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KRONOLOGIJA DOGODKOV

13. november 2001 Predsednik George W. Bush je podpisal predsedniško vojaško odredbo o 
priporu „nezakonitih bojevnikov“, ravnanju z njimi in sojenju. Zajema 
teroriste Al Kaide in Talibane, ki so jim v skladu z odredbo odrečene 
pravice, ki so političnim zapornikom priznane v tretji Ženevski konvenciji.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-
27.html

17. maj 2004 Bivši agent CIA Bob Baer, ki je v 90. letih kot tajni agent deloval na Bli
žnjem vzhodu, je dejal: „Če [CIA želi] resno preiskavo, zapornika [pošlje] 
v Jordanijo. Če jih [želi] mučiti, [jih pošlje] v Sirijo. Če [želi], da se osebo 
za vedno odstrani, [jo pošlje] v Egipt.“
http://www.newstatesman.com/200405170016

8. junij 2004 Dana Priest in Jeffrey Smith sta v članku Washington Posta razkrila obstoj 
sporočila Ministrstva za pravosodje iz leta 2002 in poročila Pentagona iz 
leta 2003, ki navajata veliko bolj restriktivno opredelitev mučenja, kot jo 
običajno uporabljajo ameriška vojska in mednarodne konvencije.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5. oktober 2005  Republikanski senator John McCain je vložil amandma k zakonu o 
financiranju Oddelka za obrambo leta 2006, ki prepoveduje kruto, poni
žujoče in nečloveško ravnanje z zaporniki s strani osebja ZDA. 
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter  

1. november 2005 Med delovnim kosilom, na katerem so bili le republikanski senatorji, je 
podpredsednik Dick Cheney razkril obstoj sistema tajnih zaporov. Cheney 
je želel blokirati amandma McCaina. 
mediamatters.org/items/200511090005

2. november 2005 Washington Post je objavil članek Dane Priest o domnevnem obstoju 
sistema tajnih zaporov s podrobnostmi sestanka prejšnjega dne. Začetek 
članka se glasi: „CIA je skrivala in zasliševala nekaj svojih 
najpomembnejših ujetnikov Al Kaide v sovjetskem obdobju v vzhodni 
Evropi“.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7. november 2005 Human Rights Watch je poročal, da ima CIA mrežo tajnih zaporov v 
nekaterih azijskih državah in državah Bližnjega vzhoda ter tudi v Evropi, 
zlasti na Poljskem in v Romuniji. Human Rights Watch je to ugotovil na 
podlagi zapisov letov letal, ki so jih obveščevalne službe ZDA uporabljale 
za prevoz zapornikov iz Afganistana v Irak, na „mesta mučenja“, tj. v 
tajne zapore po vsem svetu, in v Guantanamo.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm
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18. november 2005 Diane Priest je v članku v Washington Postu navedla podrobnosti 
pripovedovanj različnih sedanjih in nekdanjih agentov CIA, da je agencija 
v različnih državah Evrope, Bližnjega vzhoda in Azije ustanovila obveš
čevalne centre za preprečevanje terorizma. V članku je bilo navedeno, da 
lokalne in ameriške obveščevalne službe sodelujejo, in sicer tudi pri 
organizaciji izročitev oseb, osumljenih terorizma. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5. december 2005 Brian Ross in Richard Esposito sta v ekskluzivnem članku ABC navedla, 
da sta bila glede na vire CIA po razkritju Human Rights Watch zaprta dva 
tajna zapora CIA v vzhodni Evropi. Zaprtje in premestitev zapornikov v 
objekte v severni afriški puščavi sta bila domnevno izvedena v veliki 
naglici med pripravami na obisk ameriške državne sekretarke Condoleeze 
Rice v Evropi.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5. december 2005 Pred odhodom iz Evrope, je Condoleeza Rice dejala: „Več desetletij so 
Združene države in druge države uporabljale izročitve pri prevozu oseb, 
osumljenih terorizma [...], v matično državo ali drugo državo, kjer so 
lahko zaslišani, priprti in privedeni pred sodišče. [...] Toda bili [...] so [...] 
primeri, v katerih, zaradi nekih razlogov, lokalna vlada ne more pridržati 
ali preganjati osumljenca in tradicionalna izročitev ni dobra izbira. V teh 
primerih lahko lokalna vlada sprejme suvereno odločitev, da bo 
sodelovala pri izročitvi. [...] Izročitev je bistven instrument za boj proti 
nadnacionalnemu terorizmu. [...] Združene države so in bodo še naprej 
spoštovale suverenost drugih držav.
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6. december 2005 Amnesty International je objavil poročilo, v katerem je navedel, da ima 
informacije o 800 poletih, ki jih je CIA izvajala v evropskem zračnem 
prostoru in na večini evropskih letališč. Amnesty je pridobil zapise letov 
šestih civilnih letal, ki jih je od septembra 2001 in do septembra 2005 
najela CIA. V tem obdobju se je šest letal domnevno uporabljalo za 800 
poletov iz Evrope in nazaj.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

8. december 2005 Vincent Cannistraro, bivši vodja za preprečevanje terorizma pri CIA, je 
poročevalcu časopisa The Sun, Joshu Garshteinu, povedal, da pobiranje in 
oddajanje zapornikov ni tajno, ker so države gostiteljice vedele za 
operacije.  
http://www.nysun.com/article/24129

9. december 2005 Glavni pravni svetovalec ameriškega zunanjega ministrstva, John 
Bellinger, je v Ženevi povedal, da ima Mednarodni odbor Rdečega križa 
(ICRC) dostop do vseh oseb v taborišču v Guantanamu. Na vprašanje, ali 
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ima organizacija dostop do vseh oseb, pridržanih v podobnih okoliščinah 
drugje po svetu, je odgovoril: „Ne.“ Nadaljnjo razlago je zavrnil. ZDA so 
prvič priznale, da Rdečemu križu niso omogočile dostopa do vseh svojih 
zapornikov.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13. december 2005 Svet Evrope je imenoval švicarskega senatorja Dicka Martyja za poro
čevalca v zvezi s preiskavo domnevnih tajnih pridržanj v državah članicah.

17. december 2005 Statewatch se je skliceval na dokument, ki je bil prvotno „zaupen“, s seje 
Sveta EU z dne 27. januarja 2003 o Novi transatlantski agendi. 
Odstavek 4.1 zapisnika seje navaja: „Obe strani sta se dogovorili o podro
čjih, na katerih bi bilo mogoče okrepiti sodelovanje, [vključno] z 
izmenjavo podatkov med službami za upravljanje mej, večjo uporabo 
evropskih tranzitnih zmogljivosti za podporo vračanju zlo
čincev/zavrnjenih tujcev, sodelovanjem v zvezi z usposabljanjem 
prepoznavanja ponarejenih listin in izboljšanjem sodelovanja pri 
odstranitvah.“
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5. april 2006 Amnesty International je objavil novo poročilo z naslovom „Skriti pred 
radarji: tajni leti“. Poročilo se sklicuje na ugrabitev treh Jemencev kot zna
čilen primer izredne izročitve in kritizira razlago konvencije iz Chicaga s 
strani evropskih vlad, ki pravijo, da niso imele pristojnosti nad 
domnevnimi leti CIA, ker so zasebni in ne komercialni.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12. april 2006 Izvleček iz članka iz Time magazine o intervjuju z Johnom 
Negropontejem, direktorjem nacionalne tajne službe: „Negroponte je za 
TIME tudi izjavil, da bo okrog 36 najhujših teroristov Al Kaide, ki so 
priprti v tajnih zaporah CIA, najverjetneje ostalo v ujetništvu, dokler se ne 
zaključi vojna proti terorizmu“. Dodal je: „Ti ljudje so priprti. To so 
nevarne osebe. Do zaključka vojne proti terorizmu ne vem, v kakšnem 
stanju bodo ti priporniki.“ Pripombe Negroponteja se zdijo prvo odprto 
priznanje tajnega ameriškega sistema za pridržanje in dejstva, da bodo 
zaporniki, kot je Khalid Shaikh Mohammad, ki je sodeloval v napadih 
11. septembra ali drugih večjih napadih na ameriške objekte po svetu, 
lahko zaprti za vedno.“
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19. maj 2006 Objava poročila o 36. seji Odbora ZN proti mučenju. Poročilo navaja:
„Odbor je zaskrbljen zaradi domnev, da je država pogodbenica ustanovila 
tajne objekte za pridržanje, do katerih Mednarodni odbor Rdečega križa 
nima dostopa. Pripornikom so odvzete vse osnovne pravne varovalke, 
vključno z mehanizmom pregleda ravnanja in postopki pregleda v zvezi s 
priporom. Odbor je zaskrbljen tudi zaradi domnev, da so lahko priporniki 
v teh objektih pridržani dlje časa in podvrženi mučenju ali krutemu, ne
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človeškemu ali ponižujočemu ravnanju. Odbor izraža obžalovanje nad 
politiko „brez komentarja“ države pogodbenice v zvezi z obstojem takšnih 
tajnih objektov za pridržanje in delovanjem njenih obveščevalnih služb. (
Člena 2 in 16).
Država pogodbenica mora zagotoviti, da nobena oseba ni priprta v 
nobenem tajnem objektu za pridržanje pod njenim dejanskim učinkovitim 
nadzorom. Pridržanje oseb v takšnih pogojih je kršitev Konvencije. Dr
žava pogodbenica mora raziskati in razkriti obstoj vseh takšnih objektov 
in organa, ki jih je ustanovil, ter način ravnanja s priporniki. Država 
pogodbenica mora javno obsoditi vsako politiko tajnega pridržanja.“
„18. Država pogodbenica mora sprejeti vse potrebne ukrepe za prepoved 
in preprečevanje prisilnih izginotij na vsem ozemlju pod njeno 
pristojnostjo ter kazensko preganjati in kaznovati storilce, ker je takšno 
ravnanje kršitev Konvencije“
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23. maj 2006 Amnesty International je objavil letno poročilo. Amnesty je kritiziral zlasti 
prizadevanja predsednika Busha za vložitev veta na amandma kongresa v 
zvezi s prepovedjo mučenja in prizadevanja podpredsednika Cheneyja, da 
se CIA izključi iz amandmaja.
Poročilo resno kritizira tudi evropske vlade: „Evropske vlade so bile v 
zadregi, ko je vedno več člankov razkrilo njihovo vlogo mlajših partnerjev 
ZDA v njeni vojni proti terorizmu. Javnost je protestirala po poročanju 
medijev o mogočih tajnih dogovorih med ameriško administracijo in 
nekaterimi evropskimi vladami o „mestih mučenja“, tj. domnevnih tajnih 
centrih za pridržanje na evropskem ozemlju. Vedno več dokazov o tem, 
da so bili zaporniki prek evropskih letališč nezakonito prepeljani v države, 
kjer je obstajala nevarnost, da bodo mučeni („izredne izročitve“), je 
izzvala tudi obsojanje širše javnosti.“
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


