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Khaled el Masri

I slutet av 2003 reste Khaled el Masri, som är tysk medborgare, med buss från Ulm i •
Tyskland till Skopje i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM), där han hade för 
avsikt att tillbringa en kortare semester. Den 31 december stoppades han vid gränsen 
mellan Serbien och FYROM. Enligt honom själv överlämnade FYROM:s gränspolis honom
till den lokala säkerhetstjänsten, som frihetsberövade honom och förhörde honom under tre 
veckor på ett hotell i Skopje. Den 23 januari 2004 hämtades han av CIA, som 
transporterade honom till Afghanistan med det amerikanska flygplanet Boeing 737 N313P. 
I Afghanistan hölls el Masri isolerad i över fyra månader. Han hävdar själv att han fem 
gånger under fängelsetiden fick besök av en tysktalande person som identifierade sig som 
”Sam”. Denne ”Sam” skall ha följt el Masri till returflyget, som gick till en okänd ort på
albanskt territorium eller i närheten av den albanska gränsen. Datumen för el Masris in- och 
utresa bekräftas av FYROM:s inrese- och utresestämplar i hans pass.  

Den 9 november 2005 inledde München-åklagaren Martin Hoffman en utredning. Enligt •
Hoffman finns det ingen anledning att tro att el Masri har farit med osanning. 
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html

Den preliminära isotopanalysen av el Masris hår och läkarundersökningen visar att han •
verkligen hölls fången i Afghanistan under den ovannämnda perioden.                                                                           
http://reasonablereflection.net/1048

Den 5 december 2005 tillkännagav förbundskansler Angela Merkel att Förenta staterna •
erkänt att man begått ett misstag i fallet el Masri.        http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html

När de utfrågats om fallet har de amerikanska myndigheterna konsekvent vägrat att •
bekräfta eller förneka all kännedom.                               
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm

Den 14 december bekräftade den tyske inrikesministern Wolfgang Schäuble, i sitt tal inför •
det tyska parlamentet, att hans föregångare Otto Schilly hade informerats om fallet av 
Förenta staternas f.d. ambassadör i Berlin, Daniel Coats. Schäuble berättade att 
ambassadören hade sagt att Förenta staterna hade bett el Masri om ursäkt och att denne 
hade lovat att mot betalning hålla tyst om det som hänt. El Masri förnekar dock att han fått 
några pengar och att han lovat att hålla tyst.                      
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm

Khaled el Masri hördes av det tillfälliga utskottet den 13 mars 2006.•

Maher Arar

Maher Arar, som är kanadensisk medborgare, har bott i Kanada sedan 1987. Han är gift, •
har två barn och en magisterexamen i datavetenskap. Efter en semester i Tunisien i 
september 2002 greps han och kvarhölls på Kennedyflygplatsen i New York i samband 
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med mellanlandningen på vägen hem från Kanada. Han anklagades för att ha samröre med 
al-Qa'ida och internerades i 13 dagar. Den 8 oktober 2002 fick han en utvisningsorder, som 
utfärdats av immigrationsdomstolen. Han överlämnades till en grupp CIA-agenter och 
transporterades till Jordanien på ett Gulfstream-plan. Innan flygplanet nådde Amman 
gjorde det ett bränslestopp på Ciampino-flygplatsen i Rom, vilket styrks av Eurocontrols 
flygregistreringar och Arars eget vittnesmål. 
http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf

I Amman tog jordanska säkerhetsagenter över ansvaret för Arar och eskorterade honom till •
gränsen till Syrien, som är hans hemland. Mindre än 24 timmar senare befann han sig i ett 
fängelse i Damaskus, vilket står under den syriska säkerhetstjänstens kontroll.

Efter ett år av fysisk och psykisk tortyr frisläpptes Maher Arar utan att några anklagelser •
riktats mot honom. Idag är han fri och lever i Kanada. 

Den 5 februari 2004 inrättade den kanadensiska regeringen en undersökningskommission •
ledd av domare O'Connor. Syftet med kommissionen var att utreda de kanadensiska 
tjänstemännens agerande i Arar-fallet. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/Can
ada?s_name=&no_ads

I en rapport som O'Connor-kommissionen offentliggjorde i oktober bekräftades att Arar •
hade torterats i Syrien och att han hade återhämtat sig fysiskt men fortfarande led av de 
psykiska sviterna.                                                                  
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar

Maher Arar hördes av det tillfälliga utskottet den 23 mars 2006.•

Abu Omar

Hassan Mustafa Osama Nasr, även känd som Abu Omar, är en egyptisk medborgare som •
tidigare var imam i Milano. Han beviljades politisk asyl i Italien efter det att hans islamiska 
organisation hade förklarats olaglig i Egypten på 1980-talet. Den 17 februari 2003 
bortfördes han av CIA då han var på väg till sin moské i Milano för lunchbönen. Därefter 
var han spårlöst försvunnen under mer än ett år. Tretton månader senare ringde han flera 
telefonsamtal från Egypten till sin familj och sina vänner i Milano. Han hävdade att han 
hade gripits av CIA-agenter och flugits till Egypten där han blivit svårt torterad av den 
egyptiska säkerhetstjänsten. Han sade att han i brist på bevis hade frisläppts på order av en 
egyptisk domstol. Kort efter dessa telefonsamtal fängslades han på nytt.

I juni 2005 undertecknade domare Guido Salvini, på begäran av ställföreträdande åklagare •
Pietro Spataro, arresteringsordrar för 22 amerikanska medborgare som ansågs vara 
ansvariga för att ha organiserat och genomfört bortförandet av Abu Omar på CIA:s vägnar. 
Operationen skall ha letts av Robert Seldon Lady, som identifierats som CIA:s chef i 
Milano.

Enligt domstolshandlingarna kördes Omar med bil till Natos flygbas i Aviano, varifrån han•
flögs till Ramstein i Tyskland. Han sattes på ett andra flyg (Gulfstream IV, reg.nr N85VM) 
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och flögs till Kairo, där han överlämnades till den egyptiska polisen. Egypten har hittills 
vägrat att besvara de förfrågningar om information som gjorts av de italienska domarna.

Den italienska regeringen har hävdat att den inte känner till någonting om bortförandet. •
Detsamma sades av general Pollari, direktör för den italienska underrättelsetjänsten 
(SISMI), som hördes av det tillfälliga utskottet den 6 mars 2006.

Al-Zari och Ahmed Agiza

Den 18 december 2001 fick den svenska regeringen information från CIA om två egyptiska •
medborgare, Ahmed Agiza och Mohammed al-Zari, som varit bosatta i Sverige sedan 2000 
som politiska flyktingar. Samma natt utvisades de båda egyptierna, varpå de överfördes till 
polisen på Stockholms flygplats och överlämnades till CIA-agenter. Agiza och al-Zari 
tvingades att klä av sig, varpå de drogades, kedjades fast och sattes på ett Gulfstream-plan
(reg.nr N379P) tillhörande Premiere Executive Transport Services, ett av CIA:s 
bulvanföretag. I Kairo blev de omhändertagna av den egyptiska polisen.

Agiza och al-Zari fängslades och torterades i flera månader. Efter påtryckningar från den •
svenska regeringen ställdes de sedan inför rätta. Agiza dömdes till 25 års fängelse för sitt 
tidigare samröre med en islamisk fundamentalistisk grupp i Egypten. Al-Zari å sin sida 
frikändes och släpptes. Han lever nu nära Kairo under ständig övervakning.  

Den svenska justitieombudsmannen och det svenska konstitutionsutskottet engagerade sig i •
detta fall. Utskottet förelade den svenska riksdagen en rapport där det bland annat påpekas 
att det enligt internationella konventioner är förbjudet att utvisa misstänkta till ett land där 
de riskerar att utsättas för tortyr. Utskottet kritiserade också det faktum att den svenska 
regeringen inte vidtog några praktiska åtgärder för att se till att garantiklausulen efterlevdes 
förrän det var för sent och de båda redan blivit utsatta för tortyr.  

Kjell Jonsson, Mohammad al-Zaris advokat, och Mats Melin, den svenske•
justitieombudsmannen, hördes av det tillfälliga utskottet den 23 mars 2006 respektive den 
4 maj 2006.

De sex algerierna

Natten mellan den 17 och 18 januari 2002 flyttade den bosniska federationens polis•
sex bosniska medborgare eller invånare av algeriskt ursprung (Bensayah Belkacem, 
Hadj Boudellaa, Saber Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar och
Mohamed Nechle), vilka hade levt i Bosnien och Hercegovina, från Sarajevo-fängelset och
överlämnade dem till amerikanskt förvar. De flyttades därefter till Camp X-Ray på
Guantanamobasen i Kuba.

Överlämnandet genomfördes en dag efter det att den bosniska högsta domstolen hade •
utfärdat en order om att de skulle friges. Överlämnandet stred även mot en befallning från
Bosnien och Hercegovinas människorättskammare om att fyra av männen inte borde 
överlämnas till Förenta staterna.

Männen har enligt uppgift varit frihetsberövade på Guantanamobasen ända sedan dess.•
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Michèle Picard, f.d. ordförande för Bosnien och Hercegovinas människorättskammare och •
Srdjan Dizdarevic, ordförande för Helsingforskommittén, hördes av det tillfälliga utskottet 
den 25 april 2006.


