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Khaled el Masri

• Saksan kansalainen Khaled el Masri lähti Ulmista, Saksasta, vuoden 2003 lopulla 
linja-autolla lyhyelle lomamatkalle Skopjeen, entiseen Jugoslavian tasavaltaan 
Makedoniaan. Hänet pysäytettiin Serbian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 
rajalla 31. joulukuuta. Hänen mukaansa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 
rajapoliisi luovutti hänet paikalliselle salaiselle palvelulle, joka piti häntä kolme viikkoa 
pidätettynä ja kuulusteltavana skopjelaisessa hotellissa. CIA otti hänet huostaansa 
23. tammikuuta 2004 ja siirsi hänet Afganistaniin omalla Boeing 737 N313P 
-koneellaan. Afganistanissa el Masria pidettiin eristyssellissä yli neljä kuukautta. Hän 
väittää, että pidätyksen aikana hänen luonaan vankilassa vieraili viidesti äidinkielenään 
saksaa puhuva henkilö, joka käytti itsestään nimeä "Sam". Kyseinen henkilö saattoi 
el Masria tämän paluulennolla tuntemattomaan paikkaan, joka sijaitsi Albaniassa tai 
aivan Albanian rajan tuntumassa. El Masrin saapumis- ja lähtöpäivämäärät käyvät ilmi 
hänen passissaan olevista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian maahantulo- ja 
maastapoistumisleimoista.

• Münchenin virallinen syyttäjä Martin Hoffman käynnisti tutkinnan 9. marraskuuta 2005. 
Hoffmanin mukaan "ei ole mitään syytä epäillä, ettei el Masri puhuisi totta".
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html

• El Masrin hiuksista tehty alustava isotooppianalyysi ja hänelle suoritetut lääketieteelliset 
tutkimukset osoittavat, että hän todellakin oli vangittuna Afganistanissa kyseisenä
aikana.
http://reasonablereflection.net/1048

• Liittokansleri Angela Merkel ilmoitti 5. joulukuuta 2005, että Yhdysvallat oli 
myöntänyt tehneensä virheen el Masrin tapauksessa.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html

• Kun Yhdysvaltojen viranomaisilta on tiedusteltu asiasta, he ovat aina kieltäytyneet 
vahvistamasta tai kiistämästä väitettä.
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm

• Saksan sisäministeri Wolfgang Schäuble vahvisti 14. joulukuuta Saksan parlamentille 
pitämässään puheessa, että hänen edeltäjänsä Otto Schilly oli saanut tapauksesta 
selonteon Yhdysvaltain entiseltä Berliinin suurlähettiläältä Daniel Coatsilta. Schäuble 
kertoi parlamentille, että "suurlähettilään mukaan he olivat pyytäneet anteeksi 
el Masrilta, joka oli luvannut vaieta tapauksesta rahasummaa vastaan". El Masri kiistää
saaneensa rahaa tai luvanneensa pysyä vaiti.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm

• Väliaikainen valiokunta kuuli Khaled el Masria 13. maaliskuuta 2006.

Maher Arar

• Kanadan kansalainen Maher Arar on elänyt Kanadassa vuodesta 1987. Hän on 
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naimisissa, hänellä on kaksi lasta ja hän on suorittanut tietotekniikan alan 
korkeakoulututkinnon. Hänen palatessaan syyskuussa 2002 lomalta Tunisiasta 
Kanadaan hänet pidätettiin transitvaiheessa ja häntä pidettiin New Yorkin Kennedyn 
lentokentällä. Häntä syytettiin yhteyksistä Al-Qaidaan ja hänet pidätettiin ja vangittiin 
13 päiväksi. Maahanmuuttotuomioistuin antoi hänelle karkotuspäätöksen 
8. lokakuuta 2002. Hänet luovutettiin ryhmälle CIA:n agentteja ja siirrettiin Jordaniaan 
Gulfstream-suihkukoneella. Ennen Ammaniin saapumista lentokone laskeutui Rooman 
Ciampinon lentokentälle polttoainetäydennystä varten (kuten Eurocontrolin lentotiedot 
ja Ararin oma lausunto osoittavat).http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-
eurocontrol.pdf

• Ammanissa, Jordaniassa, turvallisuuspalvelun agentit ottivat Ararin huostaansa ja 
saattoivat hänet hänen kotimaansa Syyrian rajalle. Vajaa vuorokausi myöhemmin hän 
oli Damaskoksessa vankilassa Syyrian turvallisuuspalvelun valvonnassa. Vuoden 
ruumiillisen ja henkisen kidutuksen jälkeen Maher Arar vapautettiin ilman syytteitä. 
Hän elää nyt vapaana Kanadassa.

• Kanadan hallitus perusti 5. helmikuuta 2004 tutkimuskomitean selvittämään Justice 
O'Connorin johdolla Kanadan viranomaisten toimia Ararin tapauksessa. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads

• O'Connorin komitean lokakuussa julkistamassa raportissa vahvistettiin, että Araria oli 
kidutettu Syyriassa ja että hän oli toipunut ruumiillisesti hyvin mutta kärsi yhä
psyykkisistä ongelmista.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar

• Väliaikainen valiokunta kuuli Maher Araria 23. maaliskuuta 2006.

Abu Omar

• Egyptin kansalainen Hassan Mustafa Osama Nasr, joka tunnetaan myös nimellä Abu 
Omar, oli Milanon imaami. Hänelle oli myönnetty poliittinen turvapaikka Italiassa sen 
jälkeen, kun hänen islamilaisjärjestönsä oli 1980-luvulla julistettu laittomaksi Egyptissä. 
CIA sieppasi hänet 17. helmikuuta 2003 hänen kävellessään moskeijaansa keskipäivän 
rukoushetkeen Milanossa. Hän oli kadoksissa yli vuoden ajan kyseisestä päivämäärästä
lukien. Hän soitti 13 kuukautta myöhemmin Egyptistä useita puheluja perheelleen ja 
ystävilleen Milanossa. Hän väitti CIA:n agenttien siepanneen hänet ja lennättäneen 
hänet Egyptiin, jossa Egyptin salainen palvelu oli kiduttanut häntä pahoin. Hän kertoi, 
että hänet oli vapautettu egyptiläisen tuomarin määräyksestä todisteiden puutteessa. 
Pian noiden puhelujen jälkeen hänet pidätettiin uudelleen. 

• Tuomari Guido Salvini allekirjoitti kesäkuussa 2005 apulaissyyttäjä Pietro Spataron 
pyynnöstä pidätysmääräykset 22:sta Yhdysvaltojen kansalaisesta, joiden katsottiin 
olevan vastuussa Abu Omarin sieppauksen suunnittelusta ja toteuttamisesta CIA:n 
nimissä. Väitetään, että operaatiota johti CIA:n Milanon-päällikkönä tunnettu Robert 
Seldon Lady. 

• Tuomioistuimen asiakirjojen mukaan Omar vietiin Naton lentotukikohtaan Avianossa ja 
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λεννäτεττιιν Σακσαν Ραµστεινιιν. Ηäνετ σιιρρεττιιν τοισεεν λεντοκονεεσεεν 
(Γυλφstream IV, rekisterinumero N85VM) ja lennätettiin Kairoon, jossa hänet 
luovutettiin Egyptin poliisille. Egypti on toistaiseksi kieltäytynyt vastaamasta 
italialaistuomarien tiedustelupyyntöihin.

• Italian hallitus on sanonut, ettei sillä ole tietoa sieppauksesta. Tämän lausunnon antoi 
Italian tiedustelupalvelun (SISMI) johtaja kenraali Pollari, jota väliaikainen valiokunta 
kuuli 6. maaliskuuta 2006.

Al Zeri ja Ahmed Agiza

• Ruotsin hallitus sai 18. joulukuuta 2001 CIA:lta tietoja kahdesta Egyptin kansalaisesta, 
Ahmed Agizasta ja Mohammed al-Zarista, jotka olivat asuneet Ruotsissa poliittisina 
pakolaisina vuodesta 2000. Kyseisenä yönä egyptiläiset karkotettiin, ja poliisi siirsi 
heidät Tukholman lentokentälle ja luovutti heidät CIA:n agenteille. Agiza ja al-Zari 
riisuttiin, huumattiin, kahlehdittiin ja vietiin sen jälkeen CIA:n peiteyhtiön Premiere 
Executive Transport Servicesin Gulfstream-suihkukoneeseen (rekisterinumero N379P). 
Kairossa Egyptin poliisi otti heidät huostaansa.

• Agiza ja al-Zari vangittiin ja heitä kidutettiin useita kuukausia sekä asetettiin sen jälkeen 
syytteeseen Ruotsin hallituksen painostuksesta. Agiza tuomittiin 25 vuodeksi 
vankeuteen teoista, jotka liittyivät hänen aikaisempaan aktivistitoimintaansa 
islamilaisessa fundamentalistiryhmässä Egyptissä. Sen sijaan al-Zari julistettiin 
syyttömäksi ja vapautettiin. Hän elää nyt Kairossa jatkuvan tarkkailun alaisena.

• Ruotsin oikeusasiamies ja Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunta puuttuivat tapaukseen. Jälkimmäinen jätti Ruotsin 
valtiopäiville mietinnön, jossa huomautetaan muun muassa, että kansainvälisissä
yleissopimuksissa kielletään epäiltyjen karkottaminen sellaisiin maihin, joissa heitä
saatetaan kiduttaa. Valiokunta arvostelee myös sitä, ettei Ruotsin hallitus toteuttanut 
mitään käytännön toimia takuulausekkeen täytäntöönpanemiseksi ennen kuin oli liian 
myöhäistä ja epäiltyjä oli jo kidutettu.

• Väliaikainen valiokunta kuuli Mohammad al-Zarin asianajajaa Kjell Jonssonia 
23. maaliskuuta 2006 ja Ruotsin oikeusasiamiestä Mats Meliniä 4. toukokuuta 2006.

"Kuusi algerialaista"

• Bosnian federaation poliisi siirsi tammikuun 17. ja 18. päivän välisenä yönä Sarajevon 
vankilasta kuusi Bosnian kansalaista tai siellä asuvaa algerialaista (Bensayah Belkacem, 
Hadj Boudellaa, Saber Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar ja Mohamed 
Nechle), jotka olivat asuneet Bosnia ja Hertsegovinassa, ja luovutti heidät 
Yhdysvaltoihin tutkintavankeuteen. Heidät siirrettiin sen jälkeen Camp X-Ray -leirille 
Kuuban Guantánamo Bayhin.

• Heidät siirrettiin päivä sen jälkeen, kun Bosnian korkein oikeus oli antanut määräyksen 
heidän vapauttamisestaan tutkintavankeudesta ja vastoin Bosnia ja Hertsegovinan 
ihmisoikeustuomioistuimen määräystä, jonka mukaan neljää näistä miehistä ei pidä
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σιιρτää Ψηδψσϖαλτοιηιν.

• Saatujen tietojen mukaan miehet ovat siitä lähtien olleet vangittuina Guantánamo 
Bayssa.

• Väliaikainen valiokunta kuuli Bosnia ja Hertsegovinan ihmisoikeustuomioistuimen 
entistä puheenjohtajaa Michèle Picardia ja Helsinki-komitean puheenjohtajaa Srdjan 
Dizdarevicia 25. huhtikuuta 2006.


