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Året er 2002, da Mohamedou Ould Slahi bliver fængslet og sendt til Guantánamo-lejren på Cuba. Det er nu
næsten 13 år siden, og USA har stadig ikke tiltalt ham for en forbrydelse. Selvom han er blevet påbudt løsladt
af en føderal domstol, nægter den amerikanske regering at efterkomme den dom, og der er ingen tegn på, at

de har i sinde at slippe ham fri i live.

Efter tre års fangenskab begyndte Slahi at skrive sin historie. Om sit liv før han tog af sted og forsvandt, sin
barndom og bevæggrunde for at rejse til Afghanistan og om dagligdagen som indsat i Guantánamo. 

Dagbogen fra Guantánamo er et vidnesbyrd af uvurderlig historisk værdi. En levende beskrivelse af et
justitsmord og et personligt portræt af et menneske - skræmmende, galgenhumoristisk og fascinerende.

Mohamedou Ould Slahi er født i Mauritanien. Som 18 årig forlod han landet med et stipendium for at studere
i Tyskland. I begyndelsen af 1990 afbrød han sine studier og rejste til Afghanistan for med al-Qaida - og USA

som rygstøtte - at bekæmpe den sovjetisk støttede regering i Kabul. To år senere vendte han tilbage til
Tyskland og færdiggjorde sin uddannelse, bosatte sig og fik et job. Først en årrække i Tyskland og senere i
Montreal i Canada. I november 2001 blev han pågrebet og isolationsfængslet i Jordan i knap otte måneder.
Man konkluderede derefter, at han ikke var involveret i 9/11, og han blev løsladt. Året efter blev han anholdt
af CIA og 5. august 2002 sendt til Guantánamo. På trods af at Slahi er blevet frikendt af flere domstole og

udenlandske regeringer i løbet af de sidste 12 år, er han fortsat fængslet.

Han er ikke blevet tiltalt for en forbrydelse.
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