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ĮVYKIŲ SEKA

2001 11 13 Prezidentas George’as W. Bushas pasirašo karinį prezidento įsaką dėl „neteis
ėtų kovotojų“ sulaikymo, priežiūros ir teismo. Įsakas taikomas Al-Kaidos 
teroristams ir Talibano nariams, kuriems šiuo įsaku atimamos karo belaisvių
teisės, užtikrinamos Trečiaja Ženevos konvencija.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

2004 04 17 Buvęs CŽV agentas Bobas Baeris, praeito šimtmečio paskutinį dešimtmetį
dirbęs slaptuoju agentu Artimuosiuose Rytuose, pareiškia: „Jeigu [CŽV 
reikalingas] rimtas tardymas, [kalinys] siunčiamas į Jordaniją. Jeigu [reikia] 
kankinti, siunčiama į Siriją. Jeigu [reikia], kad kas nors dingtų – kad niekas 
daugiau nematytų – [siunčiama] į Egiptą”.
http://www.newstatesman.com/200405170016

2004 06 08 Straipsnyje „Washington Post“ Dana Priest ir Jeffrey’is Smithas atskleidžia 
esant 2002 m. parengtą Teisingumo Departamento atmintinę ir 2003 m. 
Pentagono ataskaitą, kurioje kankinimų sąvoka apibrėžiama siauriau, negu 
paprastai suprantama JAV karinėse pajėgose ir tarptautiniuose susitarimuose.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

2005 10 05  Respublikonų senatorius Johnas McCainas pateikia Gynybos departamento 
finansavimo 2006 metais akto pataisą, kuria draudžiamas žiaurus, žeminantis 
ir nežmoniškas JAV valstybės pareigūnų elgesys su kaliniais.
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

2005 11 01 Dalykinių pietų, kuriuose dalyvavo tik respublikonų senatoriai, metu 
viceprezidentas Dickas Cheney’is atskleidžia esant slaptų kalėjimų tinklą.
Cheney’is siekia užkirsti kelią McCaino pataisai.
mediamatters.org/items/200511090005

2005 11 02 „Washington Post“ publikuoja Danos Priest straipsnį apie įtariamą esant slapt
ų kalėjimų tinklą ir pateikia smulkmenų iš minėtojo susitikimo. Straipsnis 
pradedamas žodžiais: „CŽV svarbius Al-Kaidos belaisvius slepia ir kvočia 
buvusioje sovietų bazėje Rytų Europoje“.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

2005 11 07 „Human Rights Watch“ praneša, kad CŽV laiko slaptų kalėjimų tinklą – ne tik 
kai kuriose Azijos ir Artimųjų Rytų šalyse, tačiau taip pat ir Europoje:
Lenkijoje ir Rumunijoje. HRW grindžia šią išvadą JAV žvalgybos naudotų
orlaivių skrydžių įrašais. Šiais orlaiviais buvo gabenami belaisviai iš
Afganistano ir Irako į „juodąsias vietas“, t.y. visame pasaulyje išdėstytus 
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slaptuosius kalėjimus ir Gvantanamo bazę.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

2005 11 18 Dianos Priest straipsnyje „Washington Post“ pateikiami įvairių dabartinių ir 
buvusiųjų CŽV agentų pasisakymai apie tai, kad Agentūra yra pristeigusi 
antiteroristinių žvalgybos centrų (CTIC) įvairiose Europos, Artimųjų Rytų ir 
Azijos šalyse. Straipsnyje teigiama, kad vietinės ir JAV žvalgybos tarnybos 
bendradarbiaujančios, įskaitant ir įtariamųjų terorizmu perkėlimą į kitas šalis 
(angl. – rendition).
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

2005 12 05 Išskirtiniame ABC reportaže Brianas Rossas ir Richardas Esposito praneša, 
kad, remiantis šaltiniais CŽV, po HRW atskleistų žinių uždaryti du slaptieji C
ŽV kalėjimai Rytų Europoje. Kalėjimai esą uždaryti ir belaisviai paskubomis 
perkelti į bazes Šiaurės Afrikos dykumose, rengiantis JAV valstybės sekretor
ės Condoleezos Rice vizitui Europoje.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

2005 12 05 Prieš išvykdama į Europą, Condoleeza Rice sakė: „Dešimtmečiais Jungtinės 
Valstijos ir kitos šalys naudojosi „perkėlimais“ gabenant įtariamuosius 
terorizmu […] į jų gimtąsias šalis ar kitas šalis, kur juos būtų galima apklausti, 
laikyti ir įvykdyti teisingumą. […] Tačiau […] yra buvę atvejų, kai dėl tam 
tikrų priežasčių […] vietos valdžios institucijos neišgali laikyti nelaisvėje ar 
teisti įtariamojo ir įprasta ekstradicija netinka. Šiuo atveju vietinė valdžia gali 
priimti savarankišką sprendimą bendradarbiauti vykdant perkėlimą. […] Perk
ėlimas – svarbi kovos su tarptautiniu terorizmu priemonė. […] Jungtinės 
Valstijos gerbė ir gerbs kitų valstybių suverenitetą.“
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

2005 12 06 „Amnesty International“ paskelbia ataskaitą, kurioje pranešama, kad surinktos 
žinios apie 800 skrydžių, kuriuos CŽV vykdė Europos oro erdvėje, 
pagrindiniuose Europos oro uostuose. Organizacija „Amnesty“ gavo šešių
civilinių orlaivių skrydžių duomenis. Šiuos orlaivius CŽV naudojo nuo 2001 
m. rugsėjo iki 2005 m. rugsėjo. Įtariama, kad šie orlaiviai panaudoti 800 skryd
žių iš ir į Europą.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

2005 12 08 Vincentas Cannistraro, buvęs CŽV antiteroristinės veiklos vadovas, pasako 
Joshui Gershteinui, „The Sun“ etatiniam korespondentui, kad kalinių pri
ėmimai ir išsiuntimai neturėtų būti laikomi ypač didele paslaptimi, nes valstyb
ės pareigūnai priimančiose šalyse žinoję apie šias operacijas.
http://www.nysun.com/article/24129
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2005 12 09 Valstybės Departamento vyriausias juridinis patarėjas Johnas Bellingeris 
pasako Ženevoje, kad Tarptautiniam raudonojo kryžiaus komitetui leidžiama 
prieiti prie visų belaisvių, laikomų Gvantanamo stovykloje. Paklausus, ar 
Raudonojo kryžiaus organizacijai leidžiama prieiti prie visų, panašiomis 
aplinkybėmis laikomų kitur, jis atsako „ne“ ir atsisako komentuoti. Pirmą kart
ą JAV pripažįsta, kad nesuteikė Raudonajam kryžiui priėjimo prie visų savo 
laikomų belaisvių.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

2005 12 13 Europos Taryba paskiria šveicarų senatorių Dicką Marty pranešėju, tiriant 
įtariamą slaptą asmenų laisvės atėmimą Europos valstybėse narėse.

2005 12 17 „Statewatch“ pamini ES Tarybos posėdžio, vykusio 2003 m. sausio 27 d., dėl 
naujosios transatlantinės darbotvarkės dokumentą, kuris iš pradžių buvęs 
slaptas (angl. – classified). Posėdžio protokolo 4.1 skirsnyje sakoma: „Abi 
šalys susitarė dėl sričių, kuriose derėtų gerinti bendradarbiavimą, [įskaitant] 
keitimąsi informacija tarp sienos apsaugos tarnybų, Europos tranzito priemoni
ų didesnį panaudojimą nepriimtiniems svetimšaliams ir nusikaltėliams grąžinti, 
dokumentų falsifikavimo mokymus ir bendradarbiavimą perkėlimo srityje“.
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

2005 05 05 „Amnesty International“ paskelbia naują ataskaitą, pavadintą „Žemiau radaro:
slaptieji skrydžiai“. Ataskaitoje pasakojama apie trijų Jemeno piliečių
pagrobimą, kaip tipinį neįprastojo perkėlimo pavyzdį. Taip pat kritikuojamas 
Europos šalių vyriausybių pareikštas Čikagos konvencijos išaiškinimas, pagal 
kurį esą Europos šalių vyriausybės neturi galios įtariamų CŽV vykdytų skryd
žių atžvilgiu, nes tai yra veikiau privatūs negu komerciniai skrydžiai.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

2006 05 12 Ištrauka iš straipsnio žurnale „Time“, kuriame pateikiamas interviu su Johnu 
Negroponte, Nacionalinės žvalgybos vadovu: „Negroponte taip pat pasakė
TIME, kad apie tris tuzinus ar panašiai aršiausių Al-Kaidos teroristų, laikomų
slaptuose CŽV kalėjimuose, liksiantys nelaisvėje tol, „kol tęsiasi karas su 
teroru“. Jis pridūrė: „Šie asmenys sulaikyti. Jie iš tiesų atstovauja blogiui. Kol 
trunka ši padėtis, vyksta karas su terorizmu, nežinau, ką galėčiau pasakyti 
apie tai, kaip galiausiai bus pasielgta su šiais kaliniais.“ Šis Negroponte 
komentaras – tai pirmasis viešas JAV slaptosios kalinimo sistemos 
egzistavimo pripažinimas. Taip pat pirmą kartą pripažinta, kad belaisviai –
tokie kaip Khalidas Shaikhas Mohammadas, dalyvavę ruošiant rugsėjo 11-
osios ar kitus išpuolius prieš JAV visame pasaulyje – gali būti laikomi nelaisv
ėje neapibrėžtą laiką.
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

2005 04 19 Paskelbiama JT Komiteto prieš kankinimus 36-osios sesijos ataskaita.
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Ataskaitoje sakoma:
„Komitetui kelia nerimą teiginiai apie tai, kad valstybė esą turinti įsteigusi 
slaptas laisvės atėmimo vietas, į kurias neįleidžiamas Tarptautinis raudonasis 
kryžius. Čia laikomiems neužtikrinama esminė teisinė apsauga, taip pat ir 
nekontroliuojama, kaip su jais elgiamasi, nesuteikiama sulaikymo peržiūrėjimo 
procedūros galimybė. Komitetui taip pat kelia rūpestį teiginiai, kad sulaikytieji 
šiose vietose gali būti laikomi ilgą laiką ir patirti kankinimus bei žiaurų, ne
žmonišką, žeminantį elgesį. Komitetas pareiškia apgailestaująs dėl valstybės 
nusistatymo neteikti komentarų dėl šių slaptų įkalinimo vietų egzistavimo ir d
ėl savo vykdomos žvalgybos veiklos (2 ir 16 straipsniai).
Valstybė turėtų užtikrinti, kad jokie asmenys nebūtų laikomi tokiose slaptose 
įkalinimo vietose, kurias valstybė faktiškai kontroliuoja. Asmenų laikymas 
tokiomis sąlygomis savaime yra Konvencijos pažeidimas. Valstybė turi ištirti 
ir atskleisti tokių vietų egzistavimą ir aplinkybes, kuriomis jos buvo įsteigtos, 
taip pat sąlygas, kuriomis yra laikomi belaisviai. Valstybė turėtų viešai 
pasmerkti slapto laisvės atėmimo politiką.“
„18. Valstybė turi imtis visų reikiamų priemonių, kad uždraustų priverstinį
perkėlimą į bet kokią jos jurisdikcijoje esančią teritoriją ir neleistų tokiems 
perkėlimams vykti. Valstybė turi persekioti ir bausti pažeidėjus, nes tokia 
praktika savaime yra Konvencijos pažeidimas.“
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

2006 04 23 „Amnesty International“ paskelbia savo metinę ataskaitą. Organizacija 
„Amnesty“ ypač kritikuoja prezidento Busho mėginimą vetuoti Kongreso 
teikiamą pataisą dėl kankinimų uždraudimo ir viceprezidento Cheney’io 
pastangas užstoti CŽV.
Ataskaitoje taip pat smarkiai kritikuojamos Europos šalių vyriausybės:
„Vienas po kito pasakojimai atskleidžia Europos valstybių vyriausybes buvus 
JAV „jaunesniaisiais partneriais“ kare su terorizmu. Žiniasklaidoje pasirodžius 
pranešimams apie galimą JAV administracijos ir Europos šalių vyriausybių
interesų susikirtimą dėl „CŽV juodųjų vietų“ – įtariamai egzistuojančių slaptų
įkalinimo centrų Europos teritorijoje – pasigirdo viešas pasipiktinimas.
Plintantį viešą pasmerkimą sukėlė ir didėjantis įrodymų kiekis, kad belaisviai 
buvo neteisėtai gabenami per Europos oro uostus į šalis, kuriose galėjo būti 
kankinami („ypatingieji perkėlimai“).“
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


