
HVAD KAN DU GØRE? 

MELD DIG IND I TRIBUNALFORENINGEN  
Medlemskabet koster 100 kr. Du kan enten anvende indstikket i folderen 
eller blot sende navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til  
info@iraktribunal.dk og samtidig overføre 100 kr. til reg: 5381 konto: 
0254397.  Beløbet kan også overføres via MobilePay til 32448.

KØB EN FOLKEAKTIE OG MODTAG EN KUNSTGAVE 
Du kan støtte foreningens arbejde økonomisk ved at indbetale et valgfrit beløb 
over 300 kroner og modtage en plakat af kunstneren Thomas Kruse i A3 for-
mat.  Du skal sende dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og 
belø-bets størrelse til info@iraktribunal.dk og samtidig overføre beløbet til reg: 
5381 konto: 0254397.  Du kan også her anvende MobilePay til 32448. 
Du kan se plakaten på vores hjemmeside.  

HJÆLP MED AT UDBREDE MATERIALER OG VIDEN OM TRI-
BUNALFORENINGEN 
Hvis du vil uddele foldere og andet materiale kan du enten selv downloade fra 
hjemmesiden eller bestille det på info@iraktribunal.dk. Vil du arrangere et 
mø-de i den forening eller på din skole, vil vi gerne hjælpe dig og måske finde 
en oplægsholder. Du kan kontakte os på info@iraktribunal.dk 

BIDRAG TIL TRIBUNALETS UNDERSØGELSE 
Tribunalet får brug for mennesker, der med flid og faglig dygtighed vil lede efter 
eller sortere oplysninger og dokumenter.  Mener du at ligge inde med relevant 
viden og dokumenter, eller vil du hjælpe med at finde det frem, så vil vi gerne 
høre fra dig på info@iraktribunal.dk  
Sammen kan vi skabe et netværk af studerende og researchere til gavn både for 
tribunalet og for dit studie og din faglige udvikling. 

FIND YDERLIGERE INFORMATION OG FØLG MED I FOR-
ENINGENS ARBEJDE 
Følg Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan 
på Facebook. 

www.Iraktribunal.dk 
Johan Kirkmand Carsten Andersen 
Formand  Næstformand 
Tlf. 25 78 77 53  Tlf. 22 38 52 34  

EN FOLKELIG UNDERSØGELSE AF DANMARKS KRIGE 

Irak-Afghanistan Kommissionen blev nedlagt af regeringen – nu ska-
ber vi i stedet et folkeligt Tribunal, der skal undersøge Danmarks krige 
i Irak og Afghanistan. Tribunalets medlemmer vil komme til at bestå af 
uafhængige specialister, der arbejder i forlængelse den nedlagte kom-
missions opdrag. 

TRIBUNALFORENINGEN 

Dens hovedopgaver er at udpege Tribunalets medlemmer  samt op-
bygge en administration, der faciliterer Tribunalet ved at skaffe op-
bakning, økonomisk støtte og arbejdskraft til støtte for dets arbejde. 
Foreningen vil løbende oplyse offentligheden om dens arbejde. 

TRIBUNALET 

Skal arbejde partipolitisk neutralt, uvildigt, evidensbaseret og sagligt. 
TRIBUNALET skal sammensættes af personer med relevant faglig 
tyngde og stor personlig integritet. 
Tribunalet afgør selv, hvad det er relevant at undersøge, med det ved-
tagne grundlag som udgangspunkt. Det indkalder relevante vidner og 
dokumenter, hvorfra der konkluderes. 
Tribunalet arbejder uafhængigt af Tribunalforeningen. Der er vand-
tætte skotter mellem de to organisationer.  

Tribunalforeningen 
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Tribunalet arbejder ikke som en folkelig krigsforbryderdomstol, men 
udelukkende på at skaffe dokumentation om vore kriges lovlighed 
efter folkeretten samt deres forløb. Hvis der er sket brud på internati-
onal og national lovgivning samt konventioner, hvorved enkeltperso-
ner eventuelt kan stilles til ansvar, da er det op til andre aktører at 
rejse ansvarskrav ved domstolene. 

TRIBUNALFORENINGEN ER OGSÅ ET DEMOKRATIPROJEKT 

Mads Silberg fra veteranforbundet SIOPS siger det sådan: 
”som veteran fra en af de to krige ligger det mig meget på sinde, at vi 
som krigsførende demokratisk nation tager ved lære. Krig er dødsens-
alvorligt og i et demokrati som vores, hvor vi alle har et fælles ansvar, 
skal den læring foregå i fuld offentlighed. For mig at se, er der INTET 
af det, vi som nation har foretaget os i den forbindelse, der ikke kan 
tåle at se dagens lys og blive genstand for diskussion og debat.” 
 
Militærfolk som Niels Tønning, Jesper K. Hansen, Mads Silberg og 
Knud Bartels har protesteret mod nedlæggelsen af kommissionen. De 
ønsker ansvaret placeret hos beslutningstagerne. Vi skylder ikke 
mindst de udsendte soldater, deres familier og vort demokrati at gen-
nemføre en åben erfaringsopsamling og lære af, hvilke påvirkninger 
vort demokrati udsættes for i en international krisesituation. 
Kun sådan kan vi få en reel erfaringsopsamling, genoprette åbenhed 
og respekt for demokratiet, hvilket giver politikerne et bedre grundlag 
for fremtidige beslutninger. 

JURIDISK - HISTORISK - POLITISK UNDERSØGELSE ER MÅ-
LET 
Har den danske regering indledt en ulovlig angrebskrig mod Irak efter 
internationale konventioner? Er Genevekonventionen og vore tiltråd-
te humanitære konventioner blevet overholdt under krigene i Irak og 
Afghanistan? Er vore demokratiske institutioner blevet udsat for ma-
nipulationslignende påvirkninger op til Folketingsbeslutningen om 
vort angreb på Irak? Ovenstående kan kun klarlægges efter en grun-
dig juridisk undersøgelse! 
 

 

 

REGERINGENS UNDERSØGELSE ER RELEVANT - MEN IKKE 
TILSTRÆKKELIG! 

Lige før Folketinget gik på sommerferie i 2016 lykkedes det regerin-
gen at skaffe flertal for iværksættelse af en historisk undersøgelse af 
vore krige gennem de sidste 10 til 15 år. 
 
Desværre har regeringen på forhånd formuleret undersøgelsens mål 
på en måde, så det juridiske aspekt udelukkes og i øvrigt langt fra den 
oprindelige undersøgelseskommissions kommissorium.  
 
Tribunalforeningen fastholder derfor, at vi har brug for en dybdebo-
rende også juridisk undersøgelse og fortsætter arbejdet med at skabe 
et folkeligt tribunal til undersøgelse af Danmarks krige – når folketin-
get ikke vil! 

EN HISTORISK - POLITISK & JURISK UNDERSØGELSE ER MÅ-
LET 

Har den danske regering indledt en ulovlig angrebskrig mod Irak efter 
internationale konventioner? Er Genevekonventionen og vore tiltråd-
te humanitære konventioner blevet overholdt under krigene i Irak og 
Afghanistan?  
Er vore demokratiske institutioner blevet udsat for manipulations lig-
nende påvirkninger op til Folketingsbeslutningen om vort angreb på 
Irak? Ovenstående kan kun klarlægges efter en grundig juridisk under-
søgelse! 
 
 

 
 

STØT TRIBUNALFORENINGEN 

Medlemskab 100 kr. 




