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AZ ESEMÉNYEK IDŐRENDJE

2001. november 13. George W. Bush elnök aláírja az elnöki katonai rendeletet a „jogellenes 
harcosok” fogva tartásáról, a velük való bánásmódról és ügyük tárgyalásáról.. 
A rendelet vonatkozik valamennyi AL-Kaidaterroristára és tálibra, akiktől a 
rendelet értelmében megtagadják a Harmadik Genfi Egyezmény értelmében a 
háborús foglyoknak biztosított jogokat.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

2004. május 17. A 90-es években a Közel-keleten titkosügynökként tevékenykedett volt CIA 
ügynök, Bob Baer kijelenti a következőket: „Ha (a CIA ) komoly vallatást 
(akar), a foglyot Jordániába küldi. Ha (kívánja) a foglyok kínzását is, őket 
Szíriába küldi. Ha valakit el kívánt tüntetni – véglegesen – , azt Egyiptomba 
küldi.
http://www.newstatesman.com/200405170016

2004. június 8. A Washington Postban megjelent cikkben Dana Priest és Jeffrey Smith 
feltárják egy 2002-es Igazságügyi Minisztériumi emlékeztető, valamint egy 
2003-as Pentagon jelentés létezését, ami a kínzásnak sokkal szűkebb értelmű
fogalommeghatározását adja, mint amit az USA hadserege és a nemzetközi 
egyezmények rendszerint alkalmaznak.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

2005. október 5. John McCain republikánus szenátor beterjeszt egy módosítást a Védelmi 
Minisztérium 2006. évi finanszírozásáról szóló törvénytervezethez, ami tiltja 
az USA-személyzet számára a kegyetlen, megalázó és embertelen 
bánásmódot. http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

2005. november 1. Egy kizárólag republikánus szenátorok részvételével lezajlott 
munkaebéden Dick Cheney alelnök felfedte a titkos börtönök rendszerének 
létezését. Cheney célja az volt, hogy megakadályozza a McCain-módosítás 
átvitelét. 
mediamatters.org/items/200511090005

2005. november 2. A Washington Post közzétesz egy cikket Dana Priest tollából a titkos 
börtönrendszer létezéséről, részletekkel szolgálva az előző napi találkozóról. 
A cikk a következő szavakkal kezdődik: „A CIA a legfontosabb Al-Kaida 
foglyok közül néhányat Kelet-Európában egy Szovjetunió-korabeli 
fogolytáborban rejteget és vallat”.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

2005. november 7. A Human Rights Watch bejelenti, hogy a CIA titkos börtönök 
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rendszerét üzemelteti, nem csak ázsiai és a közel-keleti országokban, hanem 
Európában, és különösen Lengyelországban és Romániában is. A HRW azon 
repülőgép repülési naplójából vonta le ezt a következtetést, amelyiket az USA 
titkosszolgálata használt a foglyok Afganisztánból és Irakból az ún. „fekete 
helyekre” – azaz a világban elszórt titkos börtönökbe – valamint 
Guantanamóba.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

2005. november 18. Diana Priest Washington Postban megjelent egy cikke részleteket közöl 
jelenlegi és korábbi CIA ügynökök elszámolásairól, akik terroristaellenes 
titkosszolgálati központokat (CITS) állítottak fel különféle európai, közel-
keleti és ázsiai országokban. A cikk állítja, hogy a helyi és az amerikai 
egyesült államokbeli titkosszolgálatok együttesen tevékenykednek, beleértve a 
terrorizmussal gyanúsítottak kiszolgáltatását is. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

2005. december 5: Brian Ross és Richard Esposit kizárólag az ABC csatornán látható
riportja állítja, hogy CIA források szerint két titkos börtönt zártak be Kelet-
Európában az HRW kijelentéseit követően. A foglyoknak az észak-afriaki 
létesítményekbe történő átszállítása nagy sietségben zajlott, Condolezza Rice 
nemzetbiztonsági főtanácsadó európai látogatását előkészítendő.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

2005. december 5: Európába indulása előtt Condoleeza Rice a következőket mondta: Az 
Egyesült Államok és más országok évtizedekig használták a „kiszolgáltatást”
terrorizmussal gyanúsítottak szállítására [...] azok hazájába vagy más olyan 
országokba, ahol kihallgathatók, fogva tarthatók vagy az igazságszolgáltatás 
elé vihetők. [...] De voltak [...] esetek, amelyekben valamely okból a helyi 
kormány nem tarthat fogva vagy nem emelhet vádat egy gyanúsított ellen, és 
hagyományos kiadatás nem megfelelő választási lehetőség. Ezekben az 
esetekben a helyi kormány szuverén választása a kiszolgáltatásban való
közreműködés. [...] A kiszolgáltatás létfontosságú eszköz a nemzetközi 
terrorizmus elleni küzdelemben. [...] Az Egyesült Államok tiszteletben tartotta 
és a jövőben is tiszteletben fogja tartani más országok szuverenitását.
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

2005. december 6: Az Amnesty International közzétesz egy jelentést, amelyben állítja, hogy 
információkkal rendelkezik 800 olyan járatról, amelyet a CIA üzemeltetett az 
európai légtérben és a legtöbb európai repülőtéren. Az Amnesty megszerezte 
a CIA által 2001 szeptembere és 2005 szeptembere között bérelt hat polgári 
repülőgép repülési naplóját. Ezen időszak alatt a hat repülőgépet állítólag 
800, Európából induló vagy oda érkező járathoz használták.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml
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2005. december 8. Vincent Cannistraro, a CIA terrorizmusellenes részlegének korábbi 
vezetője elmondja Josh Gershteinnek, a The Sun riporterének, hogy a foglyok 
felvétele és lerakása nem lehetett nagyon titkos, mivel a fogadó ország 
hivatalos szervei tudtak a műveletekről.
http://www.nysun.com/article/24129

2005. december 9. A Belügyminisztérium jogi főtanácsadója, John Bellinger, Genfben 
kijelenti, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) joga van 
bejutni „abszolút mindenkihez”, akit a guantanamói fogolytáborban tartanak 
fogva. Arra a kérdésre, hogy a szervezet jogosult e bejutni mindenkihez, aki 
hasonló körülmények között máshol tartanak fogva, ezt mondta: „Nem”
Megtagadta a további magyarázatot. Ez az első alkalom, hogy az Egyesült 
Államok elismerte, miszerint nem biztosított a Vöröskeresztnek bejutást az 
ellenőrzése alatt álló valamennyi fogolyhoz.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

2005. december 13. Az Európai Tanács kijelöli Dick Marty svájci szenátort előadóvá a 
tagállamokban lévő állítólagos titkos börtönök vizsgálatára.

2005. december 17. A Statewatch egy olyan dokumentumra hivatkozik, amelyet eredetileg 
az EU-Tanács 2003. január 27-i, az új transzatlanti menetrendről tartott ülésér
ől származónak minősítettek. Az ülés jegyzőkönyvének 4.1 bekezdése ezt 
állítja: „Mindkét oldal egyetértett azokban a területekben, amelyeken az 
együttműködést javítani kell, (beleértve) a határigazgatási szervek közötti 
adatcserét, az európai tranzitlehetőségek fokozottabb használatát a bűnöz
ők/be nem engedhető idegenek hazatérésének támogatására, a hamis iratokkal 
kapcsolatos képzés összehangolása és a kiutasítás terén az együttműködés 
javítás”'.
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

2006: április 5. Az Amnesty International közzéteszi a „Radar alatt : titkos járatok” című új 
jelentését: .. A jelentés utal három jemeni jogellenes elvitelére mint a 
rendkívüli kiszolgáltatás tipikus példájára, és bírálja a Chicagói Egyezmény 
európai kormányok általi értelmezését, állítva, hogy nincs joghatóságuk az 
állítólagos CIA járatok felett, mivel azok magánjellegűek és nem 
kereskedelmiek.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

2006: április 12. Kivonat a Time folyóirat egy cikkéből, a John Negroponte-tal, a nemzeti 
titkosszolgálat igazgatójával készített interjúból: „Negroponte azt is mondta a 
TIME-nak, hogy a három tucat legveszélyesebb AL-Kaidaterroristát titkos 
CIA börtönökben tartják fogva valószínűleg mindaddig, amíg a ‹‹ terrorizmus 
elleni háború tart ››. Hozzátette: ‹‹Ezek az emberek fogságban vannak.. És 
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rosszak. És ameddig ez a helyzet fennáll, ez a háború a terrorizmus ellen 
folytatódik, nem biztos, hogy meg tudom-e mondani, hogy mi lesz e foglyok 
végső sorsa››. Negroponte megjegyzése tűnik az USA titkos fogva tartási 
rendszere valamint azon tény első nyílt elismerésének , hogy olyan foglyok, 
mint Khalid Shaikh Mohammad — részt vett a szeptember 11-I vagy az USA-
érdekeltségek ellen a világban elkövetett főbb támadásokban —, határozatlan 
ideig fogva tarthatók.”
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

2006. május 19. Az ENSZ Kínzásellenes Bizottságának 36. üléséről szóló jelentés közzététele. 
A jelentés a következőket állítja:
A Bizottságot aggodalommal töltik el azok az állítások, miszerint egy állam 
szerződő fél titkos börtönöket létesített, amelyek nem elérhetők a 
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága számára. A foglyokat megfosztják az 
alapvető jogi biztosítékoktól, beleértve egy felügyeleti mechanizmust a velük 
szemben tanúsított bánásmód és a fogva tartásuk tekintetében a felülvizsgálati 
eljárások vonatkozásában. A Bizottság aggódik azon állítások miatt is, 
miszerint az ilyen létesítményekben fogva tartottak meghosszabbított ideig 
tarthatók fogva, valamint kínzással vagy embertelen illetve megalázó
bánásmóddal szembesülnek. A Bizottság sajnálatosnak ítéli a szerződő állam 
„nincs kommentár” politikáját az ilyen titkos börtönök létezése 
vonatkozásában, illetve annak titkosszolgálati tevékenységét is. (2. és 
16.cikk).
A szerződő államnak biztosítania kell, hogy tényleges, hatékony ellenőrzése 
alatt senkit ne tartsanak fogva ilyen titkos börtönökben. Személyek ilyen 
körülmények között történő fogva tartása önmagában az Egyezmény 
megszegését képezi. A szerződő államnak ki kell vizsgálnia és fel kell tárnia 
az ilyen létesítmények létezését, és azt a joghatóságot, amely alatt azokat 
létrehozták, valamint a fogva tartottakkal szemben tanúsított bánásmódot. A 
szerződő államnak nyilvánosan el kell ítélnie a titkos fogva tartásra vonatkozó
minden politikát.”
'18. A szerződő államnak el kell fogadnia minden szükséges intézkedést a 
joghatósága alá tartozó területen valamennyi kényszereltüntetés betiltására és 
megakadályozására és a jogsértők ellen büntető eljárás indítására és 
megbüntetésükre, mivel ez a gyakorlat az Egyezmény megsértését alkotja.”
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

2006. május 23. Az Amnesty International közzéteszi éves jelentését. Az Amnesty bírálja 
különösen Bush elnök arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megvétózza a kínzást 
megtiltó kongresszusi módosítást, illetve Cheney alelnök azon erőfeszítését, 
hogy a CIA-t a módosítás hatókörén kívül tartsa.
A jelentés komolyan bírál európai kormányokat is a következők szerint: „ Az 
európai kormányok feszengtek, ahogy az egyik történet a másik után feltárta 
szerepüket az USA ‹‹terrorizmus elleni háborújának›› segítőjeként. Nyilvános 
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felzúdulás követte az USA kormánya és néhány európai kormány között a ‹
‹CIA fekete helyszínei›› – az európai területen működő állítólagos titkos 
börtönök – kapcsán lehetséges összejátszásról szóló sajtóbeszámolókat. 
Széleskörű nyilvános elítélést váltottak ki az arra vonatkozóan gyarapodó
bizonyítékok is, hogy foglyokat jogellenesen szállítottak át európai repül
őtereken olyan országokba, ahol fennállt kínzásuk kockázata (‹‹rendkívüli 
kiszolgáltatás››)”.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


