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TAPAHTUMIEN KRONOLOGIA

13. marraskuuta 2001 Presidentti George W. Bush allekirjoitti "laittomien vihollismielisten 
taistelijoiden" vangitsemista, kohtelua ja tuomitsemista koskevan 
sotilaskäskyn. Sillä viitattiin al-Quaida-terroristeihin ja talibaneihin, 
joilta tämän sotilaskäskyn perusteella evättiin vangeille Geneven 
kolmannen sopimuksen nojalla myönnetyt oikeudet. 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

17. toukokuuta 2004 Entinen CIA:n työntekijä Bob Baer, joka työskenteli 1990-luvulla 
salaisena agenttina Lähi-idässä, totesi: "Jos CIA haluaa kovan 
kuulustelun, se lähettää vangin Jordaniaan. Jos se haluaa, että vankia 
kidutetaan, se lähettää hänet Syyriaan. Jos se haluaa saada jonkun 
katoamaan, se lähettää hänet Egyptiin". 
http://www.newstatesman.com/200405170016

8. kesäkuuta 2004 Dana Priest ja Jeffrey Smith paljastivat eräässä The Washington Post -
lehden artikkelissa 2002 laaditun Yhdysvaltain oikeusministeriön 
muistion ja 2003 laaditun Pentagonin raportin. Molemmissa 
asiakirjoissa kidutuksen määritelmä on paljon ahtaampi kuin 
Yhdysvaltain armeijan normaalisti käyttämä ja kansainvälisissä
sopimuksissa käytetty määritelmä.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5. lokakuuta 2005  Republikaaninen senaattori John McCain jätti Yhdysvaltain 
puolustusministeriön vuoden 2006 talousarviota koskevaan 
lakiehdotukseen tarkistuksen, jossa kaikelta Yhdysvaltain 
valtionhallinnon henkilökunnalta kielletään vankien julma, nöyryyttävä
ja epäinhimillinen kohtelu. 
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1. marraskuuta 2005 Eräällä työlounaalla, jossa ainoastaan republikaaniset senaattorit olivat 
läsnä, varapresidentti Dick Cheney paljasti salaisten vankiloiden 
järjestelmän olemassaolon. Cheneyn tarkoituksena oli estää McCainin 
tarkistus.
http://www.mediamatters.org/items/200511090005

2. marraskuuta 2005 The Washington Post -lehti julkaisi Dana Priestin kirjoittaman 
artikkelin salaisen vankilajärjestelmän väitetystä olemassaolosta ja toi 
esille yksityiskohtia edellisen päivän kokouksen sisällöstä. Artikkeli 
alkaa sanoin: "CIA on piilotellut ja kuulustellut joitakin kaikkein 
tärkeimpiä al-Quaida-vankejaan Itä-Euroopassa neuvostoajan perua
olevilla aidatuilla sotilasalueilla". 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7. marraskuuta 2005 Human Rights Watch -järjestö raportoi, että CIA pitää yllä salaisten 
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vankiloiden verkostoa. Vankiloita ei ole ainoastaan eräissä Aasian ja 
Lähi-idän maissa, vaan myös Euroopassa, erityisesti Puolassa ja 
Romaniassa. HRW tuli tähän johtopäätökseen Yhdysvaltain 
tiedustelupalvelun käyttämien lentokoneiden lentoreittien perusteella. 
Tiedustelupalvelu käyttää näitä lentokoneita vankien kuljettamiseen 
Afganistanista ja Irakista niin sanottuihin "black sites" -kohteisiin eli
ympäri maailmaa siroteltuihin salaisiin vankiloihin – ja Guantanamoon.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18. marraskuuta 2005 The Washington Post -lehdessä ilmestyneessä Dana Priestin 
artikkelissa kerrottiin yksityiskohtia useiden nykyisten ja entisten CIA:n 
agenttien kuvauksista, joiden mukaan CIA olisi perustanut
terroritaistelun keskuksia (Counter Terrorist Intelligence Centres, 
CTIC) useisiin Euroopan, Lähi-idän ja Aasian maihin. Artikkelissa 
väitetään, että paikalliset ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelut tekevät 
yhteistyötä, johon kuuluu myös terroristeiksi epäiltyjen luovuttaminen. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5. joulukuuta 2005 ABC:n yksinoikeusartikkelissa Brian Ross ja Richard Esposito
kertoivat, että CIA-lähteiden mukaan kaksi Itä-Euroopassa sijaitsevaa 
CIA:n vankilaa on suljettu Human Rights Watch -järjestön paljastusten 
vuoksi. Sulkeminen ja vankien siirto Pohjois-Afrikan autiomaassa 
oleviin laitoksiin väitetään tehdyksi hyvin kiireesti ulkoministeri 
Condoleeza Ricen Euroopan vierailua edeltävänä aikana.  
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5. joulukuuta 2005 Condoleeza Rice sanoi ennen Eurooppaan lähtöään: "Yhdysvallat ja 
muut maat ovat vuosikymmenten ajan käyttäneet luovuttamista
kuljettaakseen terroristeiksi epäiltyjä [...]  heidän kotimaihinsa tai muihin 
maihin, joissa heitä voidaan kuulustella, säilyttää ja viedä oikeuteen. [...] 
Mutta [...] on ollut [...] tilanteita, joissa paikallinen hallitus ei jostain 
syystä voi pidättää epäiltyä tai asettaa häntä syytteeseen, eikä
tavanomainen luovuttaminen käy päinsä. Niissä tapauksissa paikallinen 
hallitus voi tehdä suvereenin päätöksen luovutusta koskevasta 
yhteistyöstä. [...] Luovutus on keskeinen väline kansainvälisen
terrorismin torjunnassa. [...] Yhdysvallat on kunnioittanut – ja 
kunnioittaa vastaisuudessakin – muiden maiden suvereeniutta."
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6. joulukuuta 2005 Amnesty International julkaisi raportin, jossa se ilmoitti, että sillä on 
tiedot 800:sta CIA-lennosta, joiden yhteydessä on käytetty Euroopan 
ilmatilaa ja eurooppalaisia lentokenttiä. Amnesty sai kuuden CIA:n 
syyskuun 2001 ja syyskuun 2005 välisenä aikana vuokraaman 
siviililentokoneen lentotiedot. Tuona aikana näitä kuutta lentokonetta 
väitetään käytetyn 800:aan Euroopasta lähtevään ja sinne saapuvaan 
lentoon. 
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www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

8. joulukuuta 2005 Vincent Cannistraro, CIA:n entinen terrorisminvastaisen osaston 
päällikkö, kertoi The Sun -lehden toimittajalle, että vankien noutamisia
ja siirtoja ei voi pitää mitenkään salamyhkäisenä, koska niiden maiden 
virkamiehet, joissa tätä toimintaa oli, tiesivät operaatioista. 
http://www.nysun.com/article/24129

9. joulukuuta 2005 Yhdysvaltain ulkoministeriön oikeudellinen pääneuvonantaja John 
Bellinger sanoi Genevessä, että Punaisen Ristin kansainvälisellä
komitealla (ICRC) on rajoitukseton pääsy "kaikkien" Guantanamon 
vankien luo. Kun häneltä kysyttiin, onko järjestöllä pääsy kaikkien 
muualla samanlaisissa olosuhteissa pidettyjen henkilöiden luo, hän 
sanoi: "Ei". Hän kieltäytyi selittämästä asiaa enempää. Tämä on 
ensimmäinen kerta, jolloin Yhdysvallat myöntää, ettei se ole päästänyt 
Punaista Ristiä kaikkien sen valvonnassa olevien vankien luo. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13. joulukuuta 2005 Euroopan neuvosto nimitti sveitsiläisen parlamentaarikon Dick Martyn 
raportoijaksi selvittämään väitettyjä henkilöiden salaisia pidätyksiä
jäsenvaltioissa oleviin salaisiin paikkoihin. 

17. joulukuuta 2005 Statewatch-järjestö viittasi alun perin salaiseksi luokiteltuun 
asiakirjaan, joka koski EU:n neuvoston 27. tammikuuta 2003 pidettyä
uutta transatlanttista toimintaohjelmaa käsitellyttä kokousta. 
Kokouspöytäkirjan 4.1 kohdassa todetaan, että osapuolet sopivat 
alueista, joilla yhteistyötä voitaisiin parantaa, mukaan lukien tietojen 
vaihto rajavalvontaviranomaisten kesken, eurooppalaisten 
kauttakulkupaikkojen käytön lisääminen rikollisten tai ei-toivottujen 
ulkomaalaisten palauttamisen tukemiseksi, koordinointi vääriä
asiakirjoja koskevan koulutuksen osalta ja yhteistyön parantaminen 
poiskuljetusten yhteydessä.
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5. huhtikuuta 2006 Amnesty International julkaisi uuden raportin, joka oli otsikoitu 
"Below the radar: secret flights". Raportissa viitataan kolmen 
jemeniläisen kidnappaukseen tyypillisenä esimerkkinä poikkeuksellisista 
luovutuksista ja kritisoidaan Euroopan hallitusten Chicagon 
yleissopimuksen tulkintaa, kun ne väittävät, että niillä ei ole toimivaltaa 
väitettyjen CIA-lentojen suhteen, koska on kyse yksityisistä eikä
kaupallisista lennoista. 
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12. huhtikuuta 2006 TIME-aikakauslehden artikkelissa, jossa haastateltiin kansallisen 
tiedustelupalvelun johtajaa John Negropontea, sanotaan: "Negroponte
kertoi TIME-lehdelle myös, että kolmisenkymmentä pahinta al-Quaida-
terroristia, jotka ovat pidätettyinä salaisissa CIA:n vankiloissa, pidetään 
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niissä niin kauan kuin 'sota terrorismia vastaan' jatkuu. Hän lisäsi: 
'Nämä ihmiset pysyvät pidätettyinä. He ovat roistoja. Luulen, että niin 
kauan kuin tämä tilanne jatkuu, sota terrorismia vastaan jatkuu, en osaa 
sanoa, miten lopulta menettelemme näiden pidätettyjen suhteen.'
Negroponten toteamukset ovat todennäköisesti ensimmäinen avoin 
tunnustus siitä, että tällaisia vankileirejä todella on ja että sellaiset 
vangit kuin Khalid Sheikh Mohammed – joka oli osallisena 11. 
syyskuuta tehtyihin iskuihin tai muihin vakaviin, amerikkalaisten 
hallitsemia kohteita vastaan tehtyihin iskuihin – voidaan pitää
pidätettyinä määräämättömän ajan."
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19. toukokuuta 2006 YK:n kidutuksenvastaisen komitean 36. istunnon raportti julkaistiin. 
Raportissa sanotaan:  

"Komitea on huolissaan väitteistä, joiden mukaan sopimusvaltio on 
perustanut salaisia pidätyskeskuksia, joihin Punaisen Ristin 
kansainvälisellä komitealla ei ole pääsyä. Pidätetyt ovat vailla 
perusoikeusturvaa, sillä mitään heidän kohteluaan koskevaa 
valvontamekanismia tai heidän vangittuna pitämistään koskevaa 
tarkastusmenettelyä ei ole. Komitea on huolissaan myös väitteistä, että
kyseisissä keskuksissa vangittuina olevia henkilöitä voitaisiin säilyttää
niissä pitkiä aikoja ja heitä voitaisiin kiduttaa, kohdella julmasti, 
epäinhimillisesti tai nöyryyttävästi. Komitea pitää valitettavana, että
sopimusvaltio on kieltäytynyt kommentoimasta tällaisten salaisten 
pidätyskeskusten olemassaoloa tai sen tiedustelutoimintaa. (2 ja 16
artikla).

Sopimusvaltion tulisi taata, että ketään henkilöä ei pidetä vangittuna
missään pidätyslaitoksessa, joka ei ole sen todellisessa valvonnassa. 
Henkilöiden säilyttäminen sellaisissa olosuhteissa on jo itsessään
yleissopimuksen rikkomista. Sopimusvaltion on tutkittava ja 
paljastettava tällaisten keskusten olemassaolo sekä se viranomainen, 
jonka vastuualueeseen ne kuuluvat, sekä tapa, jolla vankeja kohdellaan. 
Sopimusvaltion on julkisesti tuomittava täysin salaisia vangitsemisia 
koskeva politiikka."

"18. Sopimusvaltion olisi ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin, joilla 
kielletään ja estetään kaikenlaiset sieppaukset kaikilla sen 
lainkäyttövallan alaisilla alueilla ja jotta rikoksentekijät asetetaan 
syytteeseen ja heitä rangaistaan, sillä tämä käytäntö on jo itsessään
yleissopimuksen rikkomista.”
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23. toukokuuta 2006 Amnesty International julkaisi vuosiraporttinsa. Amnesty arvosteli 
erityisesti presidentti Bushin yritystä käyttää veto-oikeuttaan 
kongressin tarkistukseen, jolla kiellettäisiin kidutus, ja varapresidentti 
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Cheneyn yritystä pitää CIA tarkistuksen ulkopuolella.

Raportissa arvostellaan ankarasti myös Euroopan maiden hallituksia: 
"Euroopan maiden hallitukset ovat alkaneet tuntea itsensä
vaivautuneiksi sitä mukaa kuin ne ovat paljastuneet Yhdysvaltain 
passiivisiksi liittolaisiksi sen 'sodassa terrorismia vastaan'. Voimakas 
yleinen paheksunta seurasi tiedotusvälineiden kerrottua mahdollisesta 
Yhdysvaltain hallinnon ja joidenkin eurooppalaisten hallitusten välisestä
salaisesta sopimuksesta, jolla Euroopan maaperälle olisi perustettu 
CIA:n salaisia pidätyskeskuksia ('black sites'). Laajan julkisen tuomion 
sai aikaan myös lisääntyvä todistusaineisto siitä, että vankeja oli 
siirretty laittomasti eurooppalaisten lentokenttien kautta maihin, joissa 
heidän oli vaara joutua kidutetuiksi ('poikkeukselliset luovutukset')."
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


