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2 24 USA: Amnesty Internationali raport „Below the radar – Secret flights to torture and ‚disappearance’” (Radari all –
salalennud piinamise ja kadumise poole), 5. aprill 2006 AI Index: AMR 51/051/2006
3 Scott Shane, Stephen Grey ja Margot Williams, „CIA Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights” (LKA 
laiendab terrorivõitlust tšarterlendude varjus), The New York Times, 31. mai 2005.

SISSEJUHATUS1.

Erakorraliste üleviimiste (extraordinary renditions) raames on LKA õhusõidukite rentimiseks 
kasutanud sageli eraettevõtteid ja tšarterteenuseid. Tsiviillennukitega on võimalik jõuda 
kohtadesse, kus sõjalennukeid peetakse kahtlustäratavaks. Tsiviillennukite kasutamise abil 
hoidub LKA kohustusest esitada riikide poolt valitsus- või sõjaväelendude kohta nõutavat 
teavet.

Enamik nimetatud ettevõtetest on nn variettevõtted – ettevõtted, mis eksisteerivad teoreetiliselt 
(omades näiteks postiaadressi) või on ainult ühe töötajaga (tavaliselt advokaat). Sellised 
ettevõtted on mõningate selliste lennukite omanikud, mis on regulaarselt ostu- ja 
müügitehingute objektiks. Pärast iga tehingut registreeritakse lennukid jälgede segamiseks 
uuesti.

Selliste petutehingute heaks näiteks on ettevõtte Premier Executive ajalugu. Tegemist on 
ettevõttega, mille asukoha aadressiks on väljaspool Washingtoni asuv postkast. Ettevõtte 
valduses oli kaks lennukit – Gulfstream V ja Boeing 737 –, mida LKA kasutas erakorraliste 
üleviimiste jaoks. Mõlemad lennukid kuulusid ühele teisele variettevõttele nimega Steven 
Express. Selle ettevõtte tegevusaadress on Tennessees, kuid puuduvad tööruumid. Steven 
Expressi võttis variettevõtte Devon Holding nimel üle advokaat. Advokaat oli ettevõtte 
Devon Holding ainuesindaja ehk ainuke töötaja.
Sellised petuskeemid võimaldavad LKA lennukitel oma jälgi peita ja seega kõrvaldada 
igasugused jäljed lennukiga seotud ebaseaduslike tegevuste kohta.

Nii juhtus näiteks 2004. aasta novembris, mil ajaleht The Sunday Times1 teatas, et USA rentis 
Guantánamosse ja teistesse sõjaväebaasidesse kinnipeetavate üleviimiseks reaktiivlennuki 
Gulfstream V. Kaks päeva hiljem müüs Premier’ tegevjuht lennuki variettevõttele Bayard 
Foreign Marketing. Selle ettevõtte halduri Leonard Bayardi nime ei ole kunagi ühestki 
avalikust registrist leitud.
Teine lennuk, Boeing 737, müüdi ilma asukoha ja koduleheküljeta variettevõttele Keeler and 
Tate Management, mille ainsaks varaks oli Boeing 737.
Premier Executive on aga alates 2005. aastast haihtunud.2

Mõnikord tuginevad LKA kasutatavad variettevõtted teistele reaalselt eksisteerivatele 
ettevõtetel, millel on olemas tööruumid ja töötajad (need on nn tegutsevad ettevõtted). Nende 
ettevõtete hooleks usaldatakse variettevõtete taga seismine; nad annavad LKA lennukitele 
kogu vajaliku logistika (lendurid, toitlustus, tehniline abi). Mõnel juhul on need tegutsevad 
ettevõtted otseselt LKAga seotud. Üheks näiteks on Aero Contractors – ettevõte, mida 
ajaleht The New York Times3 kirjeldab kui „LKA salajase lennuteenuse ühte peamist riiklikku 
keskpunkti”.
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http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?pagewanted=1&ex=1275192000en=6007accb4801296cei=508
8partner=rssnytemc=rss
5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry.asp
6 Artikkel „Below the radar – Secret flights to torture and ‚disappearance’”(Radari all – salalennud piinamise ja kadumise 
poole) http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

Seda süsteemi kirjeldatakse selles ajalehes hästi:
”Tuhandete lennudokumentide, lennukite registreerimisdokumentide ja äridokumentide, samuti LKA endiste 
ametnike ja pilootidega tehtud intervjuude analüüsimine näitab, et LKA-l on vähemalt 26 lennukit, millest 
kümme on ostetud pärast 2001. aastat. LKA on varjanud nende lennukite omamist võrgustiku taha, mis 
koosneb seitsmest variettevõttest, millel ei ole töötajaid ega mingit muud funktsiooni peale lennuki omamise.

Lennukitega, mida tavaliselt kasutatakse privaatseteks tšarterlendudeks, osutavad teenuseid reaalsed 
ettevõtted, kes on LKA kontrolli all või LKAga seotud, sealhulgas Aero Contractors ja kaks Floridas asuvat 
ettevõtet, Pegasus Technologies ja Tepper Aviation.”4

Kõigele lisaks rendib LKA muudel juhtudel lennukeid tavalistelt tšarterettevõtetelt, nagu 
näiteks Richmor Aviationi puhul. Richmor Aviation on üks vanimaid tšarterlende ja 
lennujuhtimisteenuseid osutavaid ettevõtteid. Sellele ettevõttele kuulub lennuk Gulfstream IV, 
N85VM, mis oli kaasatud Abu Omari isikuvabadust piiravasse riiki toimetamisse.

Lõppkokkuvõttes on selles lahtiharutamatus võrgustikus veel ka võimalus, et üksikutel 
lennukitel vahetatakse registreerimisnumbreid (nagu näiteks ettevõttele Richmor Aviation 
kuulunud Gulfstrean V, mille registreerimisnumber oli algul N379P, seejärel N8068V ja siis 
N44982).
Väidetavalt on erakorralistes üleviimistes tõepoolest kasutatud 51 lennukit, kuid föderaalse 
lennuameti5 andmetel on registreerimisnumbreid 57. Põhjuseks on see, et mõned lennukid on
registreeritud rohkem kui üks kord.

LKA poolt väidetavalt kasutatud 51 lennukist:

on 26 lennukit registreeritud variettevõtete nimele, mida mõnikord toetavad reaalselt o
tegutsevad ettevõtted.
on 10 määratletud kui „LKA sagedased lendajad” ja need kuuluvad ettevõttele o
Blackwater USA, mille puhul on tegemist olulise LKA ja USA armee 
„klassifitseeritud tööettevõtjaga”. Ettevõte tagab töötajad, koolituse ja 
lennunduslogistika. Antud juhul variettevõtetepoolset vahendamist ei ole.
Ülejäänud 15 lennukit on juhuslikult renditud eraettevõtetelt, mis teevad koostööd nii o
LKA kui ka teiste klientidega.

HÕLMATUD ETTEVÕTTED2.

Variettevõtted6

CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INCo
PATH CORPORATIONo
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7 Artikkel “C.I.A. Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights” (LKA laiendab terrorivõitlust tšarterlendude 
varjus)
Autorid SCOTT SHANE, STEPHEN GREY ja MARGOT WILLIAMS, 31. mai 2005
http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ei=5088&en=6007accb4801296c&ex=1275192000&partner=r
ssnyt&emc=rss&pagewanted=print
8 ”Aero Contractors, mille tegevuskohaks on sinine angaar Johnstoni lennujaamas, rentis umbes aasta aega, ajavahemikus 
2002–2003, reaktiivlennukeid Massachusettsis asuvalt ettevõttelt Premier Executive Transport Services,” ütles Blowers.
(...) „Aero Contractors lasi oma rendilepingutel ettevõttega Premier Executive aeguda umbes aasta tagasi. Aero 
Contractors ei paku enam oma klientidele reaktiivlennuki rentimise teenust ning pakub rentimiseks hoopis 
turbopropelleriga lennukeid.” http://www.newsobserver.com/news

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

Kaks viimast loetelus olevat ettevõtet asendasid ettevõtte Premier Executive •
Transport Services, Inc pärast seda, kui Premier müüs lennukid Boeing 737 ja 
Gulfstream V ettevõtetele Bayard ja Keeler. Pärast seda Premier kadus.

Tegutsevad ettevõtted

AERO CONTRACTORS, LTD (PÕHJA-CAROLINA)o

Ettevõte asutas 1979. aastal Jim Rhyne, kes töötas varem LKA poolt Vietnami 
sõjas kasutatud ettevõtte Air America piloodina. Ettevõtte piloodid on ajalehe The 
New York Times sõnul „terrorismivastases võitluses diskreetsed lennukijuhid, keda 
saadetakse korrapäraselt salajastele missioonidele Bagdadi, Kairosse, Taškenti ja 
Kabuli.” Ajalehes lisatakse: ”Aero Contractors on tegelikult LKA salajase 
lennutegevuse peamine siseriiklik keskpunkt.”7 Tõepoolest, föderaalse lennuameti 
andmete kohaselt rendib Aero Contractors oma lennukeid, nimelt lennukeid Boeing 
737 (N 4476S, ex N313P), ettevõttelt Premier Executive Transport (variettevõte).8

Ettevõttel puudub kodulehekülg ning ta ei reklaami oma tegevust. Kõik ressursid 
tulevad LKA-lt, USA armeelt või teistelt valitsusasutustelt. Siiski on tegemist 
reaalse ettevõttega, millel on tööruumid ja 80 töötajat.

Aero Contractors tegutseb järgmiste variettevõtete taga:

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

PEGASUS TECHNOLOGIES, INCo

Pegasus Technologies tegutseb avioonika (lennunduselektroonika) vallas, LKA
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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
USA: CIA Uses Jet Owned by Red Sox Partner (LKA kasutab Red Sox partneri reaktiivlennukit”), autor 
Gordon Edes, The Boston Globe:
http://www.boston.com/news/globe.
13 „Sellega tehakse palju tellimuslendusid (…) Juhuslikult on üheks meie kliendiks LKA (…) Mul oli selle äri üle tegelikult 
hea meel. Ma loodan, et see kõik oli tõeliselt hea eesmärgi nimel.” http://www.boston.com/news/globe
14 Autor Gordon Edes, The Boston Globe 21. märts 2005, http://www.corpwatch.org/article.php?id=11988

lennukite sensor- ja elektrisüsteemidega. See hõlmab oletatavasti ülisalajasi 
krüpteeritud andmeside- ja öönägemissüsteeme.9

TEPPER AVIATIONo

Tepper Aviation on LKA kontrolli all olev või mingil viisil sellega seotud ettevõte.10

Organisatsiooni Amnesty International aruande kohaselt on Tepper Aviation 
kaasatud üleviimisoperatsioonidesse väidetavalt ühe või mitme oma lennukiga.11

Ettevõtte baas on Bob Sikesi lennuväli Floridas. Ettevõtte Euroopa baas on Rhein-
Mainis Saksamaa.
Tepper kasutab kolme lennukit, mis kuuluvad variettevõttele Rapid Air Trans:
Lockheed N2189M, N4557C ja N8183J.

RICHMOR AVIATIONo

Reaktiivlennuki Gulfstream IV omanik (ja ettevõtte Boston Red Sox partner) Philip 
H. Morse kinnitas ajalehele Globe ja Tribune,12 et LKA rentis mitmel korral tema 
isiklikku reaktiivlennukit.13 Föderaalse lennuameti andmete kohaselt kuulub lennuk 
ettevõttele Assembly Pointe Aviation Inc, mille ainukeseks töötajaks on hr Morse. 
Lennukit rendib Hudsonis asuv ettevõte Richmor Aviation. Reaktiivlennuki 
registreerimisnumber oli N85VM, mida seejärel muudeti ja uueks numbriks sai 
N227SV (Abu Omari isikuvabadust piiravasse riiki toimetamine). Hr Morse arvab, 
et Richmor Aviation rentis tema lennukit LKA-le umbes kolm aastat.14

BLACKWATER USA TÜTARETTEVÕTTEDo

See ettevõte on LKA ja USA sõjaväe jaoks oluline tööettevõtja. Ettevõte tagab 
personali ja koolituse, samuti lennuteenused oma kahe tütarettevõtte kaudu:

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

Mõlemad ettevõtted kasutavad Hispaania CASA C-212 tüüpi laia kerega reisi- ja 
kaubalennukeid. Nende lennukitega transporditakse parašütistide väeosasid ja 
suuremõõtmelist lasti ning neid lennukeid saab kasutada lühikestel ja kasutuses 
mitteolevatel maandumisradadel. Euroopas on nende lennukite baas Maltal.
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LKA LENDUDE PEATUSPAIGAD EUROOPAS3.

2001. aasta lõpust kuni 2005. aasta alguseni peatusid lennukid, mida LKA otseselt või 
kaudselt kontrollis, Euroopa lennujaamades rohkem kui tuhandel korral. Lisaks 
erakorralist üleviimist käsitlevatele tõestatud juhtumitele (Abu Omar, Maher Arar, Kalhed el-
Masri, Ahmed al-Giza ja Mohamed al-Zari) ei ole mingeid ümberlükkamatuid tõendeid selle 
kohta, et nendel lendudel oleks transporditud vange. Siiski, võttes arvesse paljude lendude 
marsruute ja mõningaid sihtriike (Afganistan, Iraak, Jordaania, Egiptus, Liibüa, Maroko, 
Usbekistan, Guantánamo), on ainult loogiline eeldada, et seda juhtus rohkem kui ühel korral.

Kasutatud uurimismeetodA.

Tulemused saadi Eurocontroli (Euroopa õhuruumi kontrollimise eest vastutav asutus) ja 
föderaalse lennuameti (FAA) (Federal Aviation Administration, mis säilitab andmed kõikide 
lennukite kohta, mis USAst välja või USAsse lendavad) andmete võrdlemisel.

Uuringutes keskenduti nendele lennukitele, mis kuuluvad neile lennuettevõtjatele või mida on 
käitanud need lennuettevõtjad, kes on mingil viisil seotud LKAga, ja mis on viimastel aastatel 
sageli Euroopas lennanud.

Kolmekümne kahe registreerimiskoodi alusel aitas FAA meil teha kindlaks lennukit omava 
lennuettevõtja ja selle peakontori. Selgus, et mitmed lennukid kuulusid variettevõtetele, millel 
puuduvad tööruumid ja töötajad ning mille aadressid osutusid postkastideks ning mis 
omakorda olid seotud teiste LKA juhitavate ettevõtetega. Mõned lennukid kuuluvad LKAga 
otseselt seotud ettevõtetele või LKA rentis neid tavalistelt äriettevõtetelt.

Eurocontrolilt saadud lennupäevikud kinnitavad, et alates 11. septembrist on kontrollitud 
lennukid teinud Euroopas 1080 peatust, lennates väga sageli Euroopa lennujaamade ja Aasias, 
Lähis-Idas ja Aafrikas asuvate sihtkohtade vahet.

Marsruudid, mida LKA lennukid kasutasid, ja riigid, kuhu lennati (sealhulgas Afganistan, Iraak, 
Jordaania, Egiptus, Liibüa, Maroko, Türkmenistan, Usbekistan ja Aserbaidžaan), kinnitavad, et 
neid lendusid võidi kasutada ka vangide üleviimiseks.

Kaudse kinnituse annavad teadaolevad erakorralise üleviimise juhtumid (Abu Omar, Maher 
Arar, Kalhed el-Masri, Ahmed al-Giza ja Mohamed al-Zari), arvestades, et kõikidel juhtudel 
kasutati meie nimekirjades olnud lennukeid.

Mõned näitedB.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Kuulub ettevõttele Richmor Aviation (ettevõtte omanikud on ise tunnistanud, et nad on •
lennukit mitmel korral LKA-le rentinud). Seda lennukit kasutati 2003. aasta veebruaris 
Abu Omari Ramsteinist Kairosse transportimiseks. Alates 11. septembrist 2001 kuni 
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2005. aasta lõpuni peatus see lennuk Euroopa lennujaamades ligikaudu 80 korral.
Alates 2004. aasta algusest on Gulfstream IV peatunud Rumeenias kolmel korral: kahel 
korral lendas see sinna Jordaaniast; kolmandal korral, 12. aprillil 2004 tuli lennuk 
Guantánamost ja peatus Rumeenias, olles teel Tenerifele. Pärast maandumist 
Rumeenias lendas lennuk edasi Casablancasse Marokos, kust naasis 13. aprillil 
Washingtoni.

Boeing 737 N313P
Algselt oli lennuki registreerinud ettevõte Stevens Express Leasing Inc ja seejärel •
registreeris selle uuesti ettevõte Premier Executive Transport Services. Ajavahemikus 
2003–2004 maandus lennuk ühel korral Poolas ja kahel korral Rumeenias ning selle 
lähtekohaks oli Afganistan. Ei ole mingit põhjust uskuda, et peatumiste põhjuseks oli 
tankimine.
Nimetatud lennuk lendas 22. septembril 2003 Kabulist Szymanysse – lennujaama, mis 
asub Kirde-Poolas, Szczytno linna lähedal. Olles Szymanys maandunud, lendas lennuk 
edasi Edela-Rumeeniasse. Eurocontroli andmete kohaselt lendas see Boeing kohe varsti 
pärast seda Bukarestist edasi Rabatisse Marokos. Järgmisel õhtul (23. septembril) 
lahkus lennuk Eurocontroli andmete kohaselt Rabatist kell 20.10 ning jõudis 
Guantánamo merebaasi 24. septembri koidikul.

Boeing 737 N368CE
Sellele lennukile (registreerimismärgiga N368CE), mille omanikuks on variettevõte •
Premier Aircraft Management, olid igapäevasteks marsruutideks Frankfurt–Ašgabat
(Turkmenistanis) ja Frankfurt–Bagdad. Ajavahemikus 2005. aasta juunist kuni 
novembrini maandus see lennuk, lähtekohaga Frankfurt, ligikaudu 50 korral Ašgabatis
ja 16 korral Bagdadis. Sama perioodi jooksul tegi lennuk erinevates Euroopa 
lennujaamades 112 peatust.

Lockheed N2189M
See lennuk (registreerimismärgiga N2189M), mille omanikuks on variettevõte Tepper •
Aviation, mille loojaks on endine LKA piloot, ja mis oli kättesaadav USA 
salateenistustele, pakub samuti huvitavat lugemisainet. Alates 11. detsembrist 2001 
maandus lennuk 70 korral Euroopas, 17 korral Taškendis (Usbekistanis) ja 29 korral 
Bakuus (Aserbaidžaanis). Väljaspool Euroopat asuvate sihtkohtade hulgas oli Egiptus 
(kolmel korral) ja Jordaania (kaheksal korral).
Samu lennujaamu kasutas ka üks teine Tepper Aviationi lennuk – Hercules-130 
N8183J (16 lendu Frankfurdist Bakuusse, 10 lendu Taškendist Frankfurti).

Gulfstream V N379P-N8068V-N44982
Lennuki omanikuks on Premier Executive (LKA peamine variettevõte). Selleks, et •
muuta lennuk jälitamatuks, on selle registreerimisnumbrit kolmel korral muudetud.
Tegemist on lennukiga, mis viis 2001. aasta detsembris Stockholmist Kairosse Ahmed 
Agiza ja Mohammed al-Zari. 2003. aasta juunis lendas lennuk Kabuli, Varssavi ja 
Rabati vahet ning kuu hiljem kasutati seda tagasilennul Kabuli ja Varssavi vahel.
Ühtekokku tegi see lennuk ajavahemikus 2001. aasta lõpust kuni 2005. aasta juunini 
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15 http://www.newstatesman.com/Politics
16 http://www.counterpunch.org/rajiva12052005.html
17 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/51/PDF/N0547651.pdf?OpenElement
18 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt
Gruusia: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
Maroko: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm
Aserbaidžaan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm
Egiptus: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm

Euroopas 145 peatust. Kõige sagedasemad väljaspool Euroopat asunud sihtkohad 
olid: Usbekistan, Egiptus, Jordaania, Araabia Ühendemiraadid, Pakistan, Maroko, 
Gruusia, Afganistan, Gambia, Alžeeria, Liibanon, Aserbaidžaan, Liibüa ja Guantánamo.

(Raportöör edastab põhjaliku faili andmetega kõikide LKA poolt kasutatud lennukite kohta.)

JäreldusedC.

Eurocontrolilt 32 uuritud lennukoodi kohta saadud andmete alusel võib öelda, et:
Kõiki lennukeid käitasid ettevõtted, mis olid seotud LKAga või LKA kontrolli all.1.
Ühtekokku tegid lennukid Euroopas 1080 peatust.2.
Sihtkohtade seas, mida on samuti võimalik siduda vangide transportimisega, 3.
registreeriti ajavahemikul 2001. aasta lõpust kuni 2005. aasta lõpuni järgmised 
peatused:

70 Jordaaniasa.
70 Aserbaidžaanisb.
52 Türkmenistanisc.
50 Egiptusesd.
46 Usbekistanise.
40 Iraagisf.
37 Afganistanisg.
40 Marokosh.
14 Liibüasi.
11 Guantánamos.j.

Tuleks märkida, et paljudes osutatud riikides on sagedased piinamised ja vangistamised 4.
ilma kohtupidamiseta. Endine LKA agent Bob Baer ütles ajakirjale The New 
Statesman15 antud intervjuus järgmist: ”Kui soovid, et kedagi piinataks, saadad 
Süüriasse. Kui soovid, et keegi kaoks – kui soovid kedagi mitte kunagi enam näha –, 
saadad Egiptusesse”.16 ÜRO piinamist käsitlevate küsimuste erireferent Manfred 
Nowak rõhutas oma viimases aruandes peaassambleele, et mõned riigid, sealhulgas 
Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Rootsi, on rikkunud 
inimõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi konventsioone, deporteerides kahtlustatavaid
terroriste sellistesse riikidesse nagu Egiptus, Süüria, Alžeeria ja Usbekistan, kus 
valitseb suur oht, et neile saab osaks piinamine.17 Mõnede viidatud riikide (nimelt 
Gruusia, Maroko, Aserbaidžaan, Egiptus, Usbekistan, Jordaania, Süüria, Afganistan, 
Türkmenistan ja Iraak) osas väljendas USA välisministeerium hiljuti muret, olles 
kriitilisel seisukohal olukorra suhtes asjaomastes inimõiguste riiklikes aruannetes, eriti 
piinamise, omavolilise vahi alla võtmise ja vangide olukorra osas.18
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Usbekistan: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.7.En?Opendocument
Jordaania:http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a334
Süüria: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Afganistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm
Türkmenistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Iraak: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm


