Questionnaire

National Parliaments' activities on alleged CIA activities in European countries
COUNTRY: Sweden
CHAMBER: The Riksdag
1. Was there a special committee formed in your chamber, similar to the one of the EP's Temporary Committee on
the alleged use of European countries by the CIA for the transport and illegal detention of prisoners - TDIP?
Yes:
2.

X

Does any other permanent committee of your chamber deal with the matters?
Yes:

3.

No:

No:

X

Which permanent committee in your Chamber supervises intelligence services of your country?
Name:
Committee on Justice and the Committee on Defence for respectively the civil and the military secret service
What is its mandate:
MPs involved:
Outcome and work programme in the area of these allegations:

4.

Has your Chamber been involved in another activities relating to these allegations (debate, report, etc.)?
In relation to the alleged transports/landings in Europe organized by the CIA, a “question for oral answer” –
number 2005/06:541 - was put forward. On December 14th the minister for transports, Ms Ulrika Messing,
answered the question in writing - the answer was not presented orally, and therefore not debated. Q & A in
Swedish only:
Fråga 2005/06:541 av Sven Bergström (c) till statsminister Göran Persson (s)
Hemliga flygtransporter
Medierna har den senaste tiden fyllts av uppgifter om CIA-plan som flyger kors och tvärs över Europa på
hemliga uppdrag.
Spekulationer kring hemliga CIA-fängelser i Östeuropa florerar friskt och det har uppdagats att amerikanska
”civila” flygplan landat på svenska flygfält då de använts för att transportera fångar, bland annat till och från
det amerikanska så kallade fånglägret Guantánamo på Kuba.
Enligt Washington Post har CIA inrättat hemliga fängelser i såväl östra Europa som i Afghanistan och Thailand,
och medierapporter gör gällande att USA använder fångtransporter och hemliga fängelser utomlands för att
kringgå amerikanska lagar som skyddar fångar mot bland annat tortyr.
Om svenska myndigheter gett tillstånd för dessa flygplan att använda Sverige som transitstation i sin
verksamhet så står det enligt min uppfattning illa till. Det blir inte bättre om svenska myndigheter hållits i
okunnighet om syftet med transporterna.
Min fråga till statsministern är sålunda:
Vad har regeringen och statsministern för vetskap rörande dessa flygtransporter?
Svar
den 14 december
Svar på fråga 2005/06:541 om hemliga flygtransporter
Statsrådet Ulrica Messing
Sven Bergström har frågat statsministern vad regeringen och statsministern har för vetskap rörande
flygtransporter i Europa som utförs på uppdrag av den amerikanska underrättelseorganisationen CIA.
Frågan har överlämnats till mig för besvarande.
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När uppgifter om flygningar som skett på uppdrag av CIA av terroristmisstänkta personer i Europa och
eventuellt också i Sverige började figurera i massmedierna ville regeringen skaffa sig en bättre kunskap i
frågan. Därför gav regeringen den 17 november 2005 ett uppdrag till Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen att
utreda de närmare förhållandena kring de flygningar som skett till och från svenska flygplatser mellan den 1
januari 2002 och den 17 november 2005 med flygplan registrerade i USA.
Den 8 december 2005 lämnade myndigheterna en delrapport i ärendet. Av rapporten, som finns tillgänglig
bland annat på Luftfartsstyrelsens webbplats, framgår att uppdraget omfattar mer än 19 000 starter och
landningar. Det finns dock inte några registrerade uppgifter om ändamålet med de olika flygningarna eller
namn på piloter och passagerare. Vissa flygplan vars registreringsbeteckningar figurerat i svenska och
utländska medier har särskilt undersökts. Luftfartsstyrelsen har kontaktat ett antal andra myndigheter för att
höra om dessa har några uppgifter som kan bidra till att bringa ytterligare klarhet i frågan. Alla dessa
myndigheter har inte hunnit svara. Luftfartsstyrelsen har därför fått anstånd till den 19 december 2005 att
slutredovisa uppdraget.
När uppdraget slutredovisats får regeringen analysera redovisningen och överväga om ytterligare åtgärder ska
vidtas.
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