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AMR 51/051/2006
3Scott Shane, Stephen Grey and Margot Williams: CIA Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights, New 
York Times, 31 May 2005.

INDLEDNING1.

I forbindelse med de ekstraordinære overførsler har CIA ofte lejet fly af private selskaber og 
chartertjenester. Ved at benytte den civile luftfart er det muligt at lande på steder, hvor 
militære fly ville blive betragtet med mistænksomhed. Takket være den civile luftfart undgår 
CIA de krav om oplysninger, der i de enkelte lande stilles til regerings- eller militærfly.

De fleste af disse selskaber er skuffeselskaber, dvs. de eksisterer kun på papiret (som 
postbokskontorer f.eks.), eller de har kun en ansat (som regel en advokat). De skuffeselskaber 
optræder som ejere af fly, som systematisk er genstand for køb og salg. Efter hver transaktion 
bliver flyene omregistreret for at sløre sporene.

Et godt eksempel på skuffeselskabsaktiviteter er selskabet Premier Executives historie. 
Premier Executives forretningsadresse er en postboks i nærheden af Washington. Selskabet var 
ejer af to fly: Gulfstream V og Boeing 737, der blev anvendt af CIA til ekstraordinære 
overførsler. Begge fly tilhørte et andet skuffeselskab ved navn Steven Express. Steven 
Express har forretningsadresse i Tennessee, men ikke nogen kontoradresse. Steven Express 
blev overtaget af en advokat på vegne af Devon Holding, ligeledes et skuffeselskab. 
Advokaten var eneste repræsentant/ansatte i Devon Holding. Denne form for 
skuffeselskabslege gør det muligt for CIA at sløre sporene for deres fly og dermed at slette 
ethvert spor af ulovlige aktiviteter, der er forbundet med de pågældende fly. 

Dette skete f.eks. i november 2004, da The Sunday Times1 berettede, at USA havde leaset et 
jetfly af typen Gulfstream V med henblik på at overføre fanger til Guantanamo og andre 
amerikanske militærbaser. To dage senere skaffede Premier Executive sig af med flyet ved at 
sælge det til Bayard Foreign Marketing, endnu et skuffeselskab. Navnet på dette selskabs 
administrator, Leonard Bayard, er aldrig fundet i noget offentligt register. Det andet fly, et 
Boeing 737, blev solgt til Keeler and Tate Management, også et skuffeselskab uden 
kontoradresse og website, hvis eneste aktiv var Boing 737-flyet. Premier Executive blev opløst 
i 20052.

I nogle tilfælde har de skuffeselskaber, som CIA benytter, forbindelse med andre virkeligt 
eksisterende selskaber, der har både kontorer og ansatte (såkaldte driftsselskaber). Disse 
selskaber understøtter skuffeselskaberne og forsyner CIA-flyene med al nødvendig logistik
(piloter, catering, teknisk assistance). I nogle tilfælde er driftsselskaberne direkte knyttet til 
CIA. Et eksempel herpå er Aero Contractor, et selskab, der af New York Times3 er beskrevet 
som "det overordnede hjemlige knudepunkt for CIA's hemmelige luftfartstjeneste".

Systemet blev indgående beskrevet i New York Times:

"En gennemgang af flere tusind flyvninger, flyregistreringer og selskabsdokumenter samt interviews med 
tidligere CIA-agenter og piloter viser, at CIA-selskabet ejer mindst 26 fly, hvoraf 10 er anskaffet siden 2001. 
CIA har skjult sit ejerskab bag et net af syv skuffeselskaber, som tilsyneladende ikke har nogen ansatte og 
ingen funktion bortset fra at eje fly.
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Flyene, der som regel skaffes til veje af private chartrere, bestyres af virkelige selskaber, der kontrolleres af 
eller er knyttet til CIA, heriblandt Aero Contractors og to selskaber i Florida, Pegasus Technologies og Tepper 
Aviation 4."

I andre tilfælde leaser CIA fly fra normale charteragenter, som det er tilfældet med Richmor 
Aviation. Richmor Aviation er et af de ældste charter- og flymanagement. Gulfstream IV, 
N85VM, der deltog i bortførelsen af Abu Omar, tilhører Richmor Aviation. 

Endelig sker det i dette uigennemtrængelige net også, at enkelte fly ændrer 
registreringsnummer (f.eks. var Richmor Aviation Gulfstream V først registreret som N379P
og efterfølgende som N8068V og N44982). 

51 fly menes at have været anvendt til de ekstraordinære overførsler, men ifølge Federal 
Aviation Administrations oplysninger5, er der 57 registreringsnumre. Det viser sig, at nogle af 
flyene er blevet omregistreret flere gange.

Af de 51 fly, som CIA menes at have anvendt:

er 26 registreret hos skuffeselskaber og i nogle tilfælde understøttet af driftsselskaber,o
betegnes 10 som "CIA frequent flyers" (hyppigt anvendt af CIA). Disse tilhørero
Blackwater USA, en betydelig, klassificeret leverandør til CIA og den amerikanske 
hær, der stiller personale, undervisning og flyvningslogistik til rådighed. I dette 
tilfælde er der ingen mellemmænd i form af skuffeselskaber,
de øvrige 15 fly er lejet af forskellige private selskaber, der samarbejder med CIA o
såvel som med andre kunder.

INVOLVEREDE SELSKABER2.

Skuffeselskaber6

CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INCo
PATH CORPORATIONo
RAPID AIR TRANS, INC.o
STEVENS EXPRESS LEASING, INCo
AVIATION SPECIALTIES, INCo
DEVON HOLDING AND LEASING, INCo
BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC.o
KEELER & TATE MANAGEMENT, LLCo

De to sidste selskaber på listen erstattede Premier Executive Transport •
Services, inc., så snart Premier havde solgt Boeing 737-flyet og Gulfstream V-
flyet til Bayard og til Keeler. Efterfølgende forsvandt Premier.

Driftsselskaber
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By SCOTT SHANE, STEPHEN GREY and MARGOT WILLIAMS, May 31, 2005
http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ei=5088&en=6007accb4801296c&ex=1275192000&partner=r
ssnyt&emc=rss&pagewanted=print
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sine leasingsaftaler med Premier Executive udløbe for ca. et år siden.. Aero Contractors tilbyder ikke længere sine kunder 
jetmaskiner og leaser i stedet turbopropelmaskiner." http://www.newsobserver.com/news
9 Pegasus Technologies, Inc. http://sss-mag.com/rfss/intro.html
10http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ex=1275192000en=6007accb4801296cei=5088p
artner=rssnytemc=rss
11 http://www.amnestyusa.org/stoptorture/pdf/below_the_radar_full_report.pdf

AERO CONTRACTORS, LTD. (NORTH CAROLINA)o

Aero Contractors blev grundlagt i 1979 af Jim Rhyne, en tidligere pilot i Air 
America, et selskab, der blev benyttet af CIA under Vietnam-krigen. Aero 
Contractors’ piloter er ifølge New York Times "de diskrete buschauffører i 
kampen mod terrorisme, som rutinemæssigt sendes på hemmelige missioner til 
Bagdad, Cairo, Tashkent og Kabul”. The New York Times tilføjer: “Aero 
Contractors er i realiteten det overordnede hjemlige knudepunkt for CIA's 
hemmelige luftfartstjeneste”.7 Ifølge den amerikanske luftfartsmyndighed, Federal 
Aviation Administration, leaser Aero Contractors sine fly af Premier Executive 
Transport (et skuffeselskab)8, f.eks. Boeing 737 (N 4476S, ex N313P). Aero 
Contractor har ingen website og reklamerer ikke med sine aktiviteter. Al indtjening 
kommer fra CIA, den amerikanske hær og andre statslige institutioner. Ikke desto 
mindre er Aero Contractors et virkeligt eksisterende selskab med kontorer og 80 
ansatte.

Aero Contractors er driftsselskab for følgende skuffeselskaber:

STEVENS EXPRESS LEASING, INC§
PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE§
AVIATION SPECIALTIES, INC§
DEVON HOLDING AND LEASING, INC§

PEGASUS TECHNOLOGIES, INC o

Pegasus Technologies beskæftiger sig med flyelektronik, sensorer og elektriske 
systemer (aviation electronics) i CIA's fly. Dette indbefatter formodentlig 
tophemmelige krypterede kommunikationssystemer og NATO-
observationssystemer9.

TEPPER AVIATIONo

Tepper Aviation er et selskab, der kontrolleres eller på anden måde er knyttet til 
CIA10.
Ifølge Amnesty Internationals rapport skal Tepper Aviation have været involveret i 
overførselsaktioner på et eller flere af selskabets fly11.
Selskabet opererer fra Bob Sikes Airport, Florida. Den europæiske base er Rhein-
Main-lufthavnen i Tyskland.
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12US: Cia Uses Jet Owned by Red Sox Partner, by Gordon Edes, The Boston Globe:
http://www.boston.com/news/globe.
13 'Det chartres ofte (…). Tilfældigvis er en af vore kunder CIA.(...). Jeg var faktisk glad for at gøre denne 
forretning. Jeg håber, at det alt sammen tjente et godt formål." http://www.boston.com/news/globe
14 Gordon Edes, The Boston Globe March 21st, 2005, http://www.corpwatch.org/article.php?id=11988

Tepper benytter tre fly, der ejes af skuffeselskabet Rapid Air Trans: Lockheed 
N2189M, N4557C og N8183J.

RICHMOR AVIATIONo

Philip H. Morse, ejer af Gulfstream IV-jetflyet (og partner i Boston Red Sox), 
bekræftede over for avisen Globe and Tribune12, at hans private jetfly flere gange 
var blevet udlejet til CIA13. Ifølge FAA's oplysninger tilhører flyet Assembly Pointe 
Aviation Inc., hvis eneste ansatte er Morse. Flyet blev lejet af Richmor Aviation i 
Hudson. Dets registreringsnummer var N85VM, som blev ændret til N227SV
(bortførelsen af Abu Omar). Morse hævder, at dette fly blev udlejet til CIA af 
Richmor Aviation for omkring tre år14.

BLACKWATER USA's DATTERSELSKABERo

Dette selskab er en vigtig samarbejdspartner for CIA og den amerikanske hær. Det 
leverer personale og uddannelse samt luftfartstjenester gennem sine to 
datterselskab:

AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC. (FLORIDA)•
PRESIDENTIAL AIRWAYS (FLORIDA)•

Begge selskaber flyver med store spanske CASA C-212 passager- og fragtfly. Disse 
transporterer faldskærmstropper og særligt stort materiel og kan operere fra korte
og ikke-forbedrede start- og landingsbaner. I Europa er Malta base for disse fly.

CIA-FLYENES MELLEMLANDINGER I EUROPA 3.

Mellem slutningen af 2001 og slutningen af 2005 foretog de flyvninger, som CIA enten 
direkte eller indirekte stod bag, mere end 1000 mellemlandinger i europæiske lufthavne. 
Når der ses bort fra de bekræftede tilfælde af ekstraordinære overførsler (Abu Omar, Maher 
Arar, Kalhed el-Masri, Ahmed al-Giza og Mohamed al-Zari), er der ingen uigendrivelige 
beviser på, at disse flyvninger har drejet sig om fangetransporter. Men når man ser på ruterne 
for mange af disse flyvninger og visse bestemmelseslande (Afghanistan, Irak, Jordan, Egypten, 
Libyen, Marokko, Usbekistan, Guantanamo), er det logisk at formode, at dette har været 
tilfældet mere end en gang.

EfterforskningsmetodeA.

Resultaterne er opnået ved at sammenholde oplysninger fra Eurocontrol (der kontrollerer
luftrummet i Europa) med oplysninger fra FAA (Federal Aviation Administration, der gemmer 
oplysninger om alle fly, der letter fra eller lander i USA).
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Efterforskningen har været koncentreret om fly, som ejes eller anvendes af selskaber, der på
forskellig vis er knyttet til CIA, og som i de seneste år ofte har været i Europa.

Ved hjælp af 32 indregistreringskoder har FAA gjort det muligt for os til nå frem til de 
selskaber, der ejer flyene, og til deres forretningsadresser. Det har vist sig, at flyene ofte ejes af 
skuffeselskaber, der hverken har kontorer eller personale, hvis adresse alene består i en 
postboks, og som - som kinesiske æsker - er knyttet til andre selskaber, der ender hos CIA. I 
nogle tilfælde ejes flyene af selskaber, der er knyttet direkte til CIA, eller CIA har lejet dem af 
almindelige kommercielle selskaber.

De flight logs, som Eurocontrol har udleveret, viser, at de fly, der er genstand for 
efterforskningen, har foretaget 1080 landinger i Europa, meget ofte i forbindelse med 
flyvninger til eller fra Asien, Mellemøsten og Afrika.

De ruter, der er blevet fulgt, og de lande, som CIA-flyene er landet i (bl.a. Afghanistan, Irak, 
Jordan, Egypten, Libyen, Marokko, Turkmenistan, Usbekistan og Aserbajdsjan), bekræfter, at 
disse flyvninger også kan have været brugt til fangetransport.

En indirekte bekræftelse ses i de tilfælde af ekstraordinære overførsler, der er kendskab til
(Abu Omar, Maher Arar, Kalhed El Masri, Ahmed Al Giza e Mohamed Al-Zari). I hvert af 
disse tilfælde har der været benyttet fly, der figurerer på vores liste.

Nogle eksemplerB.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Ejes af Richmor Aviation (Richmors ejere har indrømmet, at de flere gange har lejet •
flyet ud til CIA). Dette fly blev benyttet til at transportere Abu Omar fra Ramstein til 
Kairo i februar 2003. Fra den 11. september 2001 til 2005 foretog det ca. 80 
mellemlandinger i europæiske lufthavne.
Det skal bemærkes, at Gulfstream IV i begyndelsen af 2004 tre gange mellemlandede i 
Rumænien. Ved to lejligheder kom det fra Jordan, mens det ved en tredje lejlighed, den 
12. april 2004, til gengæld kom fra Guantanamo og havde mellemlandet på Tenerife. 
Fra Rumænien fløj N85VM til Casablanca i Marokko, hvorfra det returnerede til 
Washington den 13. april.

Boeing 737 N313P
Dette fly, der i første omgang var registreret af Stevens Express Leasing Inc og •
efterfølgende af Premier Executive Transport Services, landede mellem 2003 og 2004 
en gang i Polen og to gange i Rumænien under flyvninger fra Afghanistan. Intet giver 
anledning til at mene, at disse landinger skyldtes påfyldning af brændstof.
Den 22. september 2003 fløj N313P fra Kabul til Szymany, en lufthavn i det nordøstlige 
Polen i nærheden af byen Szczytno. Efter at være landet i Szymany fløj flyet mod 
sydøst, til Rumænien. Ifølge Eurocontrols oplysninger skal Boeing-flyet være lettet kort 
efter fra Bukarest med kurs mod Rabat i Marokko. Om aftenen den følgende dag, den 
23. september, forlod flyet ifølge de registrerede oplysninger Rabat kl. 20.10 for at nå
frem til flådebasen Guantanamo ved daggry den 24. september.
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Boeing 737 N368CE
Frankfurt-Ashkhabad (i Turkmenistan) og Frankfurt-Bagdad var daglige ruter for•
N368CE tilhørende skuffeselskabet Premier Aircraft Management. Fra juni til 
november 2005 landede flyet - formodentlig på vej fra Frankfurt - ca. 50 gange i 
Ashkhabad og 16 gange i Bagdad. I samme periode foretog il N368CE 112 andre 
landinger i forskellige europæiske lufthavne. 

Lockeed N2189M
Også de ruter, som N2189M fra Tepper Aviation, et skuffeselskab oprettet af en •
forhenværende CIA-pilot og stillet til rådighed for den amerikanske 
efterretningstjeneste, har fulgt, er interessante. Fra den 11. december 2001 foretog flyet 
70 landinger i Europa, 17 i Tashkent (i Usbekistan) og 29 i Baku (Aserbajdsjan). 
Blandt de andre mål uden for Europa var Egypten (tre gange) og Jordan (otte gange). 
De samme lufthavne blev anvendt af et andet fly tilhørende Tepper Aviation, Hercules-
130 N8183J (16 flyvninger fra Frankfurt til Baku, 10 flyvninger fra Tashkent til 
Frankfurt).

Gulstream V N379P-N8068V-N44982
Dette fly, der ejes af Premier Executive (CIA's vigtigste skuffeselskab), har tre gange •
skiftet registreringsnummer for at sløre sporene.
Der er tale om det fly, der i december 2001 fløj Ahmed Agiza og Mohammed Al-
Zari fra Stokholm til Kairo. Samme fly fløj i juni 2003 mellem Kabul, Warszawa og
Rabat; en måned senere fløj det mellem Kabul og Warszawa, tur-retur.
I alt foretog flyet 145 mellemlandinger i Europa fra slutningen af 2001 til juni 2005. 
De hyppigste destinationer uden for Europa var Usbekistan, Egypten, Jordan, De
Forenede Arabiske Emirater, Pakistan, Marokko, Georgien, Afghanistan, Gambia, 
Algeriet, Libanon, Aserbajdsjan, Libyen og Guantanamo. 

(Ordføreren agter at udlevere en samlet oversigt over alle de fly, som CIA har benyttet.)

KonklusionerC.

På grundlag af oplysningerne fra Eurocontrol om de 32 flykoder, der er blevet undersøgt, kan 
følgende konkluderes:

Der er i alle tilfælde tale om fly, der administreres af selskaber, der er knyttet til eller 1.
kontrolleret af CIA.
I alt har disse fly foretaget 1080 mellemlandinger i Europa.2.
Af de destinationer, der kan kædes sammen med transport af fanger, er der for 3.
perioden mellem slutningen af 2001 og slutningen af 2005 påvist følgende 
mellemlandinger:

70 i Jordana.
70 i Aserbajdsjanb.
52 i Turkmenistanc.
50 i Egyptend.
46 i Usbekistane.
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15 http://www.newstatesman.com/Politics
16 http://www.counterpunch.org/rajiva12052005.html
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18 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt
Georgien: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
Marokko: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm
Aserbajdsjan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm
Egypten: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm
Usbekistan: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.7.En?Opendocument
Jordan:http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a334
Syrien: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Afghanistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm
Turkmentistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Irak: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm

40 i Irakf.
37 i Afghanistang.
40 i Marokkoh.
14 i Libyeni.
11 på Guantanamo.j.

Til slut skal det understreges, at i mange af de omtalte lande er tortur og 4.
tilbageholdelser uden rettergang en almindeligt udbredt praksis. Bob Baer, en tidligere 
CIA-agent, har i et interview med den britiske ugeavis New Statesman15 udtalt, at 
"Hvis man ønsker, at de skal tortureres, sender man dem til Syrien. Hvis man ønsker, 
at nogen skal forsvinde - aldrig at se dem igen - sender man dem til Egypten"16.
Manfred Nowak, FN's særlige rapportør om tortur, understregede i sin seneste rapport 
til Generalforsamlingen, at nogle stater - heriblandt USA, Det Forenede Kongerige, 
Frankrig og Sverige - har overtrådt de internationale konventioner om 
menneskerettigheder ved at deportere formodede terrorister til lande som Egypten, 
Syrien, Algeriet og Usbekistan, hvor der var stor risiko for, at de blev underkastet 
tortur17. Det amerikanske udenrigsministerium har flere gange udtrykt bekymring med 
hensyn til nogle af de nævnte lande (Georgien, Marokko, Aserbajdsjan, Egypten, 
Usbekistan, Jordan, Syrien, Afghanistan, Turkmenistan og Irak) og har udtalt sig i 
negative vendinger i de respektive landerapporter om menneskerettighedssituationen, 
navnlig anvendelsen af tortur, vilkårlig tilbageholdelse og de indsattes forhold i 
fængslerne.18


