
DT\617721SL.doc PE 374.339v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Začasni odbor za preučitev domnev o uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridr
žanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije CIA

1. 6. 2006

DELOVNI DOKUMENT št. 3
o žrtvah

Začasni odbor za preučitev domnev o uporabi evropskih držav za prevoz in 
nezakonito pridržanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije CIA

Poročevalec: Giovanni Claudio Fava



PE 374.339v01-00 2/4 DT\617721SL.doc

SL

ŽRTVE

Kaled el Masri

Kaled el Masri, nemški državljan, je konec leta 2003 z avtobusom odšel iz Ulma v Nem•
čiji na kratke počitnice v Skopje v Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo 
(NJRM). 31. decembra so ga ustavili na meji med Srbijo in NJRM. Po njegovem 
videnju dogodkov ga je mejna policija NJRM predala lokalni tajni službi, ki ga je pridr
žala in zasliševala tri tedne v hotelu v Skopju. 23. januarja 2004 ga je prevzela CIA in 
ga premestila v Afganistan s svojim Boeingom 737 N313P. V Afganistanu je bil El 
Masri več kot štiri mesece v samici. Med priporom ga je domnevno petkrat obiskal 
materni govorec nemščine, ki se je predstavil kot Sam. Ta je el Masrija ob povratnem 
letu pospremil v neznani kraj v Albaniji, ne daleč od njene meje. Datume prihoda in 
odhoda potrjujeta vstopni in izstopni žig NJRM v potnem listu.
9. novembra 2005 je javni tožilec v Münchnu, Martin Hoffman, sprožil preiskovalni •
postopek. Po besedah Hoffmana „ni razlogov, da bi verjeli, da so besede el Masrija 
resnične“.
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
Predhodna analiza izotopne sestave las el Masrija in medicinske analize potrjujejo, da je •
dejansko bil v priporu v Afganistanu zadevnem obdobju. 
http://reasonablereflection.net/1048
5. decembra 2005 je kanclerka Angela Merkel izjavila, da so ZDA priznale svojo •
napako v primeru el Masrija.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
Kadar je bilo organom Združenih držav zastavljeno vprašanje o tem primeru, nikoli niso •
želeli potrditi ali zanikati te izjave.
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
14. decembra je Wolfgang Schäuble, nemški minister za notranje zadeve v nemškem •
parlamentu potrdil, da je njegovega predhodnika Otta Schillyja nekdanji veleposlanik 
ZDA v Berlinu, Daniel Coats, obvestil o tem primeru. „Veleposlanik je dejal, da so se 
opravičili el Masriju, ki se je strinjal, da bo molčal o primeru v zameno za denarni 
znesek,“ je v parlamentu izjavil Schäuble. El Masri zanika, da je prejel denar ali 
obljubil, da bo molčal.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Kaleda el Masrija je 13. marca 2006 zaslišal začasni odbor.•

Maher Arar

Maher Arar, kanadski državljan, je živel v Kanadi od leta 1987. Je poročen, ima dva •
otroka in magisterij iz računalništva. Ko se je septembra 2002 vračal v Kanado s po
čitnic v Tuniziji, so ga aretirali in pridržali na newyorškem letališču Kennedy. Obdolžen 
je bil povezave z Al Kajdo, zato so ga aretirali in pridržali 13 dni. 8. oktobra 2002 mu 
je bila vročena odredba o izgonu, ki jo je izdalo imigracijsko sodišče. Predali so ga 
skupini agentov CIA in prepeljali v Jordanijo z letalom Gulfstream. Pred prihodom v 
Aman je letalo pristalo na letališču Ciampino v Rimu za oskrbo z gorivom (kot je bilo 
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potrjeno na podlagi Eurocontrolovega zapisa poletov in izpovedbe
Ararja).http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
V Amanu so jordanski varnostni agenti prevzeli Ararja in ga pospremili do meje s •
Sirijo, od koder izhaja. Manj kot 24 pozneje je bil v zaporu v Damasku pod nadzorom 
sirske varnostne službe. Po letu telesnega in duševnega mučenja je bil Maher Arar izpuš
čen brez obtožbe. Zdaj svobodno živi v Kanadi.
5. februarja 2004 je kanadska vlada ustanovila preiskovalno komisijo pod vodstvom •
sodnika O’Connorja za preiskavo ukrepov kanadskih organov v primeru Ararja. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
Oktobrsko poročilo komisije pod vodstvom O’Connorja je potrdilo, da so Ararja mučili •
v Siriji in da si je telesno opomogel, vendar ima še vedno duševne težave.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Maherja Ararja je 23. marca 2006 zaslišal začasni odbor.•

Abu Omar

Hassan Mustafa Osama Nasr, znan tudi kot Abu Omar, egiptovski državljan, je bil •
imam v Milanu. Ko je bila njegova islamska organizacija v 80. letih prejšnjega stoletja v 
Egiptu razglašena za nezakonito, so mu odobrili politični azil v Italiji. 17. februarja 
2003 ga je ugrabila CIA na poti v mošejo v Milanu na opoldansko molitev. Od takrat
naprej ga eno leto ni bilo mogoče izslediti. Trinajst mesecev pozneje je iz Egipta 
nekajkrat poklical družino in prijatelje v Milano. Trdil je, da so ga ugrabili agenti CIA 
in ga pripeljali z letalom v Egipt, kjer ga je zelo mučila egiptovska tajna služba. Dejal 
je, da je bil izpuščen po ukazu egiptovskega sodnika zaradi pomanjkanja dokazov. 
Kmalu po njegovih klicih je bil ponovno aretiran. 
Junija 2005 je sodnik Guido Salvini na zahtevo namestnika tožilca Pietra Spatara •
podpisal nalog za prijetje 22 državljanov Združenih držav, ki naj bi bili odgovorni za 
organizacijo in izvedbo ugrabitve Abu Omarja v imenu CIA. Operacijo je domnevno 
vodil Robert Seldon Lady, direktor CIA v Milanu. 
V skladu s sodnimi listinami so Omarja odpeljali v letalsko oporišče NATO v Avianu in •
potem z letalom v Ramstein v Nemčiji. Premeščen je bil na drugo letalo (Gulfstream IV 
z registrsko številko N85VM), s katerim so ga odpeljali v Kairo, kjer so ga predali 
egiptovski policiji. Egipt doslej ni želel odgovoriti na zahteve za podatke italijanskih 
sodnikov.
Italijanska vlada je izjavila, da ne ve za ugrabitev. To je izjavil general Pollari, direktor •
italijanske obveščevalne službe (SISMI), ki ga je 6. marca 2006 zaslišal začasni odbor.

Al Zeri in Ahmed Agiza

18. decembra 2001 je CIA obvestila švedsko vlado o dveh egiptovskih državljanih, •
Ahmedu Agizi in Mohammedu al-Zariju, ki sta od leta 2000 živela na Švedskem kot 
politična begunca. Tisto noč sta bila oba egiptovska državljana izgnana, policija ju je 
odpeljala na stockholmsko letališče in predala agentom CIA. Agizo in al-Zarija so 
slekli, omamili in priklenili ter odpeljali na letalo Gulfstream (registrska številka 
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N379P), ki je last Premiere Executive Transport Services, navidezne družbe CIA. V 
Kairu ju je prevzela egiptovska policija.
Agizo in al-Zarija so zaprli in mučili nekaj mesecev ter jima, pod pritiskom švedske •

vlade, sodili. Agizo so obsodili na petindvajset let zapora za dejanja, ki jih je storil med 
nekdanjim aktivizmom v Egiptu z islamistično fundamentalistično skupino. Al Zarija so 
na drugi strani oprostili in izpustili. Zdaj živi blizu Kaira pod stalnim nadzorom.
Pri tem primeru sta posredovala švedski varuh človekovih pravic in parlamentarni •
odbor za ustavna vprašanja. Odbor je predložil poročilo švedskemu parlamentu, ki med 
drugim poudarja, da mednarodne konvencije prepovedujejo izgon osumljencev v katero 
koli državo, kjer bi lahko bili mučeni. Odbor kritizira tudi dejstvo, da švedska vlada ni 
sprejela praktičnih ukrepov za izvedbo jamstvene klavzule, dokler ni bilo prepozno in 
sta bila osumljenca že mučena.
Kjella Jonssona, odvetnika Mohammada al Zarija, je začasni odbor zaslišal 23. marca•
2006, Matsa Melina, švedskega varuha človekovih pravic, pa 4. maja 2006.

„Šest Alžircev“

V noči s 17. na 18. januar 2002 je bosanska zvezna policija odpeljala šest bosanskih dr•
žavljanov ali prebivalcev alžirskega izvora (Bensayah Belkacem, Hadj Boudellaa, Saber 
Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar in Mohamed Nechle), ki so živeli v 
Bosni in Hercegovini, iz sarajevskega zapora in jih predala organom ZDA; potem so 
bili prepeljani v taborišče X-Ray v zalivu Guantánamo na Kubi.
Premeščeni so bili dan po odredbi za izpustitev iz preiskovalnega pripora, ki jo je izdalo •
vrhovno sodišče Bosne in Hercegovine, pri tem pa je bila kršena tudi odredba Zbornice
za človekove pravice Bosne in Hercegovine, da štirje od njih ne smejo biti premeščeni v 
ZDA.
V skladu s poročili so ti možje še vedno pridržani v zalivu Guantánamo.•
Michèle Picard, nekdanjo predsednico Zbornice za človekove pravice Bosne in •
Hercegovine, in Srđana Dizdarevića, predsednika Helsinškega odbora, je 25. aprila 
zaslišal začasni odbor.


