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DET KRONOLOGISKA HÄNDELSEFÖRLOPPET

13 nov. 2001 President George W. Bush undertecknar presidentens militära order om 
internering, behandling och rättegång för ”olagliga kombattanter”. Denna 
order omfattar al-Qa'ida terrorister och talibaner, vilka genom ordern 
förnekas de rättigheter som tillkommer krigsfångar i enlighet med den tredje 
Genèvekonventionen.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

17 maj 2004 Den f.d. CIA-agenten Bob Baer, som arbetade som hemlig agent i 
Mellanöstern på 1990-talet, säger följande: ”Om CIA vill ha ett seriöst förhör 
skickar man en fånge till Jordanien. Om man vill att han skall torteras skickar 
man honom till Syrien. Om man vill att han skall försvinna skickas han till 
Egypten”.
http://www.newstatesman.com/200405170016

8 juni 2004 I en artikel i Washington Post avslöjar Dana Priest och Jeffrey Smith en 
promemoria från justitieministeriet 2002 och en Pentagonrapport från 2003 
som innehåller en mycket snävare definition av tortyr än den som normalt 
används av den amerikanska armén och i internationella konventioner. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5 okt. 2005  Den republikanske senatorn John McCain lägger fram ett ändringsförslag till 
lagförslaget om finansiering av försvarsministeriet under 2006. I detta förslag 
förbjuds amerikansk personal att utsätta fångar för grym, förnedrande och 
omänsklig behandling. 
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1 nov. 2005 Under en arbetslunch där bara republikanska senatorer deltog avslöjar vice
president Cheney att det finns ett system med hemliga fängelser. Syftet med 
Cheneys avslöjande är att stoppa McCains ändringsförslag.
mediamatters.org/items/200511090005

2 nov. 2005 Washington Post publicerar en artikel av Dana Priest om det påstådda 
systemet med hemliga fängelser. Innehållet i den föregående dagens möte 
beskrivs i artikeln, som inleds med orden: ”CIA har gömt och förhört några 
av sina viktigaste al-Qa'ida-fångar på militära anläggningar i Östeuropa som 
uppfördes under det kalla kriget”.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7 nov. 2005 Human Rights Watch rapporterar att CIA leder ett nätverk med hemliga 
fängelser som inte bara finns i några länder i Asien och Mellanöstern utan 
även i Europa, särskilt i Polen och Rumänien. Human Rights Watch har 
kommit fram till detta genom att titta på färdplanerna för flygplan som 
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använts av den amerikanska underrättelsetjänsten för att transportera fångar 
från Afghanistan och Irak till s.k. ”black spots”, dvs. hemliga fängelser 
utspridda över hela världen, och till Guantanamobasen.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18 nov. 2005 En artikel av Diana Priest i Washington Post innehåller detaljerade uttalanden
av flera nuvarande och f.d. CIA-agenter enligt vilka CIA har inrättat 
underrättelseorgan för terrorismbekämpning (CTIC) i olika länder i Europa, 
Mellanöstern och Asien. I artikeln påstås att lokala och amerikanska 
underrättelsetjänster samarbetar, bland annat när det gäller att anordna 
överlämnandena av misstänkta terrorister. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5 dec. 2005 I en sändning på ABC av Brian Ross och Richard Esposito sägs det att man 
erfarit från källor på CIA att två hemliga CIA-fängelser i Östeuropa lagts ner 
efter avslöjandena av Human Rights Watch. Nedläggningarna och 
överföringen av fångarna till fängelseläger i den nordafrikanska öknen skall 
enligt dessa uppgifter ha genomförts i all hast kort före utrikesminister
Condoleeza Rices besök i Europa.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5 dec. 2005 Innan hon reser till Europa gör Condoleeza Rice följande uttalande: ”I flera 
årtionden har Förenta staterna och andra länder använt överlämnanden för att 
transportera misstänkta terrorister till sina hemländer eller till andra länder där 
de kan förhöras, fängslas och ställas inför rätta. Men det har funnits fall då
den lokala regeringen av någon anledning inte kan fängsla eller åtala en 
misstänkt, och då traditionella överlämnanden inte är ett bra alternativ. I dessa 
fall kan den lokala regeringen fatta ett eget beslut om att samarbeta om ett 
överlämnande. Överlämnanden är ett mycket viktigt redskap i kampen mot
den gränsöverskridande terrorismen. Förenta staterna har alltid respekterat 
andra länders suveränitet.”
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6 dec. 2005 Amnesty International publicerar en rapport där det sägs att organisationen 
har information om 800 flygningar som CIA genomfört på europeiskt luftrum 
och via de flesta europeiska flygplatserna. Amnesty har erhållit färdplanerna 
för sex civila flygplan som CIA hyrde mellan september 2001 och september 
2005. Under den perioden skall de sex flygplanen ha använts till 800 
flygningar till och från Europa.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

8 dec. 2005 Vincent Cannistraro, f.d. chef för CIA:s terrorismbekämpningsenhet, gör
följande uttalande till Josh Gershtein, reporter på The Sun: ”Jag tror inte att 
hämtandet och lämnandet av de fångar som är föremål för dessa 
överlämnanden sker på något hemligt sätt. De berörda länderna vet ju vad 
som försiggår”.
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http://www.nysun.com/article/24129

9 dec. 2005 Det amerikanska utrikesministeriets chefsjurist, John Bellinger, säger i Genève 
att Internationella rödakorskommittén har tillträde till samtliga 
Guantanamofångar. På frågan om organisationen har tillträde till alla dem som 
frihetsberövats under liknande förhållanden på andra ställen svarade han: 
”Nej” utan att komma med ytterligare förklaringar. Detta är första gången 
som Förenta staterna erkänner att man inte har gett Röda korset tillträde till 
alla fångar som står under landets kontroll.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13 dec. 2005 Europarådet utnämner den schweiziske senatorn Dick Marty till föredragande 
för en utredning av påstådd hemlig internering i medlemsländerna.

17 dec. 2005 Statewatch hänvisar till ett ursprungligen sekretessbelagt dokument från ett 
möte i Europeiska unionens råd den 27 januari 2003 om den nya 
transatlantiska agendan. I punkt 4.1 i mötesprotokollet sägs följande: ”Båda 
sidor kom överens om områden där samarbetet kunde förbättras [bland 
annat när det gäller] utbyte av uppgifter mellan 
gränsförvaltningsmyndigheterna, utökad användning av europeiska 
transitzoner för att underlätta återsändandet av brottslingar och andra 
utlänningar som nekas inresa, samarbete när det gäller utbildning för att 
upptäcka förfalskade dokument och förbättrat samarbete vid förflyttningar”.
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5 april 2006 Amnesty International publicerar den nya rapporten ”Below the radar: secret 
flights”. I rapporten sägs det att fallen med de tre bortförda yemeniterna är 
typexempel på extraordinära överlämnanden. Dessutom framförs kritik mot 
den tolkning som de europeiska regeringarna gör av Chicagokonventionen 
när de påstår att de inte har några befogenheter när det gäller de påstådda 
CIA-flygningarna då dessa är privata och icke-kommersiella.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12 april 2006 I en intervju i tidskriften Time med John Negroponte, Förenta staternas 
högste chef för underrättelsesektorn, sägs följande: ”Negroponte berättade 
också för Time att ett trettiotal av de värsta al-Qa'ida-terroristerna som hålls 
internerade i hemliga CIA-fängelser förmodligen kommer att förbli 
frihetsberövade så länge kriget mot terrorn fortsätter”. I intervjun säger 
Negroponte också följande: ”Dessa personer hålls fängslade. Och de är dåliga 
skådespelare. Och så länge denna situation fortsätter kommer kriget mot 
terrorn att fortsätta. Jag vet inte om jag kan säga hur det hela kommer att 
sluta”. Negropontes uttalanden tycks vara det första öppna erkännandet av att 
det finns ett hemligt amerikanskt interneringssystem, och av det faktum att 
fångar som Khalid Shaikh Mohammad – som var inblandad i attentaten den 
11 september och i andra allvarliga attacker mot amerikanska intressen i 
världen – kan komma att hållas frihetsberövade för alltid.
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html
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19 maj 2006 Offentliggörande av en rapport från FN:s tortyrkommittés 36:e session. I 
rapporten sägs följande:
”Kommittén är oroad över anklagelserna om att staten har inrättat hemliga 
interneringslokaler dit Internationella rödakorskommittén inte har tillträde. 
Fångarna fråntas sina grundläggande rättigheter. Det saknas bland annat en 
mekanism för tillsyn av deras behandling och förfaranden för kontroll av deras 
internering. Kommittén är också bekymrad över anklagelserna om att de som 
interneras i dessa lokaler kan kvarhållas under lång tid och utsättas för tortyr 
eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Kommittén beklagar 
statens strategi att inte ge några kommentarer till förekomsten av dessa 
hemliga interneringssystem och till underrättelseverksamheten” (artiklarna 2 
och 16).
Staten bör se till att ingen kvarhålls i ett hemligt fängelse som står under dess 
faktiska kontroll. Att kvarhålla personer under sådana förhållanden utgör i sig 
självt ett brott mot konventionen. Staten bör undersöka och avslöja 
förekomsten av alla sådana lokaler och ta reda på vem som är ansvarig för att 
de upprättats och på vilket sätt fångarna behandlas. Staten bör offentligt 
fördöma all politik med hemlig internering”.
”18. Staten bör vidta alla de åtgärder som krävs för att förbjuda och förhindra 
påtvingat försvinnande på något territorium under dess behörighet samt åtala 
och bestraffa de ansvariga, eftersom detta tillvägagångssätt i sig självt utgör 
en kränkning av konventionen.”
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23 maj 2006 Amnesty International publicerar sin årsrapport. Amnesty kritiserar framför 
allt president Bushs försök att lägga in ett veto mot ett ändringsförslag i 
kongressen där det föreskrivs ett förbud mot tortyr. Dessutom kritiserar 
Amnesty vice president Cheneys ansträngningar för att CIA inte skall 
omfattas av ändringsförslaget.
I rapporten riktas också hård kritik mot de europeiska regeringarna: ”De 
europeiska regeringsföreträdarna kände sig illa till mods när den ena 
berättelsen efter den andra avslöjade deras roll som Förenta staternas 
underordnade partners i landets 'krig mot terrorn'. Det väckte stor offentlig 
uppståndelse när det framkom mediarapporter om att den amerikanska 
regeringen eventuellt varit i maskopi med några europeiska regeringar när det 
gäller frågan om CIA:s 'black sites' – dvs. de påstådda hemliga 
interneringscentren på europeiskt territorium. Ett ökande antal bevis om att 
fångar olagligt transporterats genom europeiska flygplatser till länder där de 
löpte risk för att bli torterade ('extraordinära överlämnanden') fördömdes 
också offentligt.”
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


