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ÁLDOZATOK

Khaled el Masri

Khaled el Masri, német állampolgár, 2003 végén hagyta el busszal a németországi •
Ulmot egy rövid szabadságra Skopjéban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban 
(MK). December 31-én megállították Szerbia és MK határán. Az események általa el
őadott ismertetése szerint az MK határőrsége átadta őt a helyi titkosszolgálatoknak, 
akik három héten át tartották fogva és kérdezték ki egy skopjei hotelben. 2004. január 
23-án a CIA átvette a felügyeletet felette, és saját Boeing 737 N313P típusú gépén 
Afganisztánba szállította őt. Afganisztánban El Masri négy hónapig volt 
magánzárkában. Fogva tartása alatt állítása szerint ötször látogatta meg a börtönben 
egy német anyanyelvű személy, aki Samként mutatkozott be. Ő kísérte vissza el Masrit 
a repülőn egy ismeretlen helyre, amely Albániában vagy az albán határ közelében volt. 
Megérkezésének és távozásának időpontját megerősítik az MK be- és kiléptető
pecsétjei az útlevelében.
2005. november 9-én a müncheni államügyész, Martin Hoffman megindította a •
vizsgálatot. Hoffman szerint „nincs ok kételkedni abban, hogy amit el Masri mondott, 
igaz”.
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
El Masri hajszálainak előzetes izotópos elemzése és az orvosi vizsgálat megerősítette, •
hogy a szóban forgó időszakban valóban fogságban volt Afganisztánban.
http://reasonablereflection.net/1048
2005. december 5-én Angela Merkel kancellárasszony kijelentette, hogy az USA •
beismerte, hogy el Masri esetében tévedtek.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
Az esettel kapcsolatban az Egyesült Államok hatóságai nem erősítették meg, és nem is •
cáfolták az állítást.
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
December 14-én Wolfgang Schäuble, német belügyminiszter a német parlamentben •
tartott felszólalásában megerősítette, hogy elődjét, Otto Schillyt tájékoztatta az ügyről 
Daniel Coats, az Egyesült államok berlini nagykövete. „A nagykövet úr elmondta, hogy 
elnézést kértek el Masritól, aki egy bizonyos pénzösszeg ellenében beleegyezett abba, 
hogy hallgatni fog” – mondta Schäuble a parlamentnek. El Masri tagadja, hogy pénzt 
kapott volna, vagy hogy megígérte, hogy hallgatni fog.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Khaled el Masrit 2006. március 13-án hallgatta meg az ideiglenes bizottság.•

Maher Arar

Maher Arar, kanadai állampolgár 1987 óta él Kanadában. Nős, két gyermeke van, és •
mesterfokozatot szerzett számítástechnikából. 2002 szeptemberében tunéziai 
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nyaralásából visszatérve letartóztatták és fogva tartották a New York-i Kennedy 
reptéren, amikor a Kanadába tartva átszállni készült. Azzal vádolták, hogy kapcsolata 
van az Al-Kaidával, ezért letartóztatták és 13 napig fogva tartották. 2002. október 8-án 
kiutasító végzést kézbesítettek neki, amelyet a Bevándorlási Bíróság adott ki. Átadták 
egy CIA-ügynökökből álló csapatnak, és egy Gulfstream Jet típusú repülővel 
Jordániába szállították. Mielőtt elérték volna Ammant, a repülőgép tankolás céljából 
leszállt a római Ciampino reptéren (ezt megerősített az Eurocontrol repülési 
nyilvántartása és Arar vallomása is).http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-
eurocontrol.pdf
Ammanban jordániai titkosszolgálati ügynökök vették át a felügyeletet Arar felett, és a •
szíriai határhoz kísérték, amely a születési helye. Alig 24 órával később már egy 
damaszkuszi börtönben volt, a szíriai titkosszolgálatok felügyelete alatt. Egy évnyi 
fizikai és pszichológiai kínzás után Maher Arart szabadon bocsátották anélkül, hogy 
valamivel vádolták volna. Jelenleg is szabadon él Kanadában.
2004. február 5-én a kanadai kormány egy vizsgálóbizottságot állított fel O’Connor •
bíró elnökletével, hogy kivizsgálják a kanadai hivatalnokok fellépéseit az Arar-ügyben. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
Októberben az O’Connor-bizottság jelentése megerősítette, hogy Arart Szíriában •
megkínozták, és fizikailag ugyan felépült, azonban még mindig pszichológiai 
panaszoktól szenved.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Maher Arart 2006. március 23-án hallgatta meg az ideiglenes bizottság.•

Abu Omar

Hassan Mustafa Osama Nasr, akit Omarként is ismernek, egyiptomi állampolgár, és ő•
volt a milánói imám. Politikai menedékjogot kapott Olaszországban, miután az 1980-as 
években iszlám szervezetét illegálisnak nyilvánították Egyiptomban. 2003. február 17-
én rabolta el a CIA, amikor a déli imára igyekezett mecsetébe. Ettől az időponttól 
kezdve több mint egy évig teljesen nyoma veszett. Tizenhárom hónappal később hívta 
Egyiptomból családját és barátait Milánóban. Azt állította, hogy CIA-ügynökök fogták 
el, akik repülővel Egyiptomba vitték, ahol az egyiptomi titkosszolgálat súlyos 
kínzásnak vetette alá. Elmondása szerint bizonyíték hiányában egy egyiptomi bíró
végzése alapján engedték szabadon. E hívásokat követően rövid időn belül újból 
letartóztatták. 
2005 júniusában Pietro Spataro helyettes államügyész kérelmére Guido Salvini bíró•
aláírta az elfogatóparancsot 22 USA-állampolgár ellen, akiket a CIA részéről felelősnek 
tekintettek Abu Omar elrablásának megszervezéséért és végrehajtásáért. A műveletet 
állítólag Robert Seldon Lady vezette, akiről kiderült, hogy a CIA milánói vezetője.
A bírósági dokumentumok szerint Omart az avianoi NATO-légitámaszpontra •
szállították, ahonnan a németországi Ramsteinba vitték. Egy második repülőgépre 
szállították át (Gulfstream IV, lajstromjele: N85VM), és Kairóba repültek, ahol átadták 
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az egyiptomi rendőrségnek. Egyiptom eddig megtagadta a válaszadást az olasz bírók 
tájékoztatás iránti kéréseire.
Az olasz kormány azt állította, hogy nem tudott Omar elrablásáról. Ezt állította Pollari •
tábornok, az olasz hírszerző szolgálatok (SISMI) igazgatója, akit az ideiglenes 
bizottság 2006. március 6-án hallgatott meg.

Al Zeri és Ahmed Agiza

2001. december 18-án a svéd kormány tájékoztatást kapott a CIA-től két egyiptomi •
állampolgárról, Ahmed Agizáról és Mohammed al-Zariról, akik politikai menekültként 
2000 óta élnek Svédországban. Ezen az éjjelen a két egyiptomit kitoloncolták, a rend
őrség a stockholmi repülőtérre szállította és átadta őket a CIA ügynökeinek. Agizát és 
al-Zarit meztelenre vetkőztették, elkábították, megbilincselték, majd egy Gulfstream Jet 
típusú repülőre tették őket (lajstromjele: N379P), amely a Premiere Executive 
Transport Services vállalathoz, a CIA egyik fedőcégéhez tartozott.
Agizát és al-Zarit több hónapig fogva tartották és kínozták őket, majd – a svéd •
kormány nyomására – bírósági eljárást indítottak ellenük. Agizát 25 év 
börtönbüntetésre ítélték azokért a cselekményekért, amelyeket egy iszlámista 
fundamentalista csoport tagjaként hajtott végre korábban Egyiptomban. Ezzel szemben 
Al Zarit felmentették és szabadon bocsátották. Most Kairó közelében él, ahol állandó
megfigyelés alatt tartják.
A svéd ombudsman és a parlament alkotmányügyi bizottsága beavatkozott az ügybe. •
Az utóbbi jelentést nyújtott be a svéd parlamentnek, amely többek között rámutat 
azokra a nemzetközi egyezményekre, amelyek tiltják a gyanúsítottak kiszolgáltatását 
olyan országoknak, ahol kínzásnak vethetik alá őket. A bizottság azt is kritikával illette, 
hogy a svéd kormány nem tett gyakorlati lépéseket a garanciális záradék végrehajtása 
érdekében, míg végül már minden lépés túl késői volt, és a két személyt már 
megkínozták.
Kjell Jonssont, Mohammad al Zari ügyvédjét és Mats Melin, a svéd ombudsmant az •
ideiglenes bizottság 2006. március 23-án és május 4-én hallgatta meg.

A „hat algériai”

2002, január 17–18-án a boszniai szövetségi rendőrség hat algériai származású bosnyák •
állampolgárt, illetve boszniai lakost (Bensayah Belkacem, Hadj Boudellaa, Saber 
Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar és Mohamed Nechle), akik Bosznia-
Hercegovinában laktak, elszállítottak a szarajevói börtönből, és az USA felügyelete alá
helyezték őket; ezt követően a kubai Guantánamói-öbölben lévő X-Ray táborba 
szállították őket.
Az elszállításra egy nappal azt követően került sor, hogy a Boszniai Legfelsőbb Bíróság •
kiadta a vizsgálati fogságból való szabadon bocsátásukat elrendelő végzést, és 
megsértették a Bosznia-Hercegovinai Emberi Jogi Kamara végzését, amely kimondta, 
hogy a fogva tartottak közül négy nem szállítható az Egyesült Államokba.
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A jelentések szerint az említett személyeket azóta is a Guantánamói-öbölben tartják •
fogva.
Michèle Picardot, a Bosznia-Hercegovinai Emberi Jogi Kamara korábbi elnökét és •
Srdjan Dizdarevic, a Helsinki Bizottság elnökét az ideiglenes bizottság 2006. április 25-
én én hallgatta meg.


