabeh. W jednym przypadku były więzień opisał sytuację, w której zmuszono go do
obserwowania gwałtu dokonanego na innym współwięźniu. Inny rozmówca dzielił celę z młodym mężczyzną,
któremu do odbytu wtłoczono butelkę z obtłuczoną szyjką. Opisał też przypadek więźnia gwałconego metalowym
prętem. Kilka osób opisało również praktykę stosowaną wobec więźniów zawieszanych w pozycji shabeh, którym
sznurem do członka przywiązywano worek z wodą.
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Amnesty International otrzymuje też doniesienia o metodach tortur niespotykanych od długiego czasu. Jeden z
mężczyzn miał na łydkach rany, które powstały gdy fragmenty ciała wyrwano kombinerkami. Jeszcze inną
metodą, opisaną przez jedną osobę, było pozostawianie w izolacji, w celi ze zwłokami.
Łącznie byli więźniowie (mężczyźni i kobiety) z Syrii, z którymi Amnesty International rozmawiała w Jordanii, byli
ofiarami lub świadkami 31 metod tortur i innych form okrutnego traktowania. Były to:
bicie całego ciała, w tym uderzenia pięścią, otwartą dłonią, kopnięcia, uderzenia pałkami, prętami, kablami,
batem lub kolbą karabinu,
szarpanie i wyrywanie włosów
gaszenie papierosów na ciele
wydzieranie ciała szczypcami
Dulab (opona), gdzie ofiara wciskana jest w oponę samochodową, następnie stawiana i bita
Falaqa, chłosta w podbicie stóp
Bisat al-rih (latający dywan), gdzie ofiara jest przywiązywana twarzą ku górze do składanego blatu, którego
końce są podnoszone i zbliżają się do siebie, co wywołuje silny ból w dole pleców; w tym czasie ofiara jest bita
Shabeh, gdzie ofiara jest zawieszana za związane nadgarstki lub rzadziej za stopy na haku lub w otwartych
drzwiach, oraz bita w tej pozycji przez długie okresy czasu; tej metodzie towarzysz często pozycja w której ofiara
podpiera się jedynie palcami stóp
ukrzyżowanie – ofiara zawieszana jest na ścianie lub stelażu za rozciągnięte ramiona
wymuszone pozycje ciała, jak np. stanie przez wiele godzin na palcach stóp
wystawienie na chłód, poprzez pozostawienie na otwartej przestrzeni, w samej bieliźnie, przez wiele godzin, w
tym przez całą noc
przemoc na tle seksualnym
zmuszanie do obserwowania gwałtu na innym więźniu
zmuszanie do obserwowania lub słuchania odgłosów tortur na innych więźniach, w tym na przyjaciołach i
członkach rodziny, oraz do obecności przy śmierci innych ofiar tortur
elektrowstrząsy poprzez przykładanie elektrod do różnych części ciała
elektrowstrząsy poprzez mokrą podłogę
krzesło elektryczne: metalowe krzesło wyposażone w rodzaj metalowego hełmu, do którego przypinana jest
ofiara; następnie przełącznikiem uwalniany jest przepływ prądu
“Niemieckie krzesło” (al-kursi al-almani): ofiara przypinana jest do metalowego krzesła, którego oparcie
odginane jest do tyłu, co powoduje silny ból pleców, szyi i kończyn
grożenie ofierze gwałtem
grożenie ofierze uwięzieniem, gwałtem i torturami członków rodziny
groźba egzekucji
wyszydzanie przekonań religijnych ofiary
poniżanie ofiary za pomocą wulgaryzmów, obelg oraz zmuszanie do obnażania się w obecności innych osób
zadawanie ran ciętych i kłutych
wtłaczanie do ust substancji odrażających lub szkodliwych, np. soli
odmowa pomocy medycznej
brak dostępu do świeżego powietrza, toalet i możliwości umycia
przetrzymywanie w skrajnie przepełnionych celach
umieszczanie więźniów na długi czas w całkowitej izolacji
umieszczanie w celi ze współwięźniem w stanie krytycznym, który następnie umiera wskutek odmowy opieki
medycznej
umieszczanie samotnego więźnia w celi ze zwłokami
Byli więźniowie, z którymi przedstawiciele Amnesty International rozmawiali w Jordanii, zostali uwolnieni z
różnych przyczyn. Jeden przypisuje to decyzji sędziego, który przed wydaniem wyroku poddał w wątpliwość
“przyznanie się do winy” jego oraz innych więźniów, uznając je za wymuszone. Amnesty International nie posiada
jednak żadnych informacji, które wskazywałyby że w sprawie tak wymuszonych zeznań toczyło się jakiekolwiek
postępowanie. Kolejny więzień został zwolniony po wpłaceniu łapówki. Jeszcze inny swoje uwolnienie przypisuje
interwencji obserwatora Ligi Arabskiej. Dwie osoby zostały uwolnione w ramach oficjalnych amnestii. Wielu
uwolnionym stawiano zarzuty, w związku z czym w nieokreślonej przyszłości mogą oczekiwać wezwania na
rozprawę. Wielu innych wypuszczono bez jakichkolwiek wyjaśnień. Część osób musiała najpierw podpisać
oświadczenie, że nie będą w przyszłości brać udziału w demonstracjach.
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3. KATALOG TORTUR: GŁOSY
OCALONYCH
‘Z czasem znienawidziłem to miejsce. Chciałem
wspiąć się po ścianie, skoczyć w dół i się zabić.”
Były więzień “al-Shami” (patrz poniżej)

Przytoczone poniżej cytaty pochodzą z rozmów z 19 osobami więzionymi i torturowanymi w Syrii pomiędzy
marcem 2011 r. a lutym 2012 r., z którymi przedstawiciele Amnesty International spotkali się w Jordanii w lutym
2012 r. Imiona i nazwiska rozmówców zostały zmienione w celu ochrony ich krewnych pozostających w Syrii.
Wywiady składają się na przejmujący obraz tortur na wielką skalę, wymyślanych i stosowanych przez syryjskie
siły bezpieczeństwa, stanowiąc dowód systematycznego charakteru zbrodni popełnianych przez szereg różnych
formacji na terenie całej Syrii. Brutalne tortury, okrucieństwo i poniżenie dotykały każdego, na kogo padł choćby
cień podejrzenia o sprzeciw wobec władz.
Są to zarazem dowody na powszechny i systematyczny charakter zbrodni popełnianych na ludności cywilnej
Syrii, stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości. Tym dobitniej Amnesty International wzywa do przekazania
sytuacji w Syrii prokuratorowi Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

POBICIA
Wszyscy byli więźniowie bez wyjątku opisują różne formy bicia, od chwili aresztowania, podczas transportu
aż po samo więzienie. Wielu opisuje szczególnie dotkliwe pobicia bezpośrednio po przywiezieniu do
aresztu, znane jako “haflet al-istiqbal” (“komitet powitalny”). Najczęściej stosowane metody obejmowały
bicie pałką, kolbą karabinu, batem, pięścią, kablem oraz kopanie, wszystko to podczas nieustających obelg
i wyzwisk.
“Ukryłem się w toalecie meczetu ‘Omri [w mieście Dera’a] podczas ataku sił bezpieczeństwa 23 marca [2011 r.].
Schowałem się za drzwiami, ale wykopali je i znaleźli mnie. Wycelowali mi w głowę, rzucili na ziemię
i zaatakowali. Było ich bardzo wielu, piętnastu, może dwudziestu. Bili mnie kolbami, pałkami... kopali mnie, bili w
głowę kolbami karabinów, wywlekli mnie na ulicę, bardzo krwawiłem, i skakali po mnie.
Jeden zapytał oficera ‘Zabić go?’ Oficer odpowiedział, ‘Nie! Będzie nam potrzebny’.
Stale traciłem przytomność, nic nie widziałem, może od krwi – nie wiem. Było mi bardzo, bardzo zimno. Zabrano
mnie na noszach na posterunek bezpieki. Tam jakiś lekarz założył mi na głowie szwy, niechlujnie i bez
znieczulenia… polał je czymś jak ocet, co powodowało silny ból. Dwa czy trzy dni byłem ledwo przytomny. Kiedy
mnie uwolniono, inni więźniowie musieli mnie nieść.”
“Abd al-Baset”, lat 41, informatyk z miejscowości Dera’a, aresztowany 23 marca 2011 r.
****************
“Przed moim domem trwała pokojowa demonstracja. Stałem na ulicy kiedy pojawiły się służby bezpieczeństwa.
Bili mnie i innych czym popadło, pałkami, pięściami, prętami, kolbami karabinów. Potem dostali rozkaz, żeby
wszystkich wypuścić. Chyba mieli nas tylko nastraszyć.
[Za drugim razem] zostałem złapany z czterema innymi i byłem torturowany przez pół godziny. W autobusie
bezpieki bito mnie, znieważano, chłostano kablami (…)
Każdego z nas z osobna zabierano z celi na godzinę, dwie bicia. Mieliśmy klęczeć z zawiązanymi oczami, z
rękoma skutymi za plecami, w pokoju przesłuchań w piwnicy. W tym czasie kopali nas po całym ciele… Trwało to
sześć dni.”
“Ra’ed”, lat 27, w ten sposób opisuje wydarzenia po jego aresztowaniu spod domu w mieście Dera’a, 19 marca
2011 r. Spędził jedną godzinę w nieoficjalnym ośrodku zatrzymań w budynku wydziału energetyki oraz na
posterunku służb bezpieczeństwa. “Moglibyście tego zapisać całe strony” powiedział Amnesty International.
Aresztowany po raz drugi 19 stycznia 2011 r. podczas demonstracji, w więzieniu spędził ponad tydzień. Na
wolność wyszedł dopiero po wpłaceniu łapówki. 13 sierpnia 2011 r. opuścił Syrię.
****************
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“Zostałem aresztowany [po raz pierwszy] z czterema innymi osobami. Kiedy bili nas kolbami karabinów, jeden z
nas próbował osłaniać się ręką, więc przestrzelili mu rękę.”
“[Po drugim aresztowaniu] droga na lotnisko w al-Mezzeh trwała dwie godziny i przez cały czas pytali mnie: ‘Skąd
miałeś narkotyki?’ Nie miałem żadnych narkotyków, chcieli mnie tak zastraszyć. Bili mnie i kopali, a jeśli pytałem
dlaczego to robią, stawali się jeszcze bardziej brutalni.”
“Musleh”, lat 29, nauczyciel arabskiego z wioski Deir al-Bakht w prowincji Dera’a, opisuje pierwsze aresztowanie
– 18 maja 2011 r., na lotnisku międzynarodowym w Damaszku, kiedy próbował odlecieć do Kataru.
Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa zabrali go stamtąd do oddziału służb bezpieczeństwa sił powietrznych na
lotnisku al-Mezzeh, gdzie był przetrzymywany 18 dni. Na wolność wyszedł 2 czerwca 2011 r. w ramach amnestii.
Po raz drugi został aresztowany 14 września 2011 r., przez połączony patrol służb bezpieczeństwa i wywiadu
wojskowego, podczas próby przedostania się do Jordanii. Początkowo trafił do oddziału służb bezpieczeństwa w
mieście Dera’a. Następnie przewieziono go do oddziału w Kafr Sousseh, w Damaszku. Po 47 dniach został
doprowadzony przed trybunał karny w Damaszku i odesłany do miasta Dera’a. Na wolność wyszedł 10 dni
później.
***************
“Po aresztowaniu znalazłem się w autobusie, gdzie przez całą drogę byłem bity, kopany, bito mnie kolbami. Przez
cały czas miałem skute ręce i zawiązane oczy.”
“Karim”, osiemnastoletni uczeń z miejscowości al-Taybeh w prowincji Dera'a, opisuje tortury których był ofiarą w
siedzibie służb bezpieczeństwa sił powietrznych w mieście Dera’a. Aresztowano go podczas nalotu na dom
krewnych, u których się ukrywał. Karim spędził ponad trzy miesiące w całkowitej izolacji, w kilku ośrodkach sił
bezpieczeństwa oraz w centralny więzieniu Gharz, w którym spędził 19 dni.
We wszystkich tych miejscach był torturowany, a w dwóch z nich odciśnięto jego odciski palców na dokumentach,
których treści nie znał. Na wolność wyszedł w lutym 2012 r., kiedy stanął przed sądem a stawiane mu zarzuty
zostały oddalone. Z Syrii wyjechał do Jordanii 14 lutego 2012 r. Dowiedział się również, że krótko po jego
wyjeździe miał miejsce kolejny nalot na jego dom rodzinny, gdzie usiłowano ponownie go aresztować.
***************
“Jak tylko wysiadłem z samochodu, rzucili się na mnie… Kopali mnie, bili pięściami i kolbami karabinów, w brzuch
i pierś. Kilka razy traciłem przytomność. Miałem dwa złamane żebra i dwa pęknięte.”
“Thamer”, prawnik i aktywista praw człowieka opisuje pobicie przez uzbrojonych ludzi, którzy jego zdaniem byli
żołnierzami Czwartej Dywizji Pancernej, dowodzonej przez Mahera al-Assada.18 Aresztowany był trzykrotnie, w
związku z organizacją protestów i obroną praw człowieka. Po raz pierwszy aresztowały go służby bezpieczeństwa
sił powietrznych podczas spotkania w klubie dziennikarza w Damaszku, 27 marca 2011 r. Spędził wtedy cztery
dni w ogromnie zatłoczonym więzieniu, gdzie został ciężko pobity. Nie miał też możliwości kontaktu z rodziną. Po
raz drugi został aresztowany 29 kwietnia 2011 r., tym razem przez armię, która przekazała go następnie służbom
bezpieczeństwa sił powietrznych prowincji Dera’a, skąd trafił do Damaszku. Uwolniono go 7 czerwca 2011 r.
Ostatnie aresztowanie miało miejsce 8 sierpnia 2011 r. w mieście Dera’a. Zatrzymany został przez służby
wywiadu wojskowego. Tym razem nie był torturowany, natomiast grożono mu śmiercią. Po ostatnim aresztowaniu
w krótkim czasie wyjechał do Jordanii.
***************
“Wywiad wojskowy zabrał mnie do siedziby Służb Wewnętrznych w Dera’a. Byłem chłostany kablami, zwłaszcza
po głowie, i kazano mi klękać przed portretem Bashara al-Assada.”
“Abu al-Najem”, lat 40, malarz z miasta Dera’a, aresztowany po raz pierwszy przez wywiad wojskowy w lipcu
2011 r. W areszcie spędził 17 dni, najpierw w siedzibie służby wewnętrznej w Dera’a, następnie w podziemnym
kompleksie więzienia Gharz, w prowincji Dera’a. Aresztowany po raz drugi w październiku, we własnym domu,
został umieszczony w siedzibie służb bezpieczeństwa sił powietrznych w mieście Dera’a, gdzie spędził miesiąc.
***************
“Miałem długie włosy i długą brodę. Wlekli mnie za nie i bili pięściami i kolbami karabinów. Jeden złapał mnie za
brodę i bardzo mocno uderzył w gardło, tak że nie mogłem oddychać. Drugi kolbą uderzył mnie w skroń.”
“Mohammed”, lat 23, student z Damaszku. Brał udział w protestach w Damaszku. Podczas pogrzebu innego
demonstranta złamano mu nogę. Opisał wydarzenia, które nastąpiły po tym, jak trzydziestoosobowy oddział tzw.
Ludowych Komitetów Obrony, bojówek pro-rządowych rekrutujących się głównie spośród Alawitów, schwytał jego
oraz dwóch jego przyjaciół 26 grudnia 2011. Zostali później przekazani funkcjonariuszom wywiadu z Damaszku.
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***************
“W służbach bezpieczeństwa sil powietrznych typową procedurą jest tzw. komitet powitalny – sesja bardzo
ciężkiego bicia natychmiast po przyjeździe.”
“Najati”, emerytowany nauczyciel, lat 65, opisuje tortury z rąk służb bezpieczeństwa sił powietrznych w mieście
Homs. Aresztowany 12 maja 2011 r., spędził kolejno po 2 tygodnie w więzieniu sił powietrznych oraz Trzecim
Więzieniu Wojskowym (tzw. polskim więzieniu, „Poloni”), gdzie poddawano go torturom i wielu formom okrutnego
traktowania. “Najati” został następnie przeniesiony do więzienia centralnego w Homs, gdzie w bardzo złych
warunkach przebywał do uwolnienia 17 stycznia 2012 r. W wyniku tortur, okrutnego traktowania i złych warunków
w więzieniu doznał złamania żebra oraz przeszedł ciężką infekcję płuc.
***************
“Podczas jednej z nocnych sesji bicia człowiekowi obok mnie złamano żebro. Drugiemu pękł kręgosłup, ale nie
zabrano go do lekarza. Był z nami młody człowiek z Homs. Podczas jednej z tych sesji był bity metalowym
prętem. Pękł mu kark i umarł. Nie wiem dokąd go zabrali.”
“Karim” (patrz powyżej) opisuje nocne sesje bicia, jakich on i jego towarzysze doznawali przez 25 dni więzienia w
183 brygadzie w Dera’a w styczniu 2012 r.
***************
“Następnego dnia, w piątek, zabrano mnie na pierwsze przesłuchanie. Zawiązali mi oczy i kazali uklęknąć… Łup
– uderzenie w głowę z prawej, i łup – z lewej. Po prawej stronie mam teraz pięćdziesięcioprocentowy ubytek
słuchu. Dali mi 10 stron zeznań do podpisu.”
“Al-Shami”, lat 40, inżynier, aktywista z Damaszku, spędził 7 tygodni w listopadzie i grudniu 2011 roku w
jednostce 251 i 285 służb bezpieczeństwa, w siedzibie głównej sił bezpieczeństwa, w więzieniu Służb
Wewnętrznych armii oraz w więzieniu centralnym w Damaszku.
***************
“Trzymali mnie tydzień, i bili kolbami, pięściami, pałkami. To była ‘norma’…
Kiedy schwytała nas bezpieka, nieśliśmy dwóch rannych. Ich zastrzelili na miejscu, na ziemi, z rewolweru. Skuli
mi ręce za plecami i zawiązali oczy… Zabrali do siedziby wywiadu wojskowego w Kafr Sousseh… W
samochodzie bili mnie i szarpali za włosy…
“Kopali mnie i bili bardzo długo, pięściami, pałkami. Straciłem przytomność. Straciłem wszelkie poczucie czasu.
Ocknąłem się w maleńkiej celi. Bardzo krwawiłem i potwornie bolały mnie plecy.”
“Tareq”, lat 27, biznesmen i aktywista z miasta Tartus. Więziony trzykrotnie: w budynku Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Damaszku w marcu 2011 r.; przez służby bezpieczeństwa w mieście Latakia w maju 2011 r.–
tego okresu dotyczy powyższa relacja; ostatni raz aresztowany około 10 lipca 2011 r. w ‘Irbin, Rif Dimashq,
następnie więziony przez wywiad wojskowy Kafr Sousseh przez około siedem tygodni.
***************
“Miałem zawiązane oczy, ręce skute za plecami, po przyjeździe kazano mi klęczeć na placu.
Tam byłem kopany, bity i chłostany kablami przez trzy godziny.”
“Jihad”, lat 34, sklepikarz, aresztowany podczas protestów w mieście Dera’a na początku grudnia 2011 r., opisuje
wydarzenia po przywiezieniu do jednostki wywiadu wojskowego w mieście Dera’a.
***************
“Zawiązano nam oczy, skuto ręce i przewieziono najpierw do wioski Al-Assad, położonej niedaleko Zabadani,
gdzie znajdowała się jednostka wywiadu wojskowego… Jak tylko przyjechałem posadzili mnie na krześle i zaczęli
bić w twarz pięściami. Jeśli opuściłem głowę oficer mnie kopał, bił i przeklinał. W ten sposób straciłem ząb.”
“‘Emad”, aktywista Lokalnych Komitetów Koordynacyjnych w al-Zabadani i Damaszku, filmował wiele protestów w
lutym i marcu 2011 r., a nagrania przekazywał mediom i umieszczał na portalach społecznościowych. Opisuje
wydarzenia z dnia 9 lutego 2011 r., kiedy został aresztowany wraz z ojcem przez funkcjonariuszy wywiadu
wojskowego.
***************
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“Byłem bity w drodze do ośrodka zatrzymań, po przyjeździe oraz w czasie przesłuchań.”
“Mohammed” (jak wyżej), opisuje wydarzenia po aresztowaniu i umieszczeniu w ośrodku wywiadu wojskowego w
Damaszku w grudniu 2011 r.
***************
“Chłostano mnie w stopy kablem… Z powodu bicia miałem podarte ubranie. Czasami zawiązywali mi dżalabiję
[długa szata męska] na głowie. Twarz i całe ciało miałem zapuchnięte.”
“Mousa”, lat 26, sprzedawca perfum, aktywista pro-reformatorski, opisuje pobicie w jednostce wywiadu
wojskowego w mieście Dera’a, gdzie trafił po aresztowaniu 1 października 2011 r. Piętnaście dni później został
przeniesiony do jednostki wywiadu wojskowego w Damaszku, gdzie spędził kolejnych 37 dni w przepełnionej celi.
Następnie został przeniesiony do ośrodka zatrzymań Wojskowej Służby Wewnętrznej w Damaszku, gdzie spędził
kolejne dwa dni, aby następnie stanąć przed trybunałem wojskowym w al-Mezzeh, w Damaszku. Ponownie
przeniesiony do jednostki WSW w mieście Dera’a, ostatecznie stanął przed sądem karnym w Dera’a. Stawiane
mu zarzuty zostały w całości oddalone i 25 grudnia 2011 r. wyszedł na wolność. Kiedy trzy miesiące później
rozmawiali z nim przedstawiciele Amnesty International, na całym ciele nosił jeszcze wyraźne ślady tortur.

BISAT AL-RIH (LATAJĄCY DYWAN)
Metoda polega na przywiązaniu ofiary twarzą ku górze do składanego blatu, którego końce są stopniowo
podnoszone tak, aby twarz zetknęła się ze stopami. Towarzyszy temu silny ból w dole pleców, a ofiara
przez cały czas jest bita.
“Doznałem też bisat al-rih. Byłem na drewnianym blacie, jak na stole, twarzą ku górze, w bieliźnie, z zawiązanymi
oczami. Nie wiem w jaki sposób, ale jakiś mechanizm podnosi końce ku górze. Potwornie bolały mnie plecy, a
całe ciało było ściśnięte w literę V. Przez cały czas mnie bili. Trzech ludzi przekazywało sobie kurbaj (bat).
Odpoczywali, pili herbatę, palili, a potem znów była ich kolej. Trwało to około godziny.”
“Ghazi”, lat 22, robotnik, opisuje postępowanie funkcjonariuszy wywiadu wojskowego w Damaszku. Został
aresztowany 26 lipca, w drodze do szpitala w Dera’a. Około dwóch miesięcy wcześniej, podczas protestów w
Dera’a został trafiony w pierś pojemnikiem z gazem łzawiącym, który złamał mu dwa żebra. W jednostce wywiadu
wojskowego w Dera’a spędził sześć dni, następnie 43 dni w jednostce 291 w Damaszku.
.
***************
“Chyba na drugi dzień zabrali mnie na bisat al-rih. Położono mnie na stole, twarzą ku górze, ręce I nogi miałem
przypięte do blatu, a linka stopniowo podnosiła do góry krawędzie stołu. Ból stopniowo narasta, szczególnie w
dole pleców, w miarę jak stopy zbliżają się do twarzy. Krok po kroku, trwa to jakieś pół godziny.”
“Tareq” (jak wyżej) pisuje wydarzenia po uwięzieniu w lipcu 2011 r. w jednostce wywiadu wojskowego w Kafr
Sousseh.

DULAB (OPONA)
Metoda dulab polega na wciśnięciu ofiary w oponę, która często jest potem podnoszona. W tej pozycji
ofiara jest następnie bita.
“Jednego po drugim zabierali nas na tortury. Na pierwszej sesji bili mnie kablem, zawiesili mnie głową w dół i bili
po całym ciele przez dwie godziny. W inne dni też bili mnie do góry nogami, albo robili dulab. Kiedy miałem dulab
bili mnie kablem, na zmianę, jeden po drugim, bo się męczyli. Robili mi dulab wiele razy.”
“Adnan”, lat 35, malarz z miejscowości Khirbet al-Ghazeleh w prowincji Dera’a, aresztowany o świcie podczas
nalotu na dom, około 20 kwietnia 2011 r. Pobity podczas aresztowania, byłem następnie wielokrotnie torturowany
i więziony przez 14 dni w ośrodku służb bezpieczeństwa sił powietrznych w al-Suwayda.
***************
“Codzienne spędzałem w dulab po 18 godzin, ze związanymi rękoma i nogami wystawionymi ku górze. W tej
pozycji bili mnie w stopy, za każdym razem po 100 uderzeń.”

11

“Tayseer” z miejscowości al-Taybeh, w prowinsji Dera’a, aresztowany dwukrotnie: w lipcu 2011 r. na trzy i pół
miesiąca, które spędził w podziemnej celi ośrodka służby bezpieczeństwa sil powietrznych w Damaszku, a także
na 44 dni w ośrodkach służb bezpieczeństwa politycznego w Dera’a i al-Fayhaa.

FALAQA (CHŁOSTA W PODBICIE STÓP)
Metoda stosowana powszechnie w Syrii, polegająca na biciu lub chłostaniu ofiary we wrażliwe podbicie
stóp.
“Podczas drugiego przesłuchania klęczałem, miałem zawiązane oczy. Zapytał ‘Wszystko napisałeś [w
zeznaniach]?’. Odpowiedziałem, ‘Tak’. Przez minutę odczytywał moje zeznania, po czym powiedział, ‘Nie
zrozumiałeś nas’. Przez następne pięć minut bili mnie w stopy plastikową pałką. Nie mogłem uwierzyć, że tak
mnie traktują. Jestem inżynierem, w mojej okolicy ludzie mnie znają i szanują.”
“Al-Shami” (jak wyżej), opisuje tortury stosowane w jednostce bezpieczeństwa państwa nr 251 w Damaszku.

SHABEH
Metoda shabeh polega na zawieszaniu ofiary za związane ręce – rzadziej kostki – na haku lub ramie drzwi,
przez długi czas, czemu zwykle towarzyszy bicie. Niektóre ofiary zmuszano do utrzymywania pozycji, w
której ciało opiera się na palcach stóp.
“Miałem skute ręce, zawiązane oczy i wisiałem w shabeh, zawieszony za ręce przez 10 godzin, podciągnięty na
linie i opierając się tylko na palcach stóp. Nie bito mnie.”
“Ghazi” (jak wyżej) opisuje tortury jakim poddany był po aresztowaniu w jednostce wywiadu wojskowego w
Dera’a.
***************
“Podciągnęli mnie w górę i zawiesili na haku na ścianie. Musiałem stać na palcach. Jeśli oparłem się na stopach,
bili mnie…”
“Zostawiali mnie wiszącego przez wiele dni, za każdym razem na wiele godzin, za nadgarstki związane nad
głową. Byłem wycieńczony fizycznie i psychicznie… Jeśli spytałem o datę albo o godzinę, bili mnie.”
“Tareq” (jak wyżej) opisuje wydarzenia po przewiezieniu do jednostki wywiadu wojskowego w Kafr Sousseh,
około 10 lipca 2011 r.
***************
“Robili mi shabeh: miałem skute nadgarstki i podciągnęli mnie w górę, stopy miałem metr nad ziemią. Byłem
bardzo silnie bity, huśtali mną tak żebym uderzał o ściany. Po pięciu minutach nadgarstki są nie do uratowania.”
“Jihad” (jak wyżej), opisuje wydarzenia w jednostce wywiadu wojskowego w Dera’a.

UKRZYŻOWANIE
Kolejna forma tortur polegająca na zawieszaniu zakutej ofiary za ramiona z drzwi lub rusztowania, w
niezwykle bolesnej rozkrzyżowanej pozycji, oraz biciu.
“Wisiałem ukrzyżowany na drzwiach, nagi, przez trzy dni. Palcami ledwo dotykałem podłogi.”
“Karim” (jak wyżej) opisuje tortury jakich doświadczył z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa sił
powietrznych w Dera’a, po aresztowaniu w październiku 2011 r.
***************
“Byilśmy zawieszeni na czymś drewnianym – w pozycji ukrzyżowania – skuci, z zawiązanymi oczami, bici bez
przerwy i bez litości, od 9 rano do 7 wieczór”.
“Musleh” (jak wyżej), opisuje wydarzenia w jednostce służby bezpieczeństwa państwa w Dera’a, po aresztowaniu
14 września 2011 r.
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WYMUSZONA POZYCJA CIAŁA
Wielu byłych więźniów opisuje sytuacje, w których byli zmuszeni stać bez ruchu przez wiele godzin, co
powodowało silny ból kręgosłupa i stawów, lub byli zmuszani do przyjmowania “pozycji stresowych”, jak na
przykład stanie na palcach przez długie okresy czasu. W wyniku bólu i zmęczenia ofiara często traci
przytomność, co jest źródłem dodatkowych szykan i zniewag ze strony oprawców.
“Musieliśmy stać na czubkach palców wiele godzin ,opierając głowę o ścianę …”
“Mousa” (jak wyżej) opisuje tortury, których doświadczył po przewiezieniu do jednostki wywiadu wojskowego w
Damaszku w połowie października 2011 r.
***************
“Kazano mi stać bez ruchu dziesięć godzin, aż zemdlałem …”
“Najati” (jak wyżej), opisuje co go spotkało podczas aresztu w ośrodku wywiadu sił powietrznych w Homs w
połowie maja 2011 r.
***************
“Nie wiedziałem, że nawet w naszej zatłoczonej celi mieliśmy siedzieć wyprostowani, ze skrzyżowanymi nogami,
i nie opierać się o ściany. Po przesłuchaniu miałem bardzo spuchnięte, obolałe nogi, więc oparłem je o ścianę,
żeby trochę odpocząć. Zobaczyli to i kazali mi stać 10 godzin.”
“Musleh” (jak wyżej), opisuje wydarzenia w jednostce sił bezpieczeństwa państwa w Kafr Sousseh, w Damaszku,
po aresztowaniu 14 września 2011 r.

AL-KURSI AL-ALMANI (NIEMIECKIE KRZESŁO)
Metoda zwana “niemieckie krzesło”, używana od wielu lat, chociaż w ostatnim okresie zdecydowanie
rzadziej, polega na przywiązaniu ofiary za ramiona i nogi do metalowego krzesła, którego oparcie jest
następnie odginane do tyłu, co powoduje silny ból pleców oraz napięcie szyi i kończyn. W przeszłości miały
miejsce wypadki, w których przesłuchiwani doznawali trwałych uszkodzeń rdzenia i paraliżu.
“Byłem zawieszany za kajdanki. Ręce miałem bardzo napięte i bardzo cierpiałem. Poddano mnie też metodzie
‘niemieckiego krzesła’, a dodatkowo w tej pozycji elektrowstrząsom. Wieszali mnie też w oknie, gdzie stopami nie
dotykałem ziemi przez kilka dni … Pod koniec nic już nie czułem – nawet podczas elektrowstrząsów.”
“Mousa” (jak wyżej) opisuje tortury, jakim był poddany w jednostce wywiadu wojskowego w Dera’a, na początku
października 2011 r.

ELEKTROWSTRZĄSY
Byli więźniowie opisują trzy formy
elektrowstrząsów: a) polewanie ofiary lub całej
celi wodą, a następnie rażenie prądem poprzez
wodę; b) “krzesło elektryczne”, na którym do
różnych części ciała mocowane są elektrody;
oraz c) użycia pręta z elektrodą.
“Rozebrali mnie do naga I związanego postawili
pod ścianą. Polali mnie wodą i podłączyli prąd.
Torturowali mnie cztery godziny i powtarzali to
przez cztery dni, mimo że moje przesłuchania już
się skończyły.
“‘Emad” (jak wyżej) opisuje wydarzenia w
jednostce wywiadu wojskowego w Kafr Sousseh
w Damaszku, po aresztowaniu w lipcu 2011 r.
***************

“Emad” był rażony prądem, związany, w jednostce
wywiadu wojskowego w Damaszku, w lipcu 2011.
Ślady na ciele są nadal widoczne w lutym 2012. ©
Amnesty International
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“Któregoś dnia otworzyli drzwi, polewali nas wszystkich i podłogę wodą z węża. Potem do podłogi przyłożyli jakiś
przyrząd i wszystkich nas poraził prąd. To było jak drgawki czy jakiś taniec. Musisz tańczyć…”
“Zabrali mnie też na krzesło elektryczne – w sali tortur były trzy krzesła, metalowe, z pasami na nadgarstki i łydki.
Na kilka sekund naciskają przycisk i razi prąd. Niektórzy od razu tracą przytomność. Jak nie, to rażą jeszcze raz,
za każdym razem jakieś trzy sekundy. Usta wypełnia ślina, śluz. Puszcza pęcherz. I wciąż od nowa, aż stracisz
przytomność. Niektórzy trafiają do szpitala.”
“Ghazi” (jak wyżej) opisuje tortury z rąk funkcjonariuszy wywiadu wojskowego w Damaszku, na przełomie lipca I
sierpnia 2011 r.
***************
“Bardzo ciężko mnie pobili, musiałem też stać
przez długi czas, I razili mnie prądem.”
”Mousa” (jak wyżej), opisuje wydarzenia w
szeregu różnych ośrodków, po aresztowaniu
1 października 2011 r. przez wywiad
wojskowy.
***************
“Kiedy byłem na komendzie, torturował mnie
policjant, używał elektrody. Inny mi groził.
Policjant raził mnie w stawy, mówił że stawy
są dobrze unerwione.”
“Zakariya” opisuje tortury z rąk policji w
Damaszku. Po aresztowaniu w grudniu 2011
r. spędził dwa dni w komendzie policji,
następnie został przewieziony do ośrodka
wydziału kryminalnego w Damaszku. Później
przebywał też w innym ośrodku, łącznie 45
dni, z czego 20 w całkowitej izolacji.
***************
“Razili mnie elektryczną pałką w nogi...
[Podczas innego przesłuchania] lali wodę na
nas i na podłogę, potem włączyli prąd.
Niektórzy tracili przytomność… Razili mnie
wiele razy.”
“Jihad” (jak wyżej) opisuje wydarzenia w
ośrodku wywiadu wojskowego w Dera’a.

“Mousa” pokazuje ślady na łydkach, jakie
zostały po elektrowstrząsach.
Są wciąż wyraźnie widoczne w trzy miesiące
po wyjściu na wolność. © Amnesty
International.

***************
“Podczas przesłuchania… byłem torturowany elektrodami przez cztery godziny.”
“Karim” (jak wyżej) opisuje tortury z rąk służb bezpieczeństwa sił powietrznych w Dera’a, po aresztowaniu 1
października 2011 r.

ZMUSZANIE DO OBSERWOWANIA GWAŁTU NA INNYM WIĘŹNIU
W jednej z rozmów uwolniony więzień opisał sytuację, w której musiał być obecny podczas gwałtu na innym
więźniu.
“Zabrali mnie do sali przesłuchań w piwnicy. Oficer powiedział „Przyprowadźcie Khalida”… Stałem z tyłu, nie
widziałem Khalida dobrze, ale ściągnęli mu spodnie i u góry lewego uda miał rozległą ranę. Wtedy oficer przyparł
go do ściany i zaczął gwałcić. Khalid płakał i uderzał głową o ścianę.”
“Tareq” (jak wyżej) opisuje wydarzenia, jakie miały miejsce w jednostce wydziału wojskowego w Kafr Sousseh
około 10 lipca 2011 r.
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ZMUSZANIE DO OBSERWOWANIA LUB SŁUCHANIA ODGŁOSÓW
TORTUR INNYCH WIĘŹNIÓW
Wielu uwolnionych więźniów opisuje grozę i ból, jakiego doświadczali obserwując lub słysząc odgłosy tortur
dokonywanych na współwięźniach, lub obserwując ślady tortur na ciałach współwięźniów wracających do
celi.
“Słyszałem ludzi krzyczących na torturach, to było gorsze niż fizyczny ból.”
“Abd al-Baset” (jak wyżej) opisuje dwie lub trzy doby spędzone w więzieniu w nieznanej lokalizacji w Dera’a, w
marcu 2011 r.
***************
“Krzyki torturowanych słyszałem 24 godziny na dobę. Wszyscy w celi modliliśmy się za ocalenie tych, którzy byli
właśnie na torturach.”
“Musleh” (jak wyżej) opisuje okres 18 dni w oddziale służb bezpieczeństwa sił powietrznych na lotnisku alMezzeh.
***************
“Któregoś dnia zabrali jednego z nas na przesłuchanie, a kiedy wrócił był całkiem załamany. Powiedział, że
zgwałcili go metalowym prętem.”
“Abu al-Najem” (jak wyżej), opisuje przypadek współwięźnia w podziemnej sekcji więzienia Gharz w prowincji
Dera’a w lipcu 2011 r.
***************
“Następnego dnia w południe sprowadzili grupę więźniów, 28 osób, do celi i korytarza przylegającego do naszej
celi. Wszyscy byli związani i mieli zasłonięte oczy. Musiałem patrzeć kiedy funkcjonariusze ich bili.
Kopali ich i bili ciężkimi drewnianymi pałkami, przede wszystkim w głowę, przez dwie godziny. Mężczyźnie blisko
mnie złamali rękę. Drugim był mój bratanek, nie widziałem go ale poznałem po głosie. Przez cały czas krzyczałe,
żeby przestali...”
“Thamer” (jak wyżej) opisuje wydarzenia w oddziale służb bezpieczeństwa sił powietrznych w Dera’a.
***************
“Następnego dnia, związany i z zasłoniętymi oczami, zostałem zabrany do sali przesłuchań. Kazali mi klęknąć, w
usta wetknęli patyk i zawiązali sznurem z tyłu głowy. Potem wprowadzili mojego ojca i zaczęli go bić, wprost
przede mną, pałkami i prętem elektrycznym, i tak przez 45 minut.”
“‘Emad” (jak wyżej) opisuje wydarzenia z 11 lipca 2011 r., w czasie kiedy obaj z ojcem byli więzieni w jednostce
wywiadu wojskowego w Kafr Sousseh, w Damaszku.
***************
“Jeden młody chłopak z mojej celi dostał butelkę z obtłuczoną szyjką. Powiedzieli mu, ‘Albo sam na niej
usiądziesz, albo wtłoczymy ją w ciebie’. Zrobił jak kazali.”
“Inny opowiadał mi, że kiedy wisiał w pozycji shabeh, przywiązali mu do członka linkę. Na końcu linki zawiesili
worek z wodą. Potem bujali workiem, zadając mu przy tym straszny ból.”
“Tayseer” (jak wyżej) opisuje dwie formy przemocy seksualnej, jakie zna z relacji współwięźniów
przetrzymywanych w jednostce służb bezpieczeństwa sił powietrznych w Damaszku.
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BICIE Z POWODU PRZEKONAŃ RELIGIJNYCH OFIARY I INNE FORMY
PONIŻANIA
Wielu uwolnionych wspominało w rozmowie o przypadkach bicia za wyrażanie przekonań religijnych, które
były przedmiotem drwin i wulgaryzmów ze strony oprawców i przyczyną dodatkowego cierpienia .
“Podczas przesłuchania miałem zawiązane oczy, ręce związane za plecami i kazano mi klęczeć.
‘Jesteś Muzułmaninem?’ ‘Tak. ‘Klękasz przed Allahem?’ ‘Tak. ‘Teraz będziesz klękał przed Baszarem.’ ‘Ja modlę
się do Allaha’ odpowiedziałem, więc bardzo mocno mnie pobili. Na głowie wciąż mam ranę po uderzeniu kolbą.”
“Zuheyr”, pięćdziesięciolatek z miejscowości Da’el w prowincji Dera’a, był aresztowany czterokrotnie
i przetrzymywany przez niemal wszystkie formacje służb bezpieczeństwa. Zdarzenie, które opisuje miało miejsce
po jego ostatnim aresztowaniu, kiedy był więziony przez 26 dni przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa sil
powietrznych w Dera’a.
***************
“Kiedy byłem w sali przesłuchań, szef jednostki przyniósł portret Bashara al-Assada. ‘On jest twoim bogiem,’
powiedział. ‘Nie ma boga prócz Allaha’ odpowiedziałem i podarłem zdjęcie. Za to wychłostał mnie kablem
i kopniakami spychał po schodach na dolne piętro.”
“Jihad” (jak wyżej), opisuje wydarzenia w jednostce wywiadu wojskowego w Dera’a.
***************
“Adnan” (jak wyżej), opisuje wydarzenia podczas czternastu dni aresztu w jednostce służb bezpieczeństwa sil
powietrznych w al-Suwayda.
“Czternastego dnia kazano nam
stanąć pod ścianą, mieliśmy
zasłonięte oczy i ręce związane za
plecami. Słuchaliśmy wyzwisk
przeciwko nam, naszym matkom i
naszej ziemi – poczułem nagle
bardzo silne uderzenie w prawe
biodro i straciłem przytomność.
Ocknąłem się w szpitalu alSuwayda.”

***************
“Zabrali mnie do służb
bezpieczeństwa państwa w Dera’a,
lżyli moją religię, moją rodzinę, i bili
przez sześć dni… [w końcu]
zostaliśmy zabrani do sądu w
Dera’a … każdy z nas powtórzył
sędziemu o biciu i obelgach – ale
on odparł, że mówimy tak dlatego
że jesteśmy przeciwko rządowi.”
“Ra’ed” (jak wyżej), opisuje
wydarzenia podczas drugiego
aresztu, po zatrzymaniu na
demonstracji w mieście Dera’a 19
lipca 2011 r. Stanął przed sądem w
Dera’a, a dwa dni później wpłacił
łapówkę za swoje uwolnienie. 13
sierpnia 2011 r. opuścił Syrię.

“Adnan” otrzymał bardzo silny cios w prawe biodro
podczas aresztu w oddziale służb bezpieczeństwa
sił powietrznych w al-Suwayda na początku maja
2011. Ślad po uderzeniu jest nadal wyraźnie
widoczny w lutym 2012. © Amnesty International.
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***************
“Jeśli nosisz brodę [symbol konserwatywnych przekonań religijnych], jesteś bity więcej. Ja byłem ciężko pobity,
wleczono mnie też za brodę, z zawiązanymi oczami, za każdym razem, kiedy szedłem do toalety.”
“Mousa” (jak wyżej) opisuje tortury, których doświadczył po przeniesieniu do jednostki wywiadu wojskowego w
mieście Dera’a na początku października 2011 r.

UŻYCIE SZCZYPIEC
Jeden z byłych więźniów
opisuje, jak wydzierano mu
ciało szczypcami.
“Byłem bardzo mocno pobity,
używali też szczypiec żeby
wydzierać mi ciało na nogach.”
“Karim” (jak wyżej) opisuje jedną
z kilku metod tortur stosowanych
wobec niego podczas 25 dni
więzienia w 138 brygadzie w
prowincji Dera’a, w grudniu
2011 r.

GROŹBY
Część byłych więźniów
opowiada, jak podczas
przesłuchań grożono im, że
członkowie rodziny zostaną
zgwałceni, poddani torturom
i innym formom okrutnego
traktowania, lub też sami byli
obiektem gróźb.

Student “Karim” opisuje sposób, w jaki
szczypcami wydzierano mu ciało na nogach,
kiedy był więziony przesz 138 brygadę w
grudniu 2011. Ślady są nadal widoczne w
lutym 2012. © Amnesty International.

“Drugiego dnia zabrano mnie do sali przesłuchań… Czterech ludzi rzuciło mnie na podłogę i zaczęło bić, bardzo
gwałtownie, pałkami elektrycznymi, kijami, kablami. Przez cały czas wykrzykiwali obelgi, grozili że zgwałcą moją
matkę i siostrę… z całej siły starałem się nie krzyczeć, chociaż ból był potworny.”
“‘Emad” (jak wyżej), opisuje zdarzenia, kiedy wraz z ojcem był więziony w jednostce wywiadu wojskowego w Kafr
Sousseh w Damaszku, w lipcu 2011 r.
***************
“Dali mi papiery do podpisania i powiedzieli ‘Musisz wiedzieć, że jeżeli znów skłamiesz, trafisz na trzecie piętro
[gdzie miały miejsce najcięższe tortury], a dalej już prosto do kostnicy”.
“Al-Shami” (jak wyżej) opisuje przesłuchania w jednostce służb bezpieczeństwa państwa w Damaszku, w
listopadzie 2011 r.
***************
“Jeden z nich przyłożył mi broń do podbródka i powiedział: ‘Co się stanie jeśli teraz nacisnę spust?’
Odpowiedziałem: ‘Umrę.”
“Mohammed” (jak wyżej) opowiada co wydarzyło się, gdy był przetrzymywany w całkowitej izolacji w jednostce
wywiadu wojskowego w grudniu 2011 r.

17

***************
“‘Pokażemy wam boga,’ mówili, bijąc nas i torturując, co miało znaczyć, że nas zabiją.”
“Abd al-Baset” (jak wyżej), ciężko pobity w areszcie w mieście Dera’a w marcu 2011 r.
***************
“Jak nie podpiszesz, ściągniemy tu twoją matkę.”
“Tareq” (jak wyżej), opisuje groźby podczas aresztu w jednostce wywiadu wojskowego w Damaszku w lipcu
2011 r.

DŁUGIE OKRESY ODOSOBNIENIA W WIĘZIENIU
Wielu byłych więźniów opisuje również długie okresy spędzone w odosobnieniu, które samo w sobie
również może stanowić formę tortur i okrutnego traktowania, jeśli rozciąga się na wiele tygodni lub trwa
bezterminowo. Brak kontaktu z drugim człowiekiem może odbić się na zdrowiu psychicznym zatrzymanych.
“Po dwóch dniach spędzonych w areszcie na komisariacie zostałem przeniesiony [do wydziału kryminalnego].
Spędziłem siedem dni w całkowitej izolacji. Cela była bardzo mała, 2m na 2m, bez toalety.”
“Zakariya” (jak wyżej) był przetrzymywany przez dwa dni na komisariacie, następnie przeniesiony do wydziału
kryminalnego w Damaszku, i kolejnego wydziału bezpieczeństwa. Więziony łącznie przez 45 dni, 20 dni spędził w
całkowitej izolacji.
***************
“Zaprowadzili mnie do celi jednoosobowej, jednej z 30 podobnych. Miała 2m na 2m, z wysokim sufitem.
‘Nazywasz się 23’, powiedzieli, bo byłem w celi nr 23. Z czasem znienawidziłem to miejsce. Myślałem czy nie
wspiąć się po ścianach i nie rzucić w dół, żeby się zabić.”
“Al-Shami” (jak wyżej), przetrzymywany przez 24 dni w całkowitej izolacji, w jednostce 251 służb bezpieczeństwa
państwa w Damaszku, w listopadzie 2011 r.
***************
“Byłem trzymany w odosobnieniu, w celi bez materaca czy nawet koca, w kajdankach i z zawiązanymi oczami.”
”Mousa” (jak wyżej), opisuje 15 dni aresztu w oddziale wywiadu wojskowego w Dera’a, po zatrzymaniu 1
października 2011 r.

CIĘŻKIE WARUNKI W WIĘZIENIU
Ciężkie warunki i ogromny tłok w więzieniu były opisywane zgodnie przez wszystkich byłych więźniów, z
którymi przeprowadzono rozmowy. Do podstawowych problemów zaliczano bród i brak higieny, brak
miejsca do leżenia i snu, brak posłań, silnie ograniczony dostęp do toalet, niedostatek światła, niedostatek i
rażąco złą jakość pożywienia.
“Zabrano mnie do jednostki służb bezpieczeństwa państwa nr 285… Byłem we wspólnej celi, 70 osób w
pomieszczeniu wielkości mojego salonu. Sześćdziesięciu z nas leżało jak sardynki, a dziesięciu musiało stać.”
“Al-Shami” (jak powyżej)
***************
“Później trafiłem do innego wydziału… to była izolatka… Cela strasznie cuchnęła. Jedyne światło wpadało z
korytarza… Spędziłem w niej 20 dni. W tym czasie przesłuchiwany byłem raz… Żywności zawsze brakowało, a
oficer powiedział, że dają nam jeść żebyśmy nie umarli, nie żebyśmy się najadali.”
“Zakariya” (jak wyżej)
***************
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“Jeśli wiał wiatr, czuliśmy odór ciał pochowanych w masowym grobie ledwie 200 metrów na północ od
więzienia… Jedyny posiłek w ciągu dnia składał się z kawałka chleba. W jednej celi przebywało pięć osób.
Wszystkie cele pełne były robactwa.”
“Abu al-Najem” (jak wyżej) opisuje warunki w tajnych, podziemnych celach więzienia Gharz, w którym przebywał
w lipcu 2011 r.
***************
“Kiedy byłem w celi, najbardziej bolały mnie kolana. Nigdy nie mogłem ich wyprostować bo pomieszczenie było
za małe, a ręce miałem przykute łańcuchem do uchwytów w podłodze. Jedną rękę odpinali kiedy przynosili
jedzenie. Przez cały ten czas [osiem tygodni] do toalety wyszedłem raz. Wszystko musiałem robić w celi.
“Tareq” (jak wyżej), opisuje warunki w ośrodku wywiadu wojskowego w Damaszku, gdzie spędził dwa miesiące
latem 2011 r.
***************
“Moja cela mierzyła 15x3 metry, z toaletą ale bez umywalki. Było nas w niej 75 osób. Nie było gdzie spać, więc 20
osób stało, żeby reszta mogła obok odpocząć. Przez pięć dni nie zasnąłem, płakałem a nie mogłem zasnąć …
Przez 18 dni nie widziałem światła dziennego…
“Wszystko się kurczy, oprócz czasu. Byłem tak wycieńczony, że nie wiedziałem już ile czasu mija. Jeśli zasnąłem,
nie wiedziałem na jak długo, czy jest noc czy dzień. Trzymałem się tylko dzięki myśli, że kiedyś stamtąd wyjdę
i znów spróbuję domowego jedzenia mamy. Śnił mi się też mój kot. Marzyłem, że będę wolny i będę mógł go
nakarmić.”
“Emad” (jak wyżej) opisuje warunki w jednostce wywiadu wojskowego w Kafr Sousseh.
***************
“Trzymano mnie w maleńkiej celi z 10 innymi kobietami. Nie miałyśmy materacy ani koców. Spałyśmy na zmianę
na podłodze. Leżeć trzeba było na boku. W celi nie było okna, cały czas było ciemno.”
“Rima”, lat 36, należy do społeczności Druzów z al-Suwayda. Jest pisarką, aktywistką praw kobiet i praw dziecka.
Opisuje wydarzenia po aresztowaniu i przewiezieniu do wydziału kryminalnego w Damaszku.
***************
“Spędziłem cztery dni w przepełnionej celi. Dziewięć osób na powierzchni 2,10 x 1,90 metrów, gdzie zwykle
przebywają trzy. W celi nie ma wody ani toalety… Jeśli już pozwolili iść do toalety, czekali i walili w drzwi. Jak
tylko minęło 10 sekund, otwierali drzwi.”
“Thamer” (jak wyżej) opisuje warunki w jednostce służb bezpieczeństwa sił powietrznych w Damaszku.
***************
“Czułem się jakby zamknęli mnie w studni.”
“Musleh” (jak wyżej) opisuje maleńkie cele w jednostce służb bezpieczeństwa sil powietrznych na lotnisku alMezzeh Airport, gdzie spędził w zamknięciu 18 dni z 12 innymi osobami.
***************
“Byłem w maleńkiej celi z siedmioma innymi osobami. Na raz spać mogła tylko jedna osoba, reszta musiała stać.”
“Karim” (jak wyżej) opisuje warunki zatrzymania w jednostce wywiadu sił powietrznych w Dera’a w październiku
2011 r.
***************
“Umieraliśmy z zimna. Błagaliśmy ich o koce. Mieliśmy tylko jedną kurtkę, którą wkładaliśmy na zmianę.”
”Mousa” (jak wyżej) opisuje tortury, jakich doświadczył po przeniesieniu do jednostki wywiadu wojskowego w
Damaszku w połowie października 2011 r.
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***************
“W więzieniu do toalety pozwolono mi wyjść tylko dwa razy, a żywność była straszna. Mieliśmy tylko suchy chleb,
który maczaliśmy w wodzie, i pół-surowe ziemniaki od których bolały zęby.”
“Ghazi” (jak wyżej)
***************
“W jednostce wywiadu sił powietrznych umieszczono mnie w koszmarnej, maleńkiej jednoosobowej celi – w której
było już pięć osób! Do toalety mogliśmy wyjść raz dziennie, na 30 sekund, a całą drogę tam i z powrotem byliśmy
bici. Resztę załatwialiśmy do plastikowego pojemnika w celi.”
“Tayseer” (jak wyżej)

WMUSZANIE SOLI DO UST
Jeden z byłych więźniów przekazał Amnesty International, że zmuszano go do połykania soli. Inny był
świadkiem podobnych praktyk na współwięźniu.
“Był ciężko pobity, wiele dni kazano mu stać, pozbawiono go jedzenia i picia, a kiedy poprosił o wodę zmuszono
go do połykania soli.”
“Musleh” (jak wyżej) opisuje tortury, jakich doświadczył jego współwięzień w jednostce wywiadu sil powietrznych
na lotnisku al-Mezzeh, w maju 2011 r.

WYSTAWIENIE NA DOTKLIWE ZIMNO
Zdaniem wielu byłych więźniów powszechną praktyką było pozostawianie zatrzymanych na zewnątrz przez
całą no club przez dłuższe okresy, w dotkliwym zimnie, w samej bieliźnie. Jeden z nich opisał, jak
zmuszono go celowo do znoszenia bardzo niskich temperatur.
“Kiedy dojechaliśmy [do jednostki służb politycznych w al-Fayhaa’, w Damaszku] najpierw był komitet powitalny, a
potem spędziliśmy ponad dobę na zewnątrz w samej bieliźnie.”
“Tayseer” (jak wyżej)
***************
“Wisiałem za nadgarstki przez trzy dni. Miałem na sobie samą bieliznę. Polewali mnie na zmianę gorącą i zimną
wodą i cały czas owiewał mnie wielki wentylator, taki jakich używają tylko na pustyni…”
“Musleh” (jak wyżej) opisuje wydarzenia w jednostce bezpieczeństwa państwa w Kafr Sousseh w Damaszku, po
drugim aresztowaniu z 14 września 2011 r.

ZADAWANIE RAN CIĘTYCH I KŁUTYCH
Część byłych więźniów miała rany cięte i kłute, w tym rany zadane bagnetem.
“Zabierali nas na przesłuchanie po osiem, dziewięć osób. Tam czekało ich 25 czy 30, bili nas… Podczas jednej z
sesji byłem świadkiem śmierci ukrzyżowanego człowieka, którego cięli nożami. Jedna z ran była bardzo głęboka,
blisko serca, i umarł.”
“Karim” (jak wyżej), opisuje tortury zadawane w bazie 138 brygady w prowincji Dera’a, w okresie 25 dni na
przełomie stycznia i lutego 2012 r.
***************
“Bardzo mnie bili. Na głowie wciąż mam ranę po kolbie kałasza. Pchnęli mnie też bagnetem założonym na
kałasza.”
“Zuheyr” (jak wyżej) z miejscowości Da’el, pokazał Amnesty International dokumentację medyczną z badań
wykonanych w Jordanii, wskazującą na “uraz głowy, bóle głowy, diplopię (podwójne widzenie)”, zalecającą
badanie tomografem.21
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PRZYPALANIE PAPIEROSAMI
Prowadzący przesłuchanie często gaszą papierosy na ciele więźniów, pozostawiając trwałe blizny.
“[Podczas ukrzyżowania] polewali mnie wodą i razili prądem, a czasem gasili na moim ciele papierosy.”
“Karim” (jak wyżej) opisuje tortury w jednostce wywiadu sił powietrznych w Dera’a, po aresztowaniu w
październiku.

POZBAWIENIE OPIEKI MEDYCZNEJ
Wielu byłych więźniów opisuje sytuacje, w których oni sami lub współwięźniowie zostali pozbawieni pomocy
medycznej koniecznej ze względu na choroby lub urazy doznane podczas tortur.
“Zrzucili mnie ze schodów i złamałem rękę. Nie było żadnego leczenia. Ręka zrosła się krzywo i nadal potrzebuję
operacji.”
“Abu al-Najem” (jak wyżej) opisuje wydarzenia po ponownym aresztowaniu w październiku
2011 r., kiedy spędził 20 dni w rękach wywiadu sił powietrznych w mieście Dera’a.
***************
“Wskutek ciągłego bicia w nogi wdała się infekcja. Błagałem ich o antybiotyki, ale nic mi nie dali.”
“Mousa” (jak wyżej) opisuje swoje doświadczenia w jednostce wywiadu wojskowego w Damaszku w połowie
października 2011 r.

NAGOŚĆ I INNE FORMY PONIŻANIA
Część byłych więźniów stwierdziła w rozmowie z Amnesty International, że szczególnie bolesne było dla
nich zmuszanie do obnażenia się, szczególnie w obecności innych więźniów, jak również czynności które
musieli wykonywać lub którym musieli się poddać, w tym oddawanie moczu przez strażnika na więźnia, co
pozostawiało głębokie poczucie poniżenia.
“Kiedy razili mnie prądem, rzucały mną drgawki, padałem na podłogę i traciłem przytomność. Czekali aż się
ocknę i pół godziny później znów mnie razili. Wciąż jeszcze mam blizny na rękach i szyi. Najbardziej bolało mnie
to, że byłem nagi.”
“‘Emad” (jak wyżej) opisuje swoje doświadczenia w jednostce wywiadu wojskowego w Kafr Sousseh, w
Damaszku, po aresztowaniu w lipcu 2011 r.
***************
“Żandarmi rozebrali mnie do naga, położyli na łóżku i torturowali pytając ‘Chcesz wolności?’”
“Abu al-Najem” (jak wyżej) opisuje wydarzenia po ujęciu przez żandarmerię wojskową w Dera’a w lipcu 2011 r.
***************
“Komitet powitalny [wywiadu sił powietrznych] rozbiera więźniów do naga i zmusza do wykonania „czynności
bezpieczeństwa”, należy nago kucać, aby udowodnić, że w odbycie nie ma ukrytych żadnych przedmiotów. To
jest szczyt upokorzenia.”
Sześćdziesięciopięcioletni nauczyciel, “Najati” (jak wyżej), opisuje tortury w jednostce wywiadu sił powietrznych w
Homs.
***************
“Po przywiezieniu do jednostki wywiadu sił powietrznych rozebrano mnie do naga...”
“Thamer” (jak wyżej) opisuje wydarzenia, jakie miały miejsce po zatrzymaniu go przez wywiad sił powietrznych w
Damaszku w marcu 2011 r.
***************
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“Chłopak obok mnie, zawieszony za nadgarstki, był wycieńczony i prosił o wodę. Strażnik oddał na niego mocz.”
“Musleh” (jak wyżej) opisuje wydarzenia w jednostce służb bezpieczeństwa państwa w Kafr Sousseh, kiedy został
przeniesiony do Damaszku po drugim aresztowaniu z 14 września 2011 r.
.

UMIESZCZENIE W TOWARZYSTWIE UMIERAJĄCEGO LUB MARTWEGO
WSPÓŁWIĘŹNIA
Część byłych więźniów opisywała również sytuacje, gdy zostali umieszczeni w jednej celi z osobą
umierającą wskutek ran doznanych podczas tortur, a w jednym przypadku w celi dzielonej prawdopodobnie
ze zwłokami.
“Którejś nocy zamknięto mnie w izolatce z czymś, co jak sądzę było ludzkimi zwłokami. Początkowo, w
ciemności, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że obok mnie ktoś leży, więc wyciągnąłem rękę
żeby go dotknąć i natrafiłem na plastikowy worek z suwakiem, który jak sądzę zawierał ciało zabitego. Spędziłem
tam chyba jakieś dwa dni.”
“Abu al-Najem” jak wyżej) opisuje wydarzenia, jakie miały miejsce w tajnych, podziemnych celach więzienia
Gharz w lipcu i sierpniu 2011 r.
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4. ZOBOWIĄZANIA PRAWNE
SYRII I KULTURA BEZKARNOŚCI
“Na mocy prawa międzynarodowego obowiązek
zbadania, ścigania i karania winnych przestępstw
międzynarodowych i innych ciężkich naruszeń
spoczywa przede wszystkim na państwie. Jednak
zbrodnie przeciwko ludzkości i inne ciężkie
naruszenia opisane w raporcie komisji zostały
popełnione w ramach systemu bezkarności.”
Raport końcowy Komisji Dochodzeniowej ONZ, 22 lutego 2012 r.

Państwo syryjskie jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), ratyfikowało
również 19 sierpnia 2004 r. Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur. Z tego względu na władzach syryjskich
ciąży obowiązek zapobiegania torturom, badania uzasadnionych podejrzeń, że mogły mieć miejsce tortury lub
inne formy okrutnego traktowania, postawienia podejrzanych przed sądem oraz zadośćuczynienia ofiarom.
Władze zobowiązane są również do podjęcia konkretnych działań w celu przeciwdziałania torturom
formom okrutnego traktowania poprzez zezwolenie niezależnych instytucjom na monitorowanie
zatrzymanych w więzieniach i innych miejscach zatrzymań. Od chwili ratyfikowania Konwencji w
zakazu stosowania torturrząd Syrii nie doprowadził do wprowadzenia do prawa krajowego kar za
adekwatnych do ciężaru tej zbrodni.

i innym
sytuacji
sprawie
tortury,

Prawo syryjskie nie zawiera bezwzględnego zakazu tortur, wymaganego na mocy Artykułu 1 Konwencji w sprawie
zakazu stosowania torturchociaż istnieją pewne środki ochrony prawnej przed torturami i innymi formami okrutnego
traktowania. Artykuł 53(2) nowej konstytucji syryjskiej, przyjętej w referendum z 27 lutego 2012 r. stwierdza, że:
“nikt nie może być torturowany ani traktowany w sposób poniżający, a prawo wskaże karę dla osób winnych
takiego uczynku,”.
Kodeks Karny zawiera zapis, w myśl którego: “kto dopuszcza się pobicia drugiej osoby z siłą niedozwoloną przez
prawo, z zamiarem uzyskania przyznania się do przestępstwa lub uzyskania informacji o przestępstwie
…” może podlegać karze od trzech miesięcy do trzech lat pozbawienia wolności.
Niestety tak ujęta definicja tortur nie odpowiada definicji stosowanej w prawie międzynarodowym. 22 We wniosku
końcowym na temat Syrii w 2010 roku Komitet Przeciwko Torturom stwierdza “z niepokojem brak definicji tortur
zgodnej z Artykułem 1 Konwencji w krajowym systemie prawnym państwa członkowskiego, co znacząco utrudnia
wdrożenie Konwencji w tymże państwie (art.1).”23
Tortury i inne formy okrutnego traktowania przeważają w areszcie śledczym, szczególnie w okresie izolacji
zatrzymanego. Jako strona ICCPR, Syria jest zobligowana do zapobiegania arbitralnemu aresztowaniu i
przetrzymywaniu oraz do zapewnienia każdej pozbawionej wolności osobie możliwości podważenia legalności
decyzji o zatrzymaniu przed obliczem sądu (Artykuł 9 ICCPR). Musi również zapewnić, że osoby zatrzymane
zostaną bezzwłocznie powiadomione o stawianych im zarzutach. Oskarżeni powinni w rozsądnym czasie stanąć
przed sądem. Artykuł 104(1) i 104(2) syryjskiego Kodeksu postępowania karnego wyznacza okres 24 godzin jako
termin doprowadzenia podejrzanego przed oblicze sądu; jeśli tak się nie stanie, zatrzymana osoba musi zostać
bezzwłocznie uwolniona. Zgodnie z Artykułem 105 kodeksu, jeśli osoba zatrzymana nie zostanie doprowadzona
przed sąd w przeciągu 24 godzin, przetrzymujące ją służby działają wbrew prawu i mogą zostać oskarżone o
bezprawne pozbawienie wolności, zagrożone karą od jednego roku do trzech lat więzienia, zgodnie z art.358
Kodeksu Karnego. Natomiast zgodnie z Artykułem 72(2) Kodeksu, podejrzanym gwarantuje się prawo kontaktu z
adwokatem w każdym czasie oraz bez świadków, za wyjątkiem oskarżonych o szpiegostwo.
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W praktyce powyższe zapisy są całkowicie ignorowane, okres zatrzymania obejmuje wiele tygodni a nawet
miesięcy, podczas których większość podejrzanych poddawana jest torturom i innym formom okrutnego
traktowania. Jak już wskazano powyżej, sytuacja ta doprowadziła do szokującego wzrostu liczby zgonów w
areszcie. W wielu wypadkach tortury, okrutne traktowanie i odmowa opieki medycznej były jedyną i bezpośrednią
przyczyną śmierci zatrzymanych.
Pomiędzy marcem 1963 r. a kwietniem 2011 r. w Syrii obowiązywał stan wyjątkowy, wstrzymujący stosowanie
środków prawnych, które prawidłowo wdrożone oferowałyby pewien stopień ochrony przed arbitralnym
więzieniem i torturami. Przepisy obowiązujące w stanie wyjątkowym nadawały władzom szczególne uprawnienia
do zatrzymywania osób podejrzanych o nieokreślone przestępstwa, z naruszeniem prawa do wolności słowa,
podróżowania, zakładania stowarzyszeń oraz publicznych zgromadzeń. Służby bezpieczeństwa otrzymały
również wprost prawo do obchodzenia innych ustaw i stosowania aresztu prewencyjnego przez czas
nieokreślony. Długa lista formacji bezpieczeństwa otrzymała uprawnienia nadzwyczajne poza kontrolą sądu.
Tysiące osób zostały arbitralnie uwięzione, przetrzymywane przez długie okresy czasu w całkowitej izolacji,
pozbawione dostępu do adwokata, a jednocześnie osoby te nigdy nie trafiały przed oblicze sądu, gdzie mogłyby
podważyć zasadność zatrzymania. Osobom tym odmawiano prawa do widzeń, szczególnie w okresie gdy trwały
tortury. Wiele zatrzymanych osób stało się ofiarami wymuszonych zaginięć: władze zaprzeczają faktowi
aresztowania i twierdzą, że nie posiadają żadnych informacji o miejscu pobytu takiej osoby. W wielu wypadkach
okazywało się jednak, ze osoby te były skazane na śmierć w doraźnych procesach i najprawdopodobniej zabite w
tajnych egzekucjach.24
Od czasu odwołania stanu wyjątkowego sytuacja nie uległa poprawie. Jednym z pierwszych kroków władz było
przyjęcie nowego prawa – Rozporządzenia nr 55 z 21 kwietnia 2011 r. – wydłużającego okres aresztu bez
postawionych zarzutów do 60 dni. To samo rozporządzenie pozwala policji przekazać własne uprawnienia do
stosowania aresztu na rzecz innych agencji, co w konsekwencji umożliwiło licznym formacjom bezpieczeństwa
kontynuowanie stosowanych od dziesiątków lat praktyk arbitralnych aresztowań i tortur.
Tysiące Syryjczyków, w większości pokojowych demonstrantów, były aresztowane i przetrzymywane miesiącami,
bez stawiania zarzutów czy procesu. Wielu z nich nigdy nawet nie widziało sędziego.
W wielu przypadkach ignorowano nawet limit 60 dni, narażając zatrzymanych na ryzyko dalszych tortur i innych
form okrutnego traktowania. Chociaż niektórzy sędziowie uwalniali zatrzymanych, gdy zorientowali się że ich
„zeznania” uzyskane były pod przymusem, byli oni w mniejszości, a więźniowie zwykle jednak byli sądzeni na
podstawie tak uzyskanych “zeznań”.
Standardy międzynarodowego prawa praw człowieka wskazują, że państwa winny przeprowadzić dochodzenie w
przypadku doniesień o torturach lub śmierci w areszcie. Konwencja w sprawie zakazu stosowania torturnakłada na
państwa obowiązek “upewnienia się, że odpowiednie władze przeprowadzą bezzwłocznie obiektywne
dochodzenie w każdym przypadku, gdy pojawią się wiarygodne podstawy do przypuszczenia, że na terytorium
pozostającym pod jego kontrolą doszło do tortur”.25 W przypadku śmierci zatrzymanego, dochodzenie musi
spełnić standardy ONZ opisane w podręczniku prowadzenia skutecznych dochodzeń i dokumentowania
przypadków tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub kary (Protokół
istambulski). Zestaw zasad ONZ regulujących ochronę osób znajdujących się w jakiejkolwiek formie aresztu
bądź uwięzienia również wzywa do przeprowadzenia dochodzenia w każdym przypadku, gdy śmierć nastąpi w
więzieniu lub w krótkim czasie po uwolnieniu więźnia.26
Również w przypadku braku skarg, wobec wyraźnych dowodów że tortury lub inne formy okrutnego traktowania
miały miejsce, doświadczeni i wyszkoleni inspektorzy, działający w sposób bezstronny i niezależny od
ewentualnych sprawców i kierującej nimi organizacji, winni uzyskać dostęp oraz możliwość zarządzenia badań
prowadzonych przez niezależnych, bezstronnych ekspertów medycznych lub innych dziedzin. Dochodzenia
związane z przypadkami tortur obejmujących przemoc seksualną, popełnionych wobec mężczyzn, kobiet i dzieci,
winny być powadzone przez personel zaznajomiony z dobra praktyką w tym zakresie.
Prawo syryjskie określa ogólne procedury dochodzeniowe obowiązujące władze sądownicze w przypadku, gdy
Prokurator Generalny, sprawujący nadzór nad więzieniami i ośrodkami zatrzymań, otrzyma informacje o
wykroczeniach popełnionych w ośrodkach lub poza nimi. 27 Niestety, Amnesty International nie posiada żadnych
informacji o bezzwłocznych, szczegółowych, niezależnych i obiektywnych dochodzeniach podjętych przez władze
syryjskie w związku z którymkolwiek przypadkiem tortur zgłoszonym od marca 2011 r. Nie posiada również
żadnych danych wskazujących na pociągnięcie do odpowiedzialności jakichkolwiek osób zamieszanych w
zlecanie lub wykonywanie aktów tortur. Komisja Dochodzeniowa Narodów Zjednoczonych, w swoim raporcie z 22
lutego 2012 r. wskazuje, że władze syryjskie nie przedstawiły żadnych dowodów na poparcie informacji o 4070
przypadkach czynności podjętych jakoby przez Niezależną Krajową Komisję Prawną. Komisja ONZ ”nie była w
stanie stwierdzić ani jednego przypadku, w którym doszłoby do oskarżenia oficera lub cywilnego pracownika sił
zbrojnych lub służb bezpieczeństwa, ponoszącego odpowiedzialność za którykolwiek z przypadków zbrodni
przeciwko ludzkości lub innych ciężkich naruszeń praw człowieka” popełnionych w Syrii od marca 2011”.28
Amnesty International posiada informacje o dwóch przypadkach zgonów osób zatrzymanych, w których od marca
2011 r. podjęte zostały dochodzenia, jednak w obydwu przypadkach były one pełne nieprawidłowości.29 W piśmie
z 28 lipca 2011 r. Amnesty International wystąpiła do syryjskiego ministra sprawiedliwości z pytaniem o kroki
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podjęte w celu zbadania przypadków śmierci osób zatrzymanych, jednak do dnia sporządzenia niniejszego
raportu (marzec 2012 r.) nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
Co gorsza, prawo syryjskie de facto gwarantuje przedstawicielom służb bezpieczeństwa pełny immunitet. Od roku
1950, funkcjonariusze służb bezpieczeństwa sił powietrznych korzystają z pełnego immunitetu w toku
wykonywania czynności służbowych, za wyjątkiem sytuacji gdy nakaz wydany zostanie przez „dowództwo armii i
sił zbrojnych”.30 W roku 1969 funkcjonariusze służb bezpieczeństwa państwa otrzymali immunitet w ramach
wykonywanych obowiązków, za wyjątkiem sytuacji gdy odpowiedni nakaz wyda szef służb.31
W roku 2008 immunitet podobny do tego, z którego korzystają funkcjonariusze wywiadu wojskowego i wywiadu sił
powietrznych został nadany funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa politycznego, policji i służby celnej, z
uwzględnieniem analogicznego wyjątku, gdy odpowiedni nakaz zostanie wydany przez “dowództwo armii i sił
zbrojnych”.32 Innymi słowy, przeciwko funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa nie mogą być wniesione
jakiekolwiek oskarżenia inaczej, niż za zgodą ich przełożonych.
Zobowiązanie do postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za tortury I zbrodnie przeciwko ludzkości w
Syrii dotyczy nie tylko samej Syrii. Za badanie i ściganie zbrodni przeciwko ludzkości odpowiedzialność ponoszą
rządy wszystkich państw,33 w tym na mocy jurysdykcji uniwersalnej.34 Na rządach 150 państw, które ratyfikowały
Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur ciąży obowiązek wykonania jurysdykcji wobec znajdujących się
na ich terytorium osób podejrzanych o popełnienie tortur na terytorium innych państw, ekstradycji tych osób do
państw zdolnych lub gotowych do wykonania jurysdykcji lub do oddania ich w gestię międzynarodowego
trybunału karnego.
Na dzień dzisiejszy żaden kraj nie podjął prób wykonania jurysdykcji uniwersalnej w odniesieniu do tortur i innych
naruszeń prawa międzynarodowego popełnionych w Syrii. Niemniej jednak Amnesty International przyjęła ze
zrozumieniem decyzję Komisji Dochodzeniowej ONZ o przekazaniu Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Praw
Człowieka informacji mogących przyczynić się do postępów w „przyszłych wiarygodnych postępowaniach
prowadzonych przez odpowiednie władze”. Władze te mogą obejmować policje i prokuratury krajowe, jednak
dostęp do informacji będzie uzależniony od gwarancji uczciwego procesu nie zagrożonego karą śmierci.
Amnesty International jest przerażona faktem, że pomimo niezwykle bogatego materiału dowodowego zbrodni
przeciw ludzkości, całkowitej bezkarności na poziomie władz państwowych oraz licznych apeli ze strony Amnesty
International, Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka oraz innych stron, Rada Bezpieczeństwa ONZ pozostaje
niezdolna do skierowania sytuacji w Syrii do Międzynarodowego Trybunału Karnego.
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5. ZALECENIA
Katalog zbrodni zrelacjonowanych w niniejszym raporcie wykazuje dobitnie, że władze syryjskie nie zrobiły nic,
aby ukrócić systematyczne tortury i inne formy nadużyć obecne w kraju od dziesięcioleci. Z biegiem czasu
Amnesty International sformułowała liczne zalecenia dla władz syryjskich, które prawidłowo wdrożone mogłyby w
znacznym stopniu ograniczyć opisane w raporcie praktyki. Tym wyraźniejszy staje się fakt, że władze syryjskie
nie mają najmniejszego zamiaru przeciwdziałać najcięższym nawet pogwałceniom praw człowieka.

ZALECENIA DLA WŁADZ SYRYJSKICH
W świetle tak ciężkich problemów władze syryjskie winny całkowicie zrewidować swoje podejście do problemu.
Winny podjąć szereg pilnych działań w celu zapobieżenia dalszym zbrodniom przeciwko prawu
międzynarodowemu i pogwałceniom praw człowieka. Muszą również powstrzymać praktyki pozbawiania
mieszkańców ich praw wskutek opozycji politycznej wobec rządu. Amnesty International wysuwa zatem do władz
syryjskich dwa zalecenia:
po pierwsze, zakończyć arbitralne aresztowanie, więzienie i izolowanie osób, które w sposób pokojowy
wyrażają sprzeciw wobec rządu, realizując tym samym prawo do wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń.
po drugie, zakończyć systematyczne użycie tortur i innych form okrutnego traktowania.
Jako pierwszy krok w kierunku spełnienia tych postulatów, władze syryjskie winny umożliwić międzynarodowym
obserwatorom praw człowieka, w tym agendom ONZ oraz organizacjom pozarządowym jak np. Amnesty
International, nieograniczone możliwości oceny sytuacji praw człowieka na terenie całego kraju.

ZALECENIA DLA WŁADZ INNYCH PAŃSTW
W obliczu tak poważnej sytuacji, ciężar ochrony praw człowieka mieszkańców Syrii spada obecnie na barki
społeczności międzynarodowej. Społeczność międzynarodowa powinna w szczególności:
podjąć wspólną odpowiedzialność za przeprowadzenie dochodzeń w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości
i innych pogwałceń prawa międzynarodowego w Syrii I innych miejscach na świecie i postawienia winnych przed
sądem. W szczególności powinna dążyć do wykonania jurysdykcji uniwersalnej za popełnione zbrodnie przed
sądami krajowymi, w uczciwych procesach nie zagrożonych karą śmierci.
w ramach wspólnie podjętej odpowiedzialności, powołać wspólne międzynarodowe zespoły prokuratorskie
badające pogwałcenia prawa międzynarodowego w Syrii, co pozwoli usprawnić śledztwo, zwiększyć szanse na
aresztowanie i skoordynowane oskarżenie.
wesprzeć organizacje pozarządowe, organizacje monitorujące prawa człowieka oraz agencje humanitarne w
misji dostarczenia poufnego wsparcia i opieki ofiarom tortur oraz ich rodzinom.
Wsparcie tego rodzaju jest szczególnie istotne dla ofiar przemocy seksualnej, zarówno dla kobiet, mężczyzn jak
i dzieci, ze względu na szczególne ryzyko dla zdrowia oraz stygmatyzację ofiar tych czynów.
Amnesty International jest szczególnie zaniepokojona możliwością, że znaczna liczba ofiar tortur z elementami
przemocy seksualnej - szczególnie kobiet i dziewcząt - obawia się ujawnienia ze względu na możliwą
stygmatyzację, ryzyko ujawnienia traumatycznych przeżyć oraz rewiktymizacji ze strony własnych rodzin
i społeczności w postaci przemocy i zabójstw w imię „honoru”. Należy podjąć wszelkie możliwe środki w celu
zapewnienia wszystkim ofiarom tortur kompleksowej rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Należy również podjąć
działania w celu rozwiązania problemu stygmatyzacji ofiar przemocy seksualnej i związanego z nią ryzyka, aby
nie groziła im rewiktymizacja i kolejne pogwałcenia praw.

ZALECENIA DLA RADY BEZPIECZEŃSTWA ONZ
Sytuację w Syrii należy skierować do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, w celu podjęcia
dochodzenia w sprawie pogwałcenia prawa międzynarodowego, w tym możliwych zbrodni przeciwko ludzkości.
należy wprowadzić I egzekwować szerokie embargo na dostawy do Syrii wszelkiego rodzaju, uzbrojenia,
amunicji, wyposażenia wojskowego, policyjnego i bezpieczeństwa, szkoleń oraz personelu.
należy zamrozić fundusze Prezydenta Bashara al-Assada, jego współpracowników oraz innych osób, które
mogą być zaangażowane w nakazanie i realizację pogwałceń prawa międzynarodowego.
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PRZYPISY
1 Wolna

Armia Syryjska, FSA, stawia sobie za cel ochronę demonstrantów oraz zamieszkanych przez nich dzielnic przed
atakami sił rządowych. Nominalnie dowódcą FSA jest Riad al-Asaad, przebywający na terenie Turcji
2 Liczba ta nie obejmuje członków sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa oraz uzbrojonych dezerterów. ONZ podaje liczbę ponad
7,500, chociaż nie jest jasne jakie grupy zabitych obejmuje. (Patrz: UN Press Release of 28 February 2012:
http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/8eeb16ae467f5831852579b2006c9420?OpenDocument).
3 Amnesty International zwróciła się do władz syryjskich 16 grudnia 2011 z prośbą o szczegóły dotyczące śmierci członków sił
zbrojnych i służb bezpieczeństwa, uzbrojonych osób i grup oraz śmierci cywilów, nie otrzymała jednak odpowiedzi.
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‘Chciałem umrzeć’
Głosy ofiar tortur w Syrii
Ponury katalog ponad 30 metod tortur sporządzony
został na podstawie rozmów z ofiarami opisującymi
swoje doświadczenia w syryjskich więzieniach, w
których znaleźli się wskutek udziału w pokojowych w
większości demonstracjach przeciwko rządom
Prezydenta Bashara al-Assad, jakie trwają w Syrii od
marca 2011 roku.
Niniejszy raport, oparty o treść rozmów
przeprowadzonych w lutym 2012 r. z osobami
uwolnionymi z syryjskich więzień, wskazuje
jednoznacznie, że wszystkie formacje służb
bezpieczeństwa rutynowo stosują tortury i inne formy
okrutnego traktowania wobec osób zatrzymanych w
związku z protestami, a używane metody tortur znane
są w Syrii od dziesięcioleci. Ciężkie i długotrwałe bicie
jest
normą.
Powszechnie
stosowane
są
elektrowstrząsy i pozycje stresowe. Często stosowane
są tortury z elementami przemocy seksualnej.
Powszechnym zjawiskiem są również groźby
i zmuszanie do obecności przy torturach innych osób.
Wszyscy rozmówcy opisują nieludzkie warunki w
więzieniu, małe, przepełnione cele bez dostępu do
wody, z racjami żywnościowymi ledwie pozwalającymi
utrzymać się przy życiu.

amnesty.org
amnesty.org.pl

Tortury stosowane są jako element szerokiej
i systematycznej kampanii ataków na ludność cywilną,
realizowanych w sposób zorganizowany jako element
polityki państwa mający w swej intencji złamać opór
społeczeństwa. Stanowią one zatem zbrodnie przeciw
ludzkości.
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Nieludzkie tortury kontynuowane są dzień po dniu, w
całym kraju, wobec tysięcy zatrzymanych, a
towarzyszy im całkowita bezkarność.
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