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SÜNDMUSTE KRONOLOOGIA

13. nov. 2001 President George W. Bush kirjutab alla presidendi sõjaväelisele korraldusele 
„ebaseaduslike võitlejate” kinnipidamiseks, kohtlemiseks ja nende üle kohtu 
mõistmiseks. See hõlmab al-Qaeda terroriste ja Talibani, kes jäetakse 
korralduse kohaselt ilma õigustest, mis on kolmanda Genfi konventsiooniga 
sõjavangidele antud.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

17. mai 2004 Endine LKA agent Bob Baer, kes töötas 1990ndatel aastatel Lähis-Idas 
salaagendina, teatab: „Kui [LKA tahab] tõsist ülekuulamist, [saadab ta] vangi 
Jordaaniasse. Kui [ta tahab] nende piinamist, [saadab ta] nad Süüriasse. Kui 
[ta tahab] kellegi kadumist – neid mitte kunagi enam näha – [saadab ta] nad 
Egiptusesse”.
http://www.newstatesman.com/200405170016

8. juuni 2004 The Washington Posti artiklis paljastavad Dana Priest ja Jeffrey Smith 
justiitsministeeriumi 2002. aasta memorandumi ning Pentagoni 2003. aasta 
raporti, mis annavad palju piiravama piinamise määratluse kui see, mis on 
tavaliselt kasutatav USA sõjaväe poolt ja rahvusvahelistes konventsioonides.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5. okt. 2005 Vabariiklasest senaator John McCain esitab muudatusettepaneku 
kaitseministeeriumi finantseerimise eelnõu jaoks 2006. aastal, keelates ära 
vangide julma, alandava ja ebainimliku kohtlemise USA töötajate poolt. 
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1. nov. 2005 Töölõuna ajal, kus on kohal vaid vabariiklastest senaatorid, paljastab 
asepresident Dick Cheney salavanglate süsteemi olemasolu. Cheney eesmärk 
oli blokeerida McCaini muudatusettepanek.
mediamatters.org/items/200511090005

2. nov. 2005 The Washington Post avaldab Dana Priesti artikli väidetava salavanglate 
süsteemi olemasolu kohta, andes üksikasju eelmise päeva kohtumise kohta. 
Artikkel algab sõnadega: „LKA on osasid oma kõige tähtsamaid al-Qaeda 
kinnipeetavaid varjanud ja üle kuulanud nõukogudeaegses aedikus Ida-
Euroopas”.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7. nov. 2005 Human Rights Watch (HRW) raporteerib, et LKA juhib salavanglate 
võrgustikku mitte ainult mõnedes Aasia ja Lähis-Ida riikides, vaid ka 
Euroopas, täpsemalt Poolas ja Rumeenias. HRW jõuab sellele järeldusele 
õhusõiduki, mida USA luure kasutas vangide vedamiseks Afganistanist ja 
Iraagist „mustadesse kohtadesse” – mööda maailma hajutatud salavanglatesse 
– ja Guantanamosse, lendude dokumentide põhjal.
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http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18. nov. 2005 Diana Priesti artikkel The Washington Postis sisaldab erinevate praeguste ja 
endiste LKA agentide kirjelduste üksikasju terrorismivastaste luurekeskuste 
(CTIC) asutamise kohta erinevates Euroopa, Lähis-Ida ning Aasia riikides. 
Artiklis väidetakse, et kohalikud ja USA luureteenistused teevad koostööd, 
kaasa arvatud terrorismis kahtlustatavate üleandmise organiseerimises. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5. dets. 2005 Brian Rossi ja Richard Esposito eksklusiivreportaaž ABC kanalil teatab, et 
LKA allikate kohaselt on HRW paljastuste järel suletud kaks LKA salavanglat 
Ida-Euroopas. Sulgemine ja vangide üleviimine rajatistesse Põhja-Aafrika 
kõrbes viidi väidetavalt läbi suure rutuga, valmistudes ette välisministri 
Condoleezza Rice’i visiidiks Euroopasse. 
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5. dets. 2005 Enne Euroopasse minekut lausub Condoleezza Rice: „Ameerika Ühendriigid 
ja muud riigid on kümnendeid kasutanud „üleandmisi” terrorismis 
kahtlustatavate transportimiseks [...] nende kodumaale või teistesse riikidesse, 
kus neid saab üle kuulata, kinni pidada või kohtu ette tuua. [...] Kuid on [...] 
olnud [...] juhtumeid, kus kohalik valitsus ei saa mingil põhjusel kahtlusalust 
kinni pidada või kohtu alla anda ning kus traditsiooniline väljaandmine ei ole 
hea valik. Sellistel juhtudel võib kohalik valitsus teha suveräänse otsuse 
üleandmises koostööd teha. [...] Üleandmine on esmatähtis vahend 
rahvusvahelise terrorismiga võitlemises. [...] Ameerika Ühendriigid on 
austanud – ja austavad ka edaspidi – teiste riikide suveräänsust”.
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6. dets. 2005 Amnesty International avaldab raporti, milles teatab, et tal on teavet 800 LKA 
juhitud lennu kohta Euroopa õhuruumis ja enamikes Euroopa lennujaamades. 
Amnesty sai kätte lennudokumendid kuue tsiviilõhusõiduki kohta, mida LKA 
rentis septembrist 2001 septembrini 2005. Nimetatud ajavahemikul kasutati 
neid kuut õhusõidukit väidetavalt 800 lennuks Euroopasse ja tagasi.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

8. dets. 2005 Vincent Cannistraro, endine LKA terrorismivastase võitluse juht, ütleb Josh 
Gershteinile, The Suni koosseisulisele reporterile, et vangide vastuvõtmisi ja 
üleandmisi ei peaks pidama eriti salajasteks, kuna asukohamaade ametnikud 
olid operatsioonidest teadlikud.
http://www.nysun.com/article/24129

9. dets. 2005 Välisministeeriumi kõrgeim juriidiline nõustaja John Bellinger ütleb Genfis, et 
Rahvusvahelisel Punase Risti Komiteel (RPRK) on juurdepääs „absoluutselt 
kõigile” Guantanamo vangilaagris. Kui talt küsitakse, kas organisatsioonil on 
ligipääs ka kõigile, keda hoitakse mujal sarnastes tingimustes, ütleb ta: „Ei”. 
Ta keeldub lähemalt seletamast. See on esimene kord, kui USA tunnistab, et 
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ta ei ole Punasele Ristile andnud juurdepääsu igale oma kontrolli all olevale 
vangile.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13. dets. 2005 Euroopa Nõukogu määrab Šveitsi senaatori Dick Marty raportööriks 
väidetavate salakinnipidamiste uurimisel liikmesriikides.

17. dets. 2005 Statewatch viitab dokumendile, mis oli algselt pärit Euroopa Ülemkogu 27. 
jaanuari 2003. aasta koosolekust uue atlandiülese tegevuskava kohta. 
Protokolli lõige 4.1 teatab: „Mõlemad pooled olid samal arvamusel 
valdkondade suhtes, kus koostööd saaks parandada, [kaasa arvatud] 
andmevahetuses piirivalveteenuste vahel, suuremas Euroopa 
transiidisoodustuste kasutamises kurjategijate/vastuvõetamatute välismaalaste 
tagasisaatmise toetamiseks, valedokumentide äratundmise väljaõppe 
koordineerimises ning koostöö parandamises tagasisaatmistel”.
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5. aprill 2006 Amnesty International avaldab uue raporti pealkirjaga „Allpool radarit: 
salalennud”. Raport viitab kolme jeemenlase röövimisele kui tüüpilisele näitele 
erakorralisest üleandmisest ning kritiseerib Euroopa valitsuste poolt Chicago 
konventsioonile antud tõlgendusi, väites, et neil ei ole mingit autoriteeti 
väidetavate LKA lendude üle, kuna need on pigem eraviisilised kui ärilised.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12. aprill 2006 Katkend ajakirja Time artiklist intervjuu kohta John Negropontega, rahvusliku 
luure juhiga: „Samuti ütles Negroponte TIMEile, et ligikaudu kolm tosinat 
kõige hullemat al-Qaeda terroristi, keda hoitakse salajastes LKA vanglates, 
jäävad tõenäoliselt vangistusse kuni „terrorismivastane sõda kestab””. Ta 
lisas: „Neid inimesi hoitakse kinni. Ja nad on halvad tegelased. Ja kuni selline 
olukord kestab, kestab terrorismivastane sõda, ma ei ole kindel, et ma oskan 
teile öelda, milline nende kinnipeetavate lõplik meelelaad saab olema”. 
Negroponte kommentaarid näivad olevat esimene avalik tunnistus salajasest 
USA kinnipidamissüsteemist ja asjaolust, et kinnipeetavaid, nagu näiteks 
Khalid Shaikh Mohammadi – seotud 11. septembriga või teiste suuremate 
rünnakutega USA huvide vastu üle kogu maailma – võidakse kinni hoida 
määramatult.”
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19. mai 2006 ÜRO piinamise vastase komitee 36. istungjärgu raporti avaldamine. Raport 
teatab, et:
„Komitee on mures väidete pärast, et lepinguosaline riik on loonud salajasi 
kinnipidamisrajatisi, mis ei ole ligipääsetavad Rahvusvahelisele Punase Risti 
Komiteele. Kinnipeetavad on ilma jäetud põhilistest õiguslikest tagatistest, 
kaasa arvatud valvemehhanismist seoses nende kohtlemisega ning 
teistmismenetlustest seoses nende kinnipidamisega. Samuti on komitee mures 
väidete pärast, et sellistes rajatistes võidakse kinnipeetavaid hoida pikema 
perioodi jooksul ning nad võivad seista silmitsi piinamise või julma, 
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ebainimliku või alandava kohtlemisega. Komisjon peab kahetsusväärseks 
lepinguosalise riigi „ei kommenteeri” poliitikat seoses nii kõnealuste salajaste 
kinnipidamisrajatiste olemasoluga kui ka tema luuretegevusega (artiklid 2 ja 
16).
Lepinguosaline riik peaks tagama, et mitte kedagi ei peetaks kinni üheski 
salajases kinnipidamisrajatises tema de facto tõhusa kontrolli all. Inimeste 
kinnihoidmine sellistes tingimustes kujutab endast konventsiooni rikkumist. 
Lepinguosaline riik peaks uurima ja avalikustama iga sellise rajatise olemasolu 
ning asutuse, mille all need on loodud ning kinnipeetavate kohtlemise viisi. 
Lepinguosaline riik peaks avalikult hukka mõistma igasuguse 
salakinnipidamise poliitika.”
„18. Lepinguosaline riik peaks omaks võtma kõik vajalikud meetmed, et 
keelata ja ära hoida pealesurutud kadumised igal tema jurisdiktsiooni all oleval 
territooriumil ning et anda täideviijad kohtu alla ja karistada, kuna kõnealune 
tava kujutab endast konventsiooni rikkumist.”
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23. mai 2006 Amnesty International avaldab oma iga-aastase raporti. Amnesty kritiseerib 
eelkõige president Bushi jõupingutusi kehtestada veto kongressi 
muudatusettepanekule piinamise keelustamise kohta ning asepresident Cheney 
jõupingutusi hoida LKA muudatusettepanekust eemal.
Samuti kritiseerib raport tõsiselt Euroopa valitsusi järgmiselt: „Euroopa 
valitsused vingerdasid, kui üks lugu teise järel paljastas nende osa USA 
abipartnerina tema „terrorismivastases sõjas”. Meediaraportitele võimalikest 
kokkulepetest USA administratsiooni ja osade Euroopa valitsuste vahel "LKA 
mustade kohtade” küsimuses – väidetavate salajaste kinnipidamiskeskuste 
kohta Euroopa territooriumil – järgnes üldsuse protest. Suurenev 
tõendusmaterjalide hulk, et vange veati ebaseaduslikult läbi Euroopa 
lennujaamade riikidesse, kus oli risk, et neid piinatakse („erakorralised 
üleandmised”), kutsus samuti esile laialdase avaliku hukkamõistu”.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


