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Khaled el Masri

Khaled el Masri, obywatel Niemiec, wyjechał z Ulm w Niemczech pod koniec 2003 r., •
wyjeżdżając autobusem na krótkie wakacje do Skopje, w Byłej Jugosłowiańskiej 
Republice Macedonii (BJRM). 31 grudnia zatrzymano go na granicy między Serbią a 
BJRM. Zgodnie z jego wersją wydarzeń straż graniczna BJRM przekazała go 
miejscowym służbom specjalnym, które przetrzymywały go i przesłuchiwały w hotelu 
w Skopje. 23 stycznia 2004 r. zajęło się nim CIA i przekazało go do Afganistanu w
łasnym boeingiem 737 N313P. W Afganistanie El Masri pozostawał w więziennej 
izolatce przez cztery miesiące. Twierdzi on, że podczas tego pobytu w więzieniu pi
ęciokrotnie odwiedził go Niemiec, który przedstawił się jako „Sam”. Towarzyszył on el 
Masriemu w powrotnym locie do niezidentyfikowanego miejsca położonego w Albanii 
lub też w pobliżu jej granicy. Daty jego przybycia i wyjazdu znajdują potwierdzenie w 
postaci wjazdowych i wyjazdowych pieczęci BJRM w jego paszporcie.
9 listopada 2005 r. prokurator publiczny w Monachium, Martin Hoffman, rozpoczął•
dochodzenie. Zdaniem Hoffmana „nie ma powodów, aby wierzyć, że el Masri mówi 
prawdę”.
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
Wstępna analiza izotopowa włosów el Masriego i jego badania lekarskie potwierdzają, •
że w odnośnym okresie rzeczywiście był przetrzymywany w Afganistanie. 
http://reasonablereflection.net/1048
5 grudnia 2005 r. kanclerz Angela Merkel oświadczyła, że USA przyznało, iż popełniło •
błąd w przypadku el Masriego.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
Władze USA pytane o tę sprawę zawsze odmawiały potwierdzenia lub zaprzeczenia •
temu zarzutowi.
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
14 grudnia Wolfgang Schäuble, niemiecki minister spraw wewnętrznych, przemawiając •
w niemieckim parlamencie, potwierdził, że jego poprzednik, Otto Schilly, został
poinformowany o tej sprawie przez byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w 
Berlinie, Daniela Coatsa. „Ambasador powiedział, że przeproszono el Masriego, który 
zgodził się zachować milczenie w zamian za pewną sumę pieniędzy” – oświadczył
Schäuble na forum parlamentu. Khaled El Masri zaprzecza, jakoby miał przyjąć
jakiekolwiek pieniądze czy też obiecać zachowanie milczenia.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Khaled el Masri został przesłuchany przez komisję tymczasową dnia 13 marca 2006 r.•

Maher Arar

Maher Arar, obywatel kanadyjski, mieszka w Kanadzie od 1987 r. Jest żonaty, ma •
dwoje dzieci i tytuł magistra w dziedzinie inżynierii komputerowej. Gdy wracał z 
wakacji w Tunezji we wrześniu 2002 r., został aresztowany i przetrzymywano go na 
nowojorskim lotnisku im. Johna Kennedy’ego, w drodze powrotnej do Kanady. Oskar
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żono go o powiązania z Al Kaidą, aresztowano i przetrzymywano przez 13 dni. 8 pa
ździernika 2002 r. Sąd Imigracyjny wydał nakaz deportacji. Został przekazany grupie 
agentów CIA i przewieziony do Jordanii odrzutowcem Gulfstream. Przed dotarciem do 
Ammanu samolot wylądował na rzymskim lotnisku Ciampino celem zatankowania 
paliwa (co potwierdzają zapisy lotów Eurocontrol i zeznania 
Arara).http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
W Ammanie Ararem zajęli się jordańscy agenci bezpieczeństwa, którzy eskortowali go •
do granicy z Syrią, skąd pochodzi. Niespełna 24 godziny później znajdował się już w 
Damaszku, pod kontrolą syryjskich służb bezpieczeństwa. 
Po roku fizycznych i psychologicznych tortur Mahera Arara zwolniono z więzienia, nie •
postawiwszy mu żadnych zarzutów. Obecnie żyje na wolności w Kanadzie.
5 lutego 2004 r. rząd Kanady powołał komisję śledczą pod przewodnictwem Justice •
O’Connor w celu zbadania działań kanadyjskich urzędników w sprawie Arara. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
W październiku sprawozdanie komisji O’Connor potwierdziło, że Arara torturowano w •
Syrii i że odzyskał on zdrowie fizyczne, lecz nadal boryka się z problemami 
psychologicznymi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Maher Arar został przesłuchany przez komisję tymczasową dnia 23 marca 2006 r.•

Abu Omar

Hassan Mustafa Osama Nasr, znany również jako Abu Omar, obywatel Egiptu, był•
imamem Mediolanu. Włochy udzieliły mu politycznego azylu po tym, jak w latach 
osiemdziesiątych jego islamska organizacja została uznana w Egipcie za nielegalną. 17 
lutego 2003 r. został uprowadzony przez CIA, kiedy szedł do swojego meczetu w 
Mediolanie na południową modlitwę. Od tamtego czasu przez ponad rok nie było o nim 
żadnych wieści. Trzynaście miesięcy później wykonał z Egiptu dzwonił kilkakrotnie do 
swojej rodziny i przyjaciół w Mediolanie. Twierdził, że został zabrany przez agentów 
CIA i przetransportowany na pokładzie samolotu do Egiptu, gdzie brutalnie torturowa
ły go egipskie służby specjalne. Powiedział, że zwolniono go z więzienia na polecenie 
egipskiego sądu z powodu braku dowodów. Wkrótce po tych telefonach został
ponownie aresztowany. 
W czerwcu 2005 r. sędzia Guido Salvini, na wniosek zastępcy prokuratora Pietro •
Spataro, podpisał nakazy aresztowania 22 obywateli USA uznanych za 
odpowiedzialnych za zorganizowanie i dokonanie uprowadzenia Abu Omara w imieniu 
CIA. Operacją dowodził rzekomo Robert Seldon Lady, zidentyfikowany jako szef CIA 
w Mediolanie. 
Zgodnie z aktami sądowymi Omara przewieziono do bazy lotniczej NATO w Aviano i •
przetransportowano do Rammstein w Niemczech. Przesadzono go do drugiego 
samolotu (Gulfstream IV o numerze rejestracyjnym N85VM) i przewieziono do Kairu, 
gdzie został przekazany egipskiej policji. Jak dotąd Egipt odmawia udzielenia 
odpowiedzi na żądanie przekazania informacji wysunięte przez włoskich sędziów.
Włoski rząd oznajmił, że nic mu nie wiadomo na temat uprowadzenia. Oświadczenie to •
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wydał gen. Nicolo Pollari, dyrektor włoskich służb wywiadowczych (SISMI), który 
został przesłuchany przez komisję tymczasową dnia 6 marca 2006 r.

Al Zeri i Ahmed Agiza

18 grudnia 2001 r. szwedzki rząd otrzymał od CIA informacje dotyczące dwóch o
obywateli Egiptu, Ahmeda Agizy i Mohammeda al-Zariego, którzy mieszkali w Szwecji 
od 2000 r. jako uchodźcy polityczni. Tamtej nocy dwóch Egipcjan zostało wydalonych,
przewiezionych przez policję na lotnisko w Sztokholmie i przekazanych agentom CIA. 
Agiza i al-Zari zostali rozebrani do naga, odurzeni lekami i skuci kajdankami, po czym 
wprowadzono ich na pokład odrzutowca Gulfstream (numer rejestracyjny N379P) nale
żącego do Premiere Executive Transport Services, przedsiębiorstwa stanowiącego 
przykrywkę dla CIA. W Kairze zajęła się nimi egipska policja.
Agiza i al-Zari zostali uwięzieni i byli torturowani przez kilka miesięcy, po czym, pod o
naciskiem szwedzkiego rządu, wytoczono im proces. Agizę skazano na dwadzieścia pię
ć lat więzienia za dawną działalność w Egipcie, których dopuścił się, działając w grupie 
fundamentalistów arabskich. Z kolei Al Zari został uniewinniony i zwolniony z wi
ęzienia. Obecnie mieszka w Kairze i znajduje się pod stałym nadzorem.
W sprawie tej interweniował szwedzki Rzecznik Praw Obywatelskich i parlamentarna o
Komisja Konstytucyjna. Ta ostatnia skierowała do szwedzkiego parlamentu 
sprawozdanie, w którym wskazuje między innymi, że międzynarodowe konwencje 
zabraniają wydalania podejrzanych do krajów, w których mogą oni zostać poddani 
torturom. Komisja krytykuje również fakt, że szwedzki rząd podjął praktyczne kroki w 
celu wyegzekwowania klauzuli gwarancyjnej dopiero wtedy, gdy było już za późno i 
dwóch mężczyzn poddano torturom.
Kjell Jonsson, adwokat Mohammada al Zariego, i Mats Melin, szwedzki Rzecznik •
Praw Obywatelskich, zostali wysłuchani przez tymczasową komisję odpowiednio dnia 
23 marca 2006 r. i 4 maja 2006 r.

„Sześciu Algierczyków”

W nocy z 17 na 18 stycznia 2002 r. policja Federacji Bośni i Hercegowiny usunęła sze•
ściu bośniackich obywateli lub mieszkańców algierskiego pochodzenia (Bensayaha 
Belkacema, Hadja Boudellaę, Sabera Lahmara, Mustafę Aita Idira, Boumediene’a
Lakhdara i Mohameda Nechlego), którzy mieszkali w Bośni i Hercegowinie, z wi
ęzienia w Sarajewie i przekazała ich w ręce Amerykanów; wspomniani więźniowie 
zostali następnie przewiezieni do obozu X-Ray usytuowanego w Zatoce Guantánamo 
na Kubie.
Przekazanie miało miejsce dzień po wydaniu przez Sąd Najwyższy Bośni nakazu ich •
zwolnienia z aresztu śledczego oraz wbrew nakazowi Izby Ochrony Praw Człowieka 
Bośni i Hercegowiny, zgodnie z którym czterech spośród tych mężczyzn nie powinno 
było trafić do Stanów Zjednoczonych.
Od tamtego czasu mężczyźni są podobno więzieni w Zatoce Guantánamo.•
Michèle Picard, były przewodniczący Izby Ochrony Praw Człowieka Bośni i •
Hercegowiny, oraz Srdjan Dizdarevic, przewodniczący Komitetu Helsińskiego, zostali 
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przesłuchani przez komisję tymczasową dnia 25 kwietnia 2006 r.


