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KRONOLOGISK OVERSIGT

13. november 2001 Præsident George W. Bush undertegner præsidentens militærordrer om 
fængsling, behandling og retsforfølgning af "ulovlige kombattanter". Der 
henvises til terroristerne i al-Qaeda og talebanerne, som med denne ordre 
nægtes de rettigheder, der tilkendes krigsfanger i overensstemmelse med 
den tredje Genève-konvention.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-
27.html

17. maj 2004 Den forhenværende CIA-agent Bob Baer, der arbejdede som hemmelig 
agent i Mellemøsten i 1990'erne, udtaler følgende: "Hvis CIA ønsker at 
foretage en seriøs afhøring, sender de fangen til Jordan. Hvis han skal 
tortureres, sender man ham til Syrien. Hvis man vil få ham til at forsvinde, 
sender man ham til Egypten".
http://www.newstatesman.com/200405170016

8. juni 2004 I en artikel i Washington Post, afslører Dana Priest og Jeffrey Smith, at 
der findes et memorandum af 2002 fra justitsministeriet og en rapport fra 
Pentagon af 2003. I de to dokumenter gives der en meget restriktiv 
definition af tortur sammenlignet med den definition, der traditionelt 
anvendes af den amerikanske hær og i de internationale konventioner.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5. oktober 2005 Den republikanske senator John McCain fremsætter et ændringsforslag til 
lovforslag om finansiering af forsvarsministeriet for 2006, der forbyder al 
amerikansk personel at udsætte fanger for en grusom, nedværdigende og 
umenneskelig behandling. 
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1. november 2005 Vicepræsident Dick Cheney afslører under en arbejdsfrokost, hvori 
udelukkende republikanske senatorer deltager, at der findes et system af 
ulovlige fængsler. Formålet med Cheneys udtalelse er at stoppe McCains 
ændringsforslag. 
mediamatters.org/items/200511090005

2. november 2005 Washington Post offentliggør en artikel om det formodede system af 
hemmelige fængsler skrevet af Diana Priest, der afslører indholdet af den 
foregående dags møde. I artiklen står bl.a. følgende: "CIA skjuler og 
forhører nogle af sine mest betydningsfulde fanger fra al-Qaeda i militære 
områder, der stammer fra den sovjetiske tid i Østeuropa".
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7. november 2005 Human Rights Watch protesterer over, at CIA driver et net af hemmelige 
fængsler ikke blot i en række asiatiske og mellemøstlige lande, men også i 
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Europa, i særdeleshed i Polen og Rumænien. HRW er kommet til denne 
konklusion ved at sammenligne flyplanerne for de fly, som USA's 
efterretningsvæsen anvender til at foretage transport af fanger fra 
Afghanistan og Irak til de såkaldte "black spots", dvs. hemmelige fængsler 
spredt ud over hele verden, men også til Guantanamo.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18. november 2005 I en artikel i Washington Post af Diana Priest berettes der om udtalelser 
fra en række agenter og tidligere agenter i CIA, hvorefter CIA skulle have 
oprettet efterretningscentre vedrørende antiterrorisme (CTIC) i forskellige 
lande i Europa, Mellemøsten og Asien. De lokale og de amerikanske 
efterretningstjenester formodes at arbejde sammen - ifølge Washington 
Post - bl.a. for at organisere overførslerne af formodede terrorister.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5. december 2005 I en særlig udsendelse fra ABC ledet af Brian Ross og Richard Esposito
hævdes det, at man har erfaret fra kilder i CIA, at to hemmelige CIA-
fængsler i Østeuropa er blevet lukket som følge af HRW's afsløringer. 
Lukningen og overførslen af fangerne til fangelejre i den nordafrikanske 
ørken skulle være sket i huj og hast med henblik på udenrigsminister
Condoleeza Rices besøg i Europa.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5. december 2005 Før Condoleeza Rice forlod Europa, fremsatte hun følgende udtalelse: "I 
årtier har det amerikanske folk og andre lande brugt overførsler til at 
transportere personer, der er mistænkt for terrorisme i deres 
oprindelsesland eller i andre lande, derhen hvor de kan forhøres og 
retsforfølges. (…) Men der har været tilfælde, hvor en lokal regering ikke 
kan tilbageholde eller retsforfølge en mistænkt, og så er den traditionelle 
udlevering ikke en god mulighed. I sådanne tilfælde kan en lokal regering 
foretage et suverænt valg og samarbejde om en overførsel. (...) 
Overførsler er et vigtigt redskab i kampen mod den internationale 
terrorisme. (...) USA har altid respekteret de andre landes suverænitet".
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6. december 2005 Amnesty International offentliggør en rapport, hvori de meddeler, at de 
har oplysninger om 800 flyvninger foretaget af CIA i det europæiske 
luftrum og i størstedelen af de europæiske lufthavne. Amnesty har skaffet 
sig flyplaner vedrørende seks civile fly, der var chartret af CIA fra 
september 2001 til september 2005. I den pågældende periode skulle de 
seks fly have foretaget 800 flyvninger til og fra Europa.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

8. december 2005 Vincent Cannistraro, tidligere chef for antiterrorismeafdelingen i CIA, 
udtaler til Josh Gershtein, journalist ved "The Sun": "Jeg tror ikke, at 
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aflevering eller afhentning af fanger, der deltager i disse overførsler, sker 
på nogen særlig skjult måde. De lande, hvor det foregår, er informeret 
om, hvad der foregår".
http://www.nysun.com/article/24129

9. december 2005 John Bellinger, chef for den juridiske afdeling i udenrigsministeriet, 
erklærer i Genève, at Den Internationale Komité i Røde Kors har adgang 
til "samtlige" fanger i Guantanamo. På spørgsmålet, om Røde Kors har 
adgang til personer, der er fængslet under lignende omstændigheder i 
andre fængsler, svarer Bellinger: "Nej" uden at give yderligere 
forklaringer. Det er første gang, USA indrømmer, at de ikke har givet 
Røde Kors adgang til samtlige fanger under deres kontrol.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13. december 2005 Den schweiziske senator Dick Marty vælges af Europarådet til ordfører 
for en undersøgelse af de formodede hemmelige fængslinger i stater, der 
er medlem af Europarådet.

17. december 2005 Statewatch citerer et dokument, der oprindeligt var hemmeligt stemplet, 
fra et møde i Det Europæiske Råd af 27. januar 2003 om den nye 
transatlantiske agenda. I punkt 4.1 af referatet står følgende: "Begge 
parter enedes om områder, hvor samarbejdet kunne forbedres
[herunder] udveksling af data mellem grænsetjenester, øget anvendelse 
af europæiske transitfaciliteter for at understøtte tilbagesendelsen af 
kriminelle/ulovlige udlændinge, samordning med hensyn til uddannelse i 
forfalskede dokumenter og forbedring af samarbejdet ved fjernelser".
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5. april 2006 Amnesty International offentliggør en ny rapport med titlen "Under 
radaren, hemmelige flyvninger". I rapporten berettes der om, hvordan tre 
yemenitter blev taget til fange som et typisk tilfælde af ekstraordinær 
overførsel, og man kritiserer den fortolkning, som de europæiske 
regeringer giver Chicago-konventionen, idet man fremfører, at de ikke har 
nogen som helst myndighed over de formodede CIA-flyvninger, da de 
fremstår som ikke-kommercielle private flyvninger.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12. april 2006 I et interview i tidsskriftet TIME af John Negroponte, direktør for det 
amerikanske efterretningsvæsen, står følgende: "Negroponte fortalte 
tillige TIME, at et par snese af de værste al-Qaeda-terrorister, der sidder 
fængslet i hemmelige CIA-fængsler, sandsynligvis vil forblive i 
fangenskab, så længe "krigen mod terrorismen fortsætter". Han tilføjede:
"Disse folk bliver holdt tilbage, og de er dårlige aktører, og så længe 
denne situation varer ved og denne krig mod terrorismen fortsætter, er jeg 
ikke sikker på, jeg kan sige Dem, hvad disse fangers endelige skæbne vil 
blive."
Negropontes udtalelser ser ud til at være den første åbne anerkendelse af 
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USA's hemmelige fængselssystem og den omstændighed, at fanger som 
f.eks. Khalid Shaikh Mohammad, der var involveret i den 11. september 
og andre større angreb mod amerikanske interesser rundt omkring i 
verden, måske vil blive holdt fængslet på ubestemt tid.
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19. maj 2006 Offentliggørelse af beretningen fra det 36. møde i FN's Komité mod
Tortur. Der står bl.a. følgende:
"Komitéen er foruroliget over påstandene om, at regeringen har oprettet 
hemmelige fængselsfaciliteter, som Den Internationale Røde Kors Komité
ikke har adgang til. Fangerne er berøvet deres grundlæggende retlige 
beskyttelse, bl.a. mangler en organisme, der kan føre tilsyn med disses 
behandling, samt en appelprocedure med hensyn til deres fængsling. 
Komitéen er også foruroliget over påstande om, at de mennesker, der er 
fængslet i disse centre, eventuelt kan blive tilbageholdt i meget lange 
perioder og blive udsat for tortur eller grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling. Komitéen anser regeringens "ingen 
kommentarer"-politik vedrørende eksistensen af sådanne hemmelige 
fængselscentre såvel som dens efterretningsaktiviteter for at være højst 
beklagelig. (Artikel 2 og 16).
Regeringen burde sørge for, at ingen fængsles i noget som helst 
hemmeligt fængselscenter under dens rent faktiske effektive kontrol. At 
fængsle mennesker under sådanne vilkår udgør i sig selv en overtrædelse 
af konventionen. Regeringen bør undersøge og give oplysninger om 
eksistensen af sådanne eventuelle centre, samt under hvilken myndighed 
de er blevet oprettet, og hvordan fangerne bliver behandlet. Regeringen 
bør offentligt fordømme enhver form for hemmelig fængslingspolitik."
"18. Regeringen træffer alle de nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at forbyde og forebygge tvangsfjernelser på ethvert område under dens 
jurisdiktion og retsforfølge og straffe de ansvarlige, da denne 
fremgangsmåde i sig selv udgør en overtrædelse af konventionen."
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23. maj 2006 Amnesty International offentliggør sin årsberetning. Amnesty kritiserer 
bl.a. præsident Bush' anstrengelser for at nedlægge veto mod et 
ændringsforslag fra Kongressen om forbud mod tortur samt vicepræsident 
Cheneys forsøg på at holde CIA uden for ændringsforslaget.
Beretningen kritiserer også de europæiske regeringer kraftigt: "De 
europæiske regeringer krympede sig, efterhånden som den ene beretning 
efter den anden afslørede deres rolle som USA's juniorpartnere i dets krig 
mod terror. Der var et ramaskrig i offentligheden efter beretninger i 
medierne om en eventuel hemmelig aftale mellem den amerikanske 
regering og en række europæiske regeringer om CIA's sorte områder, dvs. 
påståede hemmelige fængselscentre på europæisk territorium. De stadig 
flere beviser på, at fanger blev ulovligt overført via europæiske lufthavne 
til lande, hvor der var risiko for, at de ville blive torteret ("ekstraordinære 
overførsler"), gav ligeledes anledning til en bred fordømmelse i 
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offentligheden."
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


