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Ofrene

Khaled el Masri

I slutningen af 2003 forlader Khaled el Masri, som er tysk statsborger, Ulm i Tyskland •
med bus for at tage på en kort ferie i Skopje i Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien (FYROM). Den 31. december stoppes han ved grænsen mellem Serbien
og FYROM. Ifølge hans forklaring udleverer FYROM's grænsepoliti ham til det lokale 
efterretningsvæsen, som tilbageholder og afhører ham i tre uger på et hotel i Skopje. 
Den 23. januar 2004 afhentes han af CIA, som flyver ham til Afghanistan med deres 
egen Boeing 737 N313P. I Afghanistan tilbageholdes El Masri i isolation i yderligere 
fire måneder. El Masri hævder, at han under sin tilbageholdelse fem gange modtog
besøg i fængslet af en tysktalende person, som kaldte sig selv for "Sam". Denne "Sam" 
ledsager el Masri på rejsen tilbage til et ukendt sted på albansk territorium eller ikke så
langt fra den albanske grænse. FYROM's indrejse- og udrejsestempler i hans pas 
bekræfter datoerne for hans ind- og udrejse.
Den 9. november 2005 indleder Münchens offentlige anklager, Martin Hoffman, en •
undersøgelse. Ifølge Hofman er der ikke grund til at tro, at el Masri ikke har sagt 
sandheden.
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
De foreløbige undersøgelser af isotoperne af el Masris hår og lægeundersøgelser af ham •
viser, at han i ovennævnte periode faktisk var fængslet i Afghanistan.
http://reasonablereflection.net/1048
Den 5. december 2005 meddeler bundeskansler Angela Merkel, at USA indrømmer at •
have begået en fejl i el Masris tilfælde.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
USA's myndigheder har aldrig, når de er blevet spurgt herom, hverken be- eller •
afkræftet det. http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
Den 14. december bekræfter den tyske indenrigsminister, Wolfgang Schäuble, under en •
parlamentshøring, at hans forgænger, Otto Schilly, blev informeret om sagen af USA's 
tidligere ambassadør i Berlin, Daniel Coats.  Schäuble meddelte, at ambassadøren 
havde sagt, at el Masri var blevet givet en undskyldning, og at han havde lovet ikke at 
sige noget om sagen mod at få udbetalt en sum penge. El Masri nægter at have 
modtaget penge og at have lovet at tie.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm

Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport •
og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger havde en drøftelse med Khaled el Masri den 13. 
marts 2006.

Maher Arar

Maher Arar, som er canadisk statsborger, har boet i Canada siden 1987. Han er gift og •
har to børn og en mastergrad i computer engineering. I september 2002 bliver han på
vej hjem fra en ferie i Tunesien stoppet og tilbageholdt i Kennedy-lufthavnen i New 
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York, hvor han mellemlandede på vej hjem til Canada. Han beskyldes for at være 
knyttet til Al Qaeda og bliver arresteret og tilbageholdt i 13 dage. Den 8. oktober 2002 
får han en udvisningsafgørelse fra immigrationsdomstolen. Arar overlades til en gruppe 
CIA-agenter og transporteres til Jordan på en Gulfstream. Inden flyet når Amman, 
mellemlander det i Rom i lufthavnen Ciampino for at tanke brændstof, hvilket bekræftes 
i Eurocontrols registre og af Arars egen forklaring.
http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
I Amman overlades Arar til jordanske sikkerhedsagenter og ledsages til grænsen til•
Syrien, som er hans hjemland. Mindre end 24 timer senere befinder han sig i et fængsel i 
Damaskus i de syriske myndigheders varetægt. 
Efter et år med fysisk og psykisk tortur løslades Maher Arar, uden at der rejses nogen •
sigtelse mod ham. I dag er han fri og bor i Canada.
Den 5. februar 2004 nedsætter den canadiske regering et undersøgelsesudvalg med •
dommer O’Connor som formand med henblik på at undersøge de canadiske 
embedsmænds opførsel i forbindelse med Arars sag. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
I oktober bekræfter en rapport fra O’Connors undersøgelseudvalg, at Arar har været •
udsat for tortur i Syrien, og at han fysisk er blevet rask igen, men stadig har psykiske 
mén. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport •
og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger havde en drøftelse med Maher Arar den 23. marts 
2006.

Abu Omar

Egypteren Hassan Mustafa Osama Nasr også kaldet Abu Omar var imam i Milano. Han •
havde fået politisk asyl i Italien, efter at hans islamistiske organisation var blevet 
erklæret ulovlig i Egypten i 1980'erne. Den 17. februar 2003 bliver Abu Omar bortført 
af CIA, mens han er på vej hen til moskeen for at bede middagsbøn. Fra den dato og 
mere end et år frem hører man intet fra ham. Efter 13 måneder ringer han fra Egypten 
til familie og venner i Milano og fortæller, at han er blevet tilbageholdt af CIA-agenter, 
fløjet til Egypten, og at det egyptiske efterretningsvæsen har tortureret ham alvorligt. 
Han hævder, at han blev løsladt på en egyptisk dommers foranledning på grund af 
manglende beviser mod ham. Kort efter disse telefonopkald bliver han igen arresteret.
I juni 2005 underskrev dommer Guido Salvini på opfordring af den offentlige anklager•
Pietro Spataro en arrestordre mod 22 amerikanske statsborgere, som mentes at være 
ansvarlige for planlæggelsen og gennemførelsen af Abu Omars bortførelse, som skete
på vegne af CIA. Robert Seldon Lady, som er blevet identificeret som lederen af CIA i 
Milano, har sandsynligvis ledet operationen.
Ifølge sagsakterne blev Omar kørt i bil fra Milano til NATO-basen i Aviano og derfra •
fløjet til Ramstein i Tyskland. Han blev flyttet over i et andet fly (en Gulfstream IV med 
registreringsnummer N85VM) og fløjet til Kairo, hvor han blev udleveret til det 
egyptiske politi. Hidtil har Egypten nægtet at svare på de italienske dommeres 
anmodninger om at få udleveret information om sagen. 
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Den italienske regering hævder, at den ikke har haft noget kendskab til bortførelsen. •
General Pollari, lederen af den militære efterretningstjeneste SISMI (Servizio per le 
Informazioni e la Sicurezza Militare), som Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede 
Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger havde 
en drøftelse med den 6. marts 2006, hævder ligeledes, at han ikke havde noget 
kendskab til bortførelsen.

Al Zeri og Ahmed Agiza

Den 18. december 2001 modtager den svenske regering en meddelelse fra CIA om to o
egyptiske statsborgere, Ahmed Agiza og Mohammed al-Zari, som har boet i Sverige 
siden 2000 og har status af politiske flygtninge. Samme nat bliver de to egyptere udvist, 
af politiet ført til Stokholm lufthavn og udleveret til CIA-agenter. Agiza og al-Zari 
bliver afklædte, bedøvede og i lænker ført ombord på en Gulfstream jet 
(registreringsnummer N379P), som tilhører Premiere Executive Transport Services, 
som er et af CIA's dækvirksomheder. I Kairo udleveres de to mænd til det egyptiske 
politi.
Efter at være blevet tilbageholdt og tortureret i flere måneder blev Agiza og al-Zari - o
efter pres fra den svenske regering - retsforfulgt. Agiza blev idømt 25 års fængsel for 
begivenheder, som går tilbage til hans aktive deltagelse i en fundamentalistisk 
islamistisk gruppe i Egypten for mange år siden. Al Zeri blev derimod frifundet og 
løsladt. I dag bor han i nærheden af Kairo, hvor han overvåges konstant.
Den svenske ombudsmand er gået ind i sagen sammen med Rigsdagens o
forfatningskommission, som har forelagt Rigsdagen en rapport, hvori det bl.a. påpeges, 
at de internationale konventioner forbyder udvisning af mistænkte til et land, hvor de 
risikerer at blive udsat for tortur. Forfatningskommissionen kritiserer, at Rigsdagen 
ikke tog noget konkret skridt til at sikre denne garantiklausul. Den svenske regering 
greb først ind, da de to mænd allerede havde været udsat for tortur.
Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport •
og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger havde en drøftelse med Kjell Jonsson,
Mohammad al Zaris forsvarer, og den svenske ombudsmand, Mats Melin, henholdsvis 
den 23. marts og den 4. maj 2006.

"De seks algeriere"

Natten mellem den 17. og 18. januar 2002 flyttede bosnisk politi seks bosniske •
statsborgere eller fastboende udlændinge af algerisk oprindelse (Bensayah Belkacem, 
Hadj Boudellaa, Saber Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar og Mohamed 
Nechle), som havde boet i Bosnien-Hercegovina, fra et fængsel i Sarajevo og overlod 
dem i USA's varetægt. De blev efterfølgende flyttet til Camp X-Ray på Guantanamo 
Bay i Cuba.
Overflytningen fandt sted én dag efter, at den bosniske højesteret havde beordret dem •
løsladt fra deres varetægtsfængsling, og den var i strid med en ordre fra Bosnien-
Hercegovinas menneskerettighedskomité om, at fire af mændene ikke skulle overflyttes 
til USA.
Angiveligt skulle mændene have siddet fængslet på Guantanamo Bay lige siden.•
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Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport •
og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger havde en drøftelse med Michèle Picard, formand 
for menneskerettighedskomitéen i Bosnien-Hercegovina, og Srdjan Dizdarevic, 
formand for Helsinki-komitéen, den 25. april 2006.


