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SLACHTOFFERS

Khaled el Masri

Khaled el Masri, een Duits staatsburger, vertrekt eind 2003 per bus vanuit Ulm •
(Duitsland) voor een korte vakantie in Skopje, in de Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië (FYROM). Op 31 december wordt hij bij de grensovergang 
tussen Servië en FYROM aangehouden. Volgens hem heeft de grenspolitie van 
FYROM hem aan de lokale geheime dienst overgedragen, die hem drie weken lang in 
een hotel in Skopje heeft vastgehouden en verhoord. Op 23 januari 2004 wordt hij aan 
de CIA overgedragen en wordt hij in hun eigen Boeing 737 N313P naar Afghanistan 
afgevoerd. In Afghanistan zit El Masri ruim vier maanden opgesloten, zonder enig 
contact met andere mensen. Naar eigen zeggen heeft hij gedurende deze periode in de 
gevangenis vijf keer bezoek gekregen van ene 'Sam', een Duitse native speaker. Deze 
persoon heeft El Masri ook begeleid tijdens diens retourvlucht naar een onbekende 
plaats in Albanië of ergens vlak bij de Albanese grens. De aankomst- en vertrekdata 
worden bevestigd door de stempels van FYROM in zijn paspoort.
Op 9 november 2005 opent de openbaar aanklager van München, Martin Hoffman, een •
onderzoek. Volgens Hoffman 'zijn er geen redenen om aan te nemen dat het verhaal 
van El Masri niet waar is'.
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
De voorlopige isotopische analyse van het haar van El Masri en medische onderzoeken •
bevestigen dat hij gedurende de periode in kwestie inderdaad in Afghanistan gevangen 
is gehouden. 
http://reasonablereflection.net/1048
Op 5 december 2005 verklaart bondskanselier Angela Merkel dat de VS hebben •
toegegeven dat zij in de zaak El Masri een vergissing hebben begaan.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
De Amerikaanse autoriteiten hebben zich tot nu toe nog nooit bevestigend of •
ontkennend over deze zaak uitgelaten.
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
Op 14 december zegt Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, •
in een toespraak in het Duitse parlement dat zijn voorganger, Otto Schilly, door de 
vorige ambassadeur van de VS in Berlijn, Daniel Coats, op de hoogte was gebracht van 
deze zaak. De ambassadeur had gezegd dat zij El Masri hun excuses hadden 
aangeboden en dat hij in ruil voor een flinke smak geld had beloofd zijn mond te 
houden, aldus Schäuble. El Masri ontkent dat hij geld heeft aangenomen of heeft 
beloofd zijn mond te houden.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Khaled el Masri is op 13 maart 2006 door de Tijdelijke commissie gehoord.•

Maher Arar

Maher Arar, een Canadees staatsburger, woont al sinds 1987 in Canada. Hij is •
getrouwd, heeft twee kinderen en is afgestudeerd in computerwetenschappen. In 
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september 2002 is hij na een vakantie in Tunesië weer op weg terug naar Canada als hij 
bij een tussenstop op Kennedy Airport in New York wordt gearresteerd en 
vastgehouden. Bij zijn arrestatie wordt hij ervan beschuldigd banden met al-Qaeda te 
hebben. Hij wordt 13 dagen lang vastgehouden. Op 8 oktober 2002 krijgt hij van de 
immigratiedienst een uitzettingsbevel. Hij wordt aan een team CIA-agenten 
overgedragen en in een Gulfstream-straalvliegtuig naar Jordanië gevlogen. Onderweg 
naar Amman maakt het vliegtuig op de luchthaven Ciampino in Rome een 
tussenlanding om te tanken (wat door de vluchtgegevens van Eurocontrol en de 
verklaring van Arar zelf wordt bevestigd).
http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
In Amman wordt Arar aan agenten van de Jordaanse veiligheidsdienst overgedragen. •
Zij brengen hem naar de grens met Syrië, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. 
Minder dan 24 uur later zit hij in een gevangenis in Damascus die onder het gezag van 
de Syrische veiligheidsdienst valt. Na een jaar lang lichamelijk en geestelijk te zijn 
gemarteld wordt Maher Arar vrijgelaten zonder dat er ooit een aanklacht tegen hem 
was ingediend. Inmiddels leeft hij weer in alle vrijheid in Canada.
Op 5 februari 2004 stelt de Canadese regering een onderzoekscommissie in, die onder •
leiding van rechter O’Connor het optreden van de Canadese autoriteiten in de zaak-
Arar moet onderzoeken.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
In oktober brengt de commissie-O’Connor verslag uit. Daarin wordt bevestigd dat Arar •
inderdaad in Syrië is gemarteld. Lichamelijk verkeert hij weer in goede conditie, maar 
psychologisch gaat hij nog steeds onder zijn beproevingen gebukt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Maher Arar is op 23 maart 2006 door de Tijdelijke commissie gehoord.•

Abu Omar

Hassan Mustafa Osama Nasr is een Egyptisch staatsburger die ook wel Abu Omar •
wordt genoemd. Hij is imam in Milaan. Nadat zijn islamitische organisatie in Egypte in 
de jaren tachtig was verboden, heeft hij in Italië politiek asiel gekregen. Op 17 februari 
2003 wordt hij in Milaan door de CIA ontvoerd terwijl hij onderweg is naar zijn 
moskee voor het middaggebed. Vanaf die dag ontbreekt van hem ruim een jaar lang elk 
spoor. Dertien maanden later belt hij vanuit Egypte met diverse familieleden en 
vrienden in Milaan. Hij zegt dat hij door CIA-agenten is opgepakt en naar Egypte is 
overgevlogen, waar hij door de Egyptische geheime dienst zwaar is gemarteld. Ook 
zegt hij dat hij op last van een Egyptische rechtbank wegens gebrek aan bewijs is 
vrijgelaten. Vlak na deze telefoontjes wordt hij opnieuw gearresteerd. 
In juni 2005 tekent rechter Guido Salvini op verzoek van plv. openbaar aanklager •
Pietro Spataro een arrestatiebevel voor 22 Amerikanen die ervan worden verdacht dat 
zij in opdracht van de CIA de ontvoering van Abu Omar hebben gepland en uitgevoerd. 
Deze operatie zou zijn uitgevoerd onder leiding van Robert Seldon Lady, hoofd van de 
CIA in Milaan. 
Volgens de rechtsstukken is Omar naar de NAVO-luchtbasis in Aviano gereden en •
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vervolgens naar Ramstein (Duitsland) gevlogen. Daar is hij overgestapt op een ander 
vliegtuig (een Gulfstream IV met als registratienummer N85VM) en naar Caïro 
gevlogen. Aldaar is hij aan de Egyptische politie overgedragen. Egypte heeft tot nu toe 
niet gereageerd op verzoeken van Italiaanse rechters om meer informatie.
De Italiaanse regering heeft verklaard niet op de hoogte te zijn van deze •
ontvoeringszaak. Deze verklaring was afkomstig van generaal Pollari, hoofd van de 
Italiaanse inlichtingendienst (SISMI), die op 6 maart 2006 door de Tijdelijke commissie 
is gehoord.

Al Zeri en Ahmed Agiza

Op 18 december 2001 speelt de CIA de Zweedse regering informatie door over twee •
Egyptische staatsburgers, Ahmed Agiza en Mohammed al-Zari, die vanaf 2000 als 
politiek vluchteling in Zweden wonen. Diezelfde nacht nog worden de twee 
Egyptenaren uitgezet. Ze worden door de politie naar het vliegveld van Stockholm 
gebracht en aan CIA-agenten overgedragen. Agiza en al-Zari moeten zich helemaal 
uitkleden, waarna ze worden verdoofd en aan boord van een Gulfstream-straalvliegtuig 
worden gedragen (registratienummer N379P). Dit toestel is eigendom van het bedrijf 
Premiere Executive Transport Services, een CIA-dekmantel. In Caïro worden ze aan de 
Egyptische politie overgedragen.
Agiza en al-Zari worden achter slot en grendel opgesloten en maandenlang gemarteld. •

Onder druk van de Zweedse regering worden ze voor het gerecht gebracht. Agiza 
wordt vanwege activiteiten uit het verleden (toen hij nog lid was een groep islamitische 
fundamentalisten in Egypte) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Al Zari 
daarentegen wordt niet schuldig bevonden en wordt vrijgelaten. Hij woont nu ergens in 
de buurt van Caïro, waar hij voortdurend in de gaten wordt gehouden.
De Zweedse Ombudsman en de Commissie constitutionele zaken van het Europees •
Parlement hebben zich voor deze zaak sterk gemaakt. De commissie heeft bij het 
Zweeds parlement een verslag ingediend, waarin onder meer wordt verwezen naar 
internationale verdragen volgens welke het verboden is verdachten uit te wijzen naar 
landen waar zij het risico lopen te worden gemarteld. Ook hekelt de commissie het feit 
dat de Zweedse regering pas concrete stappen ondernam om zich op de 
garantieclausule te beroepen toen het al te laat was en het tweetal al werd gemarteld.
Kjell Jonsson, de advocaat van Mohammad al Zari, en Mats Melin, de Zweedse •
Ombudsman, zijn respectievelijk op 23 maart en 4 mei 2006 door de Tijdelijke 
commissie gehoord.

De 'zes Algerijnen'

In de nacht van 17 op 18 januari 2002 haalt de federale politie van Bosnië zes •
Bosnische burgers van Algerijnse afkomst (Bensayah Belkacem, Hadj Boudellaa, Saber 
Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar en Mohamed Nechle), die in Bosnië en 
Herzegovina woonden, uit de gevangenis van Sarajevo en draagt ze over aan de VS. 
Vervolgens worden ze naar Camp X-Ray in Guantánamo Bay (Cuba) overgebracht.
Een dag voordat deze operatie plaatsvond, had het Bosnische Hooggerechtshof gelast •
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dat zij uit voorlopige hechtenis moesten worden vrijgelaten. De operatie druiste ook in 
tegen de uitspraak van de mensenrechtenkamer van Bosnië en Herzegovina dat vier van 
deze mannen niet aan de VS mochten worden uitgeleverd.
De mannen worden naar verluidt sindsdien in Guantánamo Bay vastgehouden.•
Michèle Picard, oud-voorzitter van de mensenrechtenkamer van Bosnië en •
Herzegovina, en Srdjan Dizdarevic, voorzitter van het Helsinki-comité, zijn op 25 april 
2006 door de Tijdelijke commissie gehoord.


