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TRIBUNALFORENINGEN HÅBER AT DEN NYE REGERING VIL  
GENÅBNE IRAK-AFGHANISTAN KOMMISSIONEN  

 

Historikerundersøgelsens ”krigsudredning”, der blev lanceret i februar i år var begrænset af et 

snævert og restriktivt kommissorium.  
 

Tribunalforeningen mener, at udredningen langt fra er dækkende, specielt i forhold til jura og 

ansvar og at den ikke erstatter eller står i vejen for en efterfølgende egentlig juridisk og 

folkeretslig kommissions undersøgelse. 
 

På trods af dette satte den positive rammer for den politiske debat om øget åbenhed og 

demokrati i beslutningsprocesserne om fremtidig krigsdeltagelse – og ikke mindst om en 

genåbning af Irak-Afghanistankommissionen. 
 

Med udgangspunkt i den bevågenhed, som udredningen fik, besluttede vi at støtte de politiske 

partier, der udtalte sig positivt om en genåbning af Irak- Afghanistan kommission.  

Vi udsendte derfor i maj måned en video med de fire partier Alternativet, Enhedslisten, 

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, hvor de daværende udenrigsordførere Eva 
Flyvholm, Holger K. Nielsen, Martin Lidegaard og Rasmus Nordqvist argumenterede for en 

sådan. 

 

Efter folketingsvalget, hvor udredningen og debatten om den stadig huskes, forsøger vi nu at 
få den nye socialdemokratiske regering og de fire partier til at arbejde sammen om at gøre 

det. 

 

Vi har bemærket at kun ca. 50 af 5000 indlæg i valgkampen handlede om sikkerheds- og 
forsvarspolitiske spørgsmål og har derfor forståelse for, at spørgsmålet om genåbning af Irak-

Afghanistan kommissionen ikke står øverst på regeringens to-do-liste. Vi er imidlertid rigtig 

godt tilfredse med at der i forståelsespapiret mellem regeringen og de tre støttepartier sluttes 

med følgende passus: 

 
”For at sikre respekten for demokratiske beslutninger vedrørende kommissioner nedsat af 

Folketinget skal det sikres, at igangsatte undersøgelser færdiggøres, for eksempel ved at 

indføre krav om at en regering ikke selv kan beslutte at nedlægge en kommission.” 

 
Tribunalforeningen er sikker på, at Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti vil arbejde aktivt for en genåbning af Irak-Afghanistan kommissionen.  

Vores håb er at den socialdemokratiske regering er enig med os om nødvendigheden af en 

juridisk og folkeretslig kommissions undersøgelse og vil benytte det politiske flertal for at det 
virkeliggøres. 

 

Med håbefuld og venlig hilsen 

 
Hasse Schneidermann 

Formand  

2333 4460 

www.Iraktribunal.dk   

 
Se den omtalte video her: IrakTribunal.dk/youtube 

 

http://www.iraktribunal.dk/
http://iraktribunal.dk/youtube
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Danmark venter fortsat på en egentlig dansk krigskommission  
 

Tribunalforeningen stillede i forlængelse af nedlæggelsen af den officielle Irak- og 

Afghanistankommissions følgende spørgsmål, baseret på det oprindelige kommissorium: 

  
Var de krige i Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, lovlige i forhold til international og 

national lovgivning? Overholdt danske soldater og andre af vores officielle aktører krigens love 

i Irak og Afghanistan? Kan resultatet af undersøgelsen få retlige konsekvenser for danske 

ministre, embedsfolk, officerer og militært personel i øvrigt?  
 

Danmark venter fortsat på en egentlig dansk krigskommission. En fremsynet klarlægning på 

linje med, hvad andre demokratier har gennemført. En omhyggelig undersøgelse af, hvordan 

Danmark involveres i og optræder på den internationale scene i krigssituationer. En fortsat 

dansk fremfærd på den internationale scene kan kun fremstå som legitim, hvis den sker på et 
solidt demokratisk fundament.  Vi skylder krigens direkte og indirekte ofre, samt vores 

efterkommere, at få afklaret, hvad der foregik - og om der er noget, som bør få konsekvenser 

for beslutningstagerne. 

 
Mange andre lande har haft undersøgelser af, hvordan det kunne gå så galt, at man imod FN's 

Sikkerhedsråd gik med i Irakkrigen. Folkeretten er fuldstændig afgørende for, at vi fungerer 

som verdenssamfund. Når man vælger at gå i krig på så spinkelt et beslutningsgrundlag, skal 

vi blive klogere - så vi ikke gør de samme fejl igen. Vi skylder vore faldne soldater, vores 
veteraner og os selv at få vendt hver eneste sten i de beslutningsgrundlag, der førte til en af 

de dårligste beslutninger i dansk politik - nemlig krigen i Irak. Vi er nødt til at få undersøgt om 

det overhovedet var lovligt, da Anders Fogh regeringen trak os ind i den krig. Vi er nødt til at 

få placeret et ansvar for de mennesker, som blev udleveret til tortur i Irak og Afghanistan.  

 

 

Se den omtalte video her: IrakTribunal.dk/youtube   

http://iraktribunal.dk/youtube

