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Svar från Danmarks regering
I forbindelse med Line Barfods spørgsmål til Nordisk Råd vedrørende flyvning med CIA-fly i
Norden (E8/2007), herunder særligt spørgsmålet om Danmarks, Finlands, Norges og Sveriges regeringer vil iværksætte en uvildig undersøgelse af omfanget af CIA-flyvninger i de
nordiske lande, skal Danmark bemærke følgende:
Den danske regering har taget og tager konsekvent afstand fra tiltag, som krænker tilbageholdtes grundlæggende rettigheder. Dette gælder også personer, som er mistænkt for terrorisme. Terrorisme skal bekæmpes med alle lovlige midler og med fuld respekt for relevante
folkeretlige og nationale regler.
Den danske regering tager derfor konsekvent afstand fra hemmelige og tidsubestemte tilbageholdelser, som sætter grundlæggende retssikkerhedsgarantier ud af kraft, fra anvendelse
af tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling og fra ulovlige fangeoverførsler.
Den danske regering har i de sidste to år besvaret en lang række spørgsmål fra Folketinget
om påståede ulovlige CIA-aktiviteter, herunder spørgsmål om konkrete flyvninger og landinger i dansk territorium og om iværksættelse af en national undersøgelse.
I sine svar har den danske regering lagt alle de oplysninger frem, som danske myndigheder
er i besiddelse af, om de fly, som påstås at have været anvendt til ulovlige fangetransporter.
Således er en meget stor mængde teknisk og detaljeret data om flyvninger og landinger i
Danmark, Grønland og Færøerne foretaget med en lang række fly og flyselskaber siden 2001
blevet indhentet og oversendt til Folketinget.
På baggrund heraf kan det slås fast, at der ikke forligger oplysninger om ulovlige aktiviteter i
dansk luftrum eller på dansk jord i relation til dette sagskompleks. Det gælder også Grønland
og Færøerne. Regeringen har tilsvarende ikke kendskab til, at nogen danske myndigheder eller embedsmænd har været involveret i ulovlige aktiviteter af en sådan karakter.
Det bemærkes endvidere, at Danmark ikke har været nævnt i de af Europarådet eller Europarlamentet fremlagte rapporter som et land, hvor der er foregået ulovlige aktiviteter af
denne type.
Som det er spørgeren bekendt behandlede Folketinget den 1. februar 2007 et beslutningsforslag om nedsættelse af en undersøgelseskommission med henblik på at afdække eventuelle CIA-flys aktiviteter på dansk, grønlandsk og færøsk territorium. Der var ikke flertal for
dette forslag i Folketinget, og der er efter regeringens opfattelse fortsat hverken grundlag eller behov for at foranstalte en sådan undersøgelse.

København, 20. april 2007

Per Stig Møller
udenriksminister

Svar från Finlands regering
Finland respekterar sina internationella förpliktelser och vill försäkra sig om att dessa inte
kränks på finsk mark eller i finskt luftrum. Finland betonar konsekvent att myndighetsbruk
av civila flygplan alltid ska ligga i linje med de internationella människorättsnormerna. Finlands luftfartsmyndigheter känner till registreringsnumren för flygplan som rör sig i finskt
luftrum och var planen har landat. För att flyga i kontrollerat finskt luftrum krävs dessutom
färdtillstånd som beviljas av ifrågavarande flygledningsorgan utgående från färdplanen. I
färdplanen antecknas inte vad luftfarkosterna transporterar.
Finland följer noga med diskussionen kring CIA-flygningarna och är redo att överväga nödvändiga åtgärder alltefter situation. Finlands regering har redan undersökt huruvida det har
förekommit eventuella CIA-transitflygningar i finskt luftrum. Eventuella CIA-transitflygningar
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i Finlands och EU:s luftrum har tidigare utretts bland annat i anslutning till riksdagens skriftliga spörsmål 17.11.2005 (934/2005 rp).
Utgående från påståendena i offentligheten i november 2005 bad Finland Förenta staterna på
bilateral basis om redovisning för ett fraktplans mellanlandning på Helsingfors-Vanda flygfält
16.5.2003 på dess väg från Frankfurt till Stockholm. Planet, en modifierad Hercules L-382,
ägs av bolaget Prescott Support. I ansökan om tillstånd för mellanlandning uppgavs det att
planet har fraktgods avsett för Förenta staternas ambassader samt en besättning på tio personer ombord, men inga passagerare.
Förenta staternas allmänt hållna svar i december 2005 gav inget besked om enskilda flygningar, men man försäkrade angående de påstådda fångtransporterna att landet följer sina
folkrättsliga förpliktelser. De svenska luftfartsmyndigheterna har i sina utredningar fäst
uppmärksamhet vid samma flygning. Enligt de svenska myndigheterna har det i utredningen
i ljuset av tillgängliga uppgifter inte framkommit något sådant som skulle tyda på ett CIAuppdrag i flygningarna i riktning Sverige. Finska myndigheter har inte heller avvikande uppgifter.
CIA-flygningarna aktualiserades på nytt i den finska offentligheten våren 2006 när Amnesty
International i sin rapport om CIA-flygningarna nämnde en annan transitflygning via Finland
och tv-kanalen Fyran presenterade uppgifter om ytterligare en tredje flygning med mellanlandning i Finland (på väg från Afghanistan till Washington 20-21.9.2004). Utrikesministeriet
utredde frågan och bad Förenta staternas ambassad om tilläggsuppgifter 11.5.2006. Ambassaden svarade 12.5.2006 med att kort konstatera att den inte tar ställning i frågan och inte
svarar på detaljerade frågor om underrättelseoperationer.
Helsingfors den 2 april 2007
Erkki Tuomioja
utrikesminister

Svar från Islands regering
På Island er hovedregelen at man ikke tilråder offentlig politietterforskning av straffbare forhold med mindre det foreligger kjennskap til eller mistanke om slike forhold. Det foreligger
ingen informasjon som tyder på at CIA har foretatt ulovlige flygninger i islandsk luftrom. På
bakgrunn av dette finner islandske myndigheter ikke at det er berettiget å igangsette en
særlig etterforskning av CIAs flygninger i islandsk luftrom.
Reykjavík, 15 maj. 2007
Grétar Már Sigurðsson
Direktør for udenriksministeriet1

Svar från Norges regering
Norge respekterer sine internasjonale forpliktelser og vil forsikre seg om at disse ikke blir
krenket på norsk jord eller i norsk luftterritorium. Avinor som driver flyplassene i Norge følger regelverket i internasjonale avtaler for sivil luftfart som Norge har inngått. Disse avtalene
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Islands svar lämnades under det isländska valet och innan någon minister hade utsetts varför svaret
skrivits under av utrikesministeriets direktör (red. anm).
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stiller krav til opplysninger om flyplan, men gir ellers sivile fly rett til å foreta tekniske landinger på norske flyplasser uten å oppgi hvem som eier eller leier flyet.
Norske myndigheter har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om bruk av norsk luftterritorium og mellomlandinger av påståtte CIA-fly med amerikanske myndigheter. Vi har gjort
det helt klart overfor amerikanske myndigheter hva som er Norges syn på ulovlig fangetransport og behovet for å etterleve grunnleggende menneskerettigheter. Vi har også fått
klare og entydige svar hver gang spørsmålet har vært tatt opp i forbindelse med konkrete
episoder. Amerikanske myndigheter har understreket at USA overholder norske lover og regler og respekterer norsk suverenitet over norsk territorium.
I fjor gjennomførte både Europarådet og Europaparlamentet granskninger på bakgrunn av
opplysninger om at CIA står bak hemmelige fangetransporter i europeisk luftterritorium.
Norge oversendte i den forbindelse en grundig redegjørelse til generalsekretæren i Europarådet om norsk lovgivning og praksis på området. Undersøkelsene viste at det ikke finnes
holdepunkter for å anta at norsk territorium er blitt benyttet til aktiviteter som innebærer
brudd på menneskerettighetene.
Oslo, 17. april 2007

Jonas Gahr Støre
Utenriksminister

Svar från Sveriges regering
Line Barfod har frågat den svenska regeringen
– dels om något av 41 namngivna luftfartyg lämnat en svensk flygplats den 16, 17 eller 18
mars 2003,
– dels om Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar vill starta en oväldig
undersökning av omfattningen av CIA-flygningar i de nordiska länderna.
Den första frågan kan bara besvaras delvis. Svenska myndigheter har i dag bara kvar uppgifter om luftfartyg som trafikerat de statliga flygplatserna vilka drivs av Luftfartsverket. De
uppgifter som finns bevarade är sådana som behövs för debitering av olika flygavgifter. Några uppgifter om flygningar till och från de icke-statliga flygplatserna från år 2003 finns inte
tillgängliga. Luftfartsverket har kontrollerat de i frågan angivna luftfartygen och kunnat konstatera att endast ett av dessa flugit till och från en svensk statlig flygplats den aktuella tiden. Det gäller flygplanet med registreringsbeteckningen N482EV som den 16 mars 2003
kom i linjefart till Göteborg–Landvetter och flög vidare samma dag till Helsingfors, Finland.
Den aktuella linjen synes ha trafikerats i linjefart med samma flygplan under såväl 2001 som
2002 och 2003.
Som svar på den andra frågan kan jag informera om att den svenska regeringen redan har
genomfört en undersökning för att utröna eventuell förekomst av flygningar i Sverige på
uppdrag av CIA under tiden mellan den 1 januari 2002 och den 17 november 2005 (dagen
för regeringens beslut om undersökningen). Undersökningen har genomförts av Luftfartsverket och Luftfartsstyrelsen, och redovisades till regeringen den 7 och 15 december 2005. Kopior av redovisningarna bifogas.
Några ytterligare åtgärder i saken är för närvarande inte aktuella från den svenska regeringens sida.

Stockholm den 23 mars 2007
Åsa Torstensson
infrastrukturminister

