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CHRONOLOGIA WYDARZEŃ

13 listopada 2001 r. Prezydent George W. Bush podpisuje prezydencki rozkaz wojskowy 
dotyczący przetrzymywania, traktowania i sądzenia „nielegalnych 
bojowników”. Obejmuje on terrorystów z Al-Kaidy oraz Talibów, którym 
na mocy tego rozkazu odmawia się praw przyznanych jeńcom wojennym
w Trzeciej Konwencji Genewskiej. 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-
27.html

17 maja 2004 r. Były agent CIA, Bob Baer, który w latach 90-tych działał jako tajny agent 
na Bliskim Wschodzie, twierdzi: „Jeśli [CIA] chce, żeby byli rzetelnie 
przesłuchani, wysyła ich do Jordanii. Jeśli [CIA] chce, żeby byli 
torturowani, wysyła ich do Syrii. Jeśli [CIA] chce, żeby ktoś zniknął – i 
nigdy już się nie pojawił – wysyła ich do Egiptu”. 
http://www.newstatesman.com/200405170016

8 czerwca 2004 r. W artykule opublikowanym w Washington Post Dana Priest i Jeffrey 
Smith ujawniają istnienie notatki z departamentu sprawiedliwości z 
2002 r. i raportu Pentagonu z 2003 r., zawierających znacznie bardziej 
ograniczoną definicję tortur niż definicja stosowana przez armię Stanów 
Zjednoczonych i sformułowana w konwencjach międzynarodowych. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5 października 2005 r. Senator partii republikańskiej, John McCain, zgłasza poprawkę do 
Ustawy o finansowaniu departamentu obrony w 2006 r. zabraniającą
okrutnego, poniżającego i nieludzkiego traktowania więźniów przez żo
łnierzy i przedstawicieli władz amerykańskich. 
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1 listopada 2005 r. Podczas roboczego lunchu w którym udział biorą wyłącznie senatorowie
republikańscy wiceprezydent Dick Cheney ujawnia istnienie systemu 
tajnych więzień. Celem Cheneya jest zablokowanie poprawki zgłoszonej 
przez senatora McCaina. 
http://www.mediamatters.org/items/200511090005

2 listopada 2005 r. Washington Post publikuje artykuł Dany Priest dotyczący rzekomego 
istnienia systemu tajnych więzień, w którym przytacza ona szczegóły 
przedstawione na spotkaniu dzień wcześniej. Artykuł rozpoczyna się s
łowami: „CIA ukrywało i przesłuchiwało niektórych z najważniejszych 
terrorystów Al-Kaidy w byłych radzieckich ośrodkach przetrzymywania w 
Europie Wschodniej”. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html
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7 listopada 2005 r. Human Rights Watch informuje, że CIA dysponuje siecią tajnych więzień
nie tylko w niektórych krajach Azji i na Bliskim Wschodzie, ale również w 
Europie, a dokładnie w Polsce i Rumunii. HRW wywnioskowała to z 
rejestrów lotów samolotu wykorzystywanego przez amerykański wywiad 
do przewożenia więźniów z Afganistanu i Iraku do „czarnych miejsc” –
tajnych więzień, zlokalizowanych na całym świecie – i do Guantanamo. 
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18 listopada 2005 r. Artykuł Dany Priest opublikowany w Washington Post zawiera szczegóły 
relacji obecnych i byłych agentów CIA, dotyczących utworzenia przez 
CIA, w różnych krajach w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie, o
środków wywiadu antyterrorystycznego. Autorka artykułu utrzymuje, że 
lokalne i amerykańskie służby wywiadowcze współpracują między innymi 
przy organizowaniu przekazywania osób podejrzanych o terroryzm. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5 grudnia 2005 r. Brian Ross i Richard Esposito w reportażu wyemitowanym przez telewizj
ę ABC stwierdzają, że zgodnie z informacjami pochodzącymi z dwóch 
źródeł w CIA, dwa tajne więzienia w Europie Wschodniej zostały 
zlikwidowane po ujawnieniu informacji przez HRW. Likwidacja więzień i 
przeniesienie więźniów do ośrodków na pustyni w Afryce Północnej zosta
ły rzekomo przeprowadzone w wielkim pośpiechu, w okresie bezpo
średnio poprzedzającym wizytę w Europie amerykańskiej sekretarz stanu, 
Condoleezzy Rice. 
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5 grudnia 2005 r. Przed opuszczeniem Europy Condoleezza Rice stwierdza: „Od dziesi
ątków lat Stany Zjednoczone i inne kraje wykorzystują praktykę
„wydawania” do przewożenia osób podejrzanych o terroryzm […] do ich 
krajów ojczystych lub do innych krajów, w których osoby te mogą zostać
przesłuchane, zatrzymane lub osądzone. […] Jednak zdarzają się […] 
przypadki, gdy z pewnych powodów rząd krajowy nie może zatrzymać
ani postawić w stan oskarżenia osoby podejrzanej o terroryzm, a 
tradycyjna ekstradycja również nie stanowi właściwego rozwiązania. W 
tych przypadkach rząd krajowy może w sposób suwerenny zadecydować
o podjęciu współpracy przy wydaniu. […] Wydawanie jest istotnym narz
ędziem zwalczania międzynarodowego terroryzmu. […] Stany 
Zjednoczone szanują i będą szanować suwerenność innych krajów.”
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6 grudnia 2005 r. Amnesty International publikuje raport, w którym stwierdza, że dysponuje 
informacjami o 800 lotach wykonanych przez CIA w europejskiej 
przestrzeni powietrznej i na większości europejskich lotnisk. Amnesty 
International zdobyło rejestry lotów sześciu cywilnych samolotów wynaj
ętych przez CIA w okresie od września 2001 r. do września 2005 r. W 
tym okresie samoloty te były rzekomo wykorzystywane do 
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przeprowadzenia 800 lotów do i z Europy. 
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

8 grudnia 2005 r. Vincent Cannistraro, były szef wydziału CIA do walki z terroryzmem, 
stwierdza w rozmowie z Joshem Gershteinem, naczelnym reporterem The 
Sun, że przywożenie i zabieranie więźniów nie powinno być uważane za 
szczególnie tajne, ponieważ urzędnicy w państwach przyjmujących 
wiedzieli o tych operacjach. 
http://www.nysun.com/article/24129

9 grudnia 2005 r. Główny doradca prawny departamentu stanu USA, John Bellinger, o
świadcza w Genewie, że Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 
ma dostęp do „absolutnie wszystkich” osób przetrzymywanych w obozie 
w Guantanamo. Zapytany, czy organizacja ta ma dostęp do wszystkich 
innych osób przetrzymywanych na podobnych warunkach w innych 
miejscach, odparł: „Nie” i odmówił odpowiedzi na dalsze pytania. Stany 
Zjednoczone po raz pierwszy przyznają, że nie dopuszczają personelu 
Czerwonego Krzyża do wszystkich więźniów pozostających pod ich 
kontrolą. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13 grudnia 2005 r. Rada Europy wyznacza szwajcarskiego senatora Dicka Marty’ego na 
stanowisko sprawozdawcy w sprawie śledztwa dotyczącego 
domniemanego tajnego przetrzymywania więźniów w jej państwach cz
łonkowskich.

17 grudnia 2005 r. Statewatch odnosi się do początkowo „tajnego” dokumentu pochodz
ącego z posiedzenia Rady UE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie 
„Nowej agendy transatlantyckiej”. Ust. 4.1 protokołu tego posiedzenia 
brzmi: „Obie strony zgadzają się w obszarach, w których możliwe jest 
ulepszenie współpracy [w tym] wymiana informacji między służbami 
odpowiedzialnymi za zarządzanie granicami, zwiększenie 
wykorzystywania europejskich obiektów tranzytowych w celu ułatwienia 
odsyłania przestępców/osób niepożądanych pochodzących z innych 
krajów, koordynacja w odniesieniu do szkoleń z zakresu rozpoznawania
fałszywych dokumentów i poprawa współpracy w dziedzinie
przemieszczania się”. 
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htm

5 kwietnia 2006 r. Amnesty International publikuje nowy raport zatytułowany „Pod radarem: 
tajne loty”. Jako typowy przykład nadzwyczajnego przekazania raport 
podaje porwanie trzech Jemeńczyków i krytykuje sposób, w jaki 
europejskie rządy interpretują Konwencję z Chicago twierdząc, że nie maj
ą wpływu na rzekome loty CIA, ponieważ mają one charakter bardziej 
prywatny niż handlowy.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006



DT\617717PL.doc 5/6 PE 374.338v01-01

PL

12 kwietnia 2006 r. Fragment artykułu z magazynu Time dotyczącego wywiadu z Johnem 
Negroponte, szefem Krajowej Dyrekcji Wywiadu: „Negroponte 
powiedział również TIME, że ponad trzydziestu najgroźniejszych
terrorystów z Al-Kaidy przetrzymywanych w tajnych więzieniach CIA b
ędzie prawdopodobnie więzionych tak długo, jak długo będzie „trwała
wojna z terroryzmem”. Dodał również: „Ci ludzie są przetrzymywani. I są
kiepskimi aktorami. Dopóki obecna sytuacja się nie zmieni, dopóki trwa 
wojna z terroryzmem, nie wydaje mi się, abym mógł powiedzieć, jakie będ
ą ostateczne decyzje podjęte względem tych osób”. Te stwierdzenia 
Negropontego stanowią pierwsze otwarte potwierdzenie istnienia tajnego 
amerykańskiego systemu przetrzymywania więźniów oraz faktu, że osoby 
przetrzymywane, takie jak Khalis Shaikh Mohammad, które były zaanga
żowane w organizację zamachów z 11 września lub innych poważnych 
zamachów przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych na całym świecie, 
mogą być przetrzymywane bez końca.
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19 maja 2006 r. Opublikowanie sprawozdania z 36. sesji Komitetu NZ Przeciwko 
Torturom. W sprawozdaniu stwierdzono, że:
„Komitet jest zaniepokojony zarzutami, jakoby Państwo-Strona utworzy
ło tajne ośrodki przetrzymywania, niedostępne dla Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża. Przetrzymywanym odmawia się
poszanowania ich podstawowych praw, w tym również mechanizmu 
nadzoru w zakresie ich traktowania i procedur kontroli związanych z ich 
przetrzymywaniem. Komitet jest również zaniepokojony zarzutami, 
jakoby osoby przetrzymywane w tych ośrodkach mogły przebywać tam 
przez długi czas i być poddawane torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu 
lub poniżającemu traktowaniu. Komitet uważa również za godną pot
ępienia politykę „braku komentarza” Państwa-Strony odnośnie do 
istnienia takich tajnych ośrodków przetrzymywania oraz do 
prowadzonych przez nią działań wywiadowczych. (art. 2 i 16)
Państwo-Strona powinno zapewnić, aby nikt nie był przetrzymywany w 
żadnym tajnym ośrodku przetrzymywania pozostającym pod jego 
faktyczną kontrolą. Przetrzymywanie takich osób samo w sobie stanowi 
naruszenie Konwencji. Państwo-Strona powinno zbadać i ujawnić
istnienie wszelkich tego rodzaju ośrodków oraz organ, w ramach którego 
zostały utworzone, jak również sposób, w jaki traktowane są w nich 
osoby przetrzymywane. Państwo-Strona powinno publicznie potępić każd
ą politykę dotyczącą tajnego przetrzymywania.”
„18. Państwo-Strona powinno przyjąć wszelkie niezbędne środki mające 
na celu zakazanie i zapobieganie przymusowym zniknięciom na 
terytorium pozostającym pod jego kontrolą, jak również ścigać i karać ich 
sprawców, ponieważ działania te same w sobie stanowią naruszenie 
Konwencji.”
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23 maja 2006 r. Amnesty International publikuje coroczny raport. Krytykuje w nim w 
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szczególności starania prezydenta Busha mające na celu zawetowanie 
poprawki Kongresu zakazującej stosowania tortur oraz starania 
wiceprezydenta Cheneya mające na celu wyłączenie CIA z zakresu 
stosowania poprawki. 
W sprawozdaniu skrytykowano również rządy państw europejskich w 
sposób następujący:
„Rządy europejskie popadały w coraz większe zakłopotanie w miarę jak 
kolejne artykuły ujawniały ich rolę jako słabszych partnerów Stanów 
Zjednoczonych w ich „wojnie z terroryzmem”. Przedstawione w mediach 
raporty dotyczące możliwej współpracy pomiędzy administracją Stanów 
Zjednoczonych a niektórymi europejskimi rządami w sprawie „czarnych 
miejsc CIA” – rzekomych tajnych ośrodków przetrzymywania na 
terytorium Europy – wywołały oburzenie opinii publicznej. Także rosnąca 
liczba dowodów świadczących o wykorzystywaniu europejskich lotnisk 
do nielegalnego przewożenia więźniów do krajów, w których mogli być
torturowani („nadzwyczajne wydawania”) została potępiona przez opinię
publiczną”.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm

 


