
Til Tribunalforeningen    14.10.2018 

 

 

Så vidt jeg har forstået, skulle I allerede være vidende om, at vi desværre 

har set os nødsaget til at aflyse høringen den 10. og 11. november og i 

logisk konsekvens heraf vort videre arbejde som Tribunal vedr. Danmarks 

deltagelse i krigene i Afghanistan og Irak.  

 

Det beklager vi, men vi kan stå inde for, at det sker efter grundige 

overvejelser og i fuld enighed os fem i Tribunalet imellem. 

 

Begrundelsen er, at det ikke lykkedes at få samlet nok vidner med 

fornøden indsigt og erfaring samt - for ekspertvidnernes vedkommende - 

med tilstrækkelig faglig kompetence til at blive udspurgt om og til at 

vurdere de emner, vi efter nøje granskning havde opstillet som relevante 

og nødvendige for efterfølgende at kunne formulere vore konklusioner. 

Dem agtede vi jo at finde frem til med henblik på at offentliggøre dem 

umiddelbart efter årsskiftet. 

 

De vidner, som det rent faktisk lykkedes os at få tilsagn fra, indvilgede for 

manges vedkommende først efter nogen overtalelse af personlig karakter. 

Men blandt eksministre og andre fra det politiske gav det kun få resultater 

- og hos embedsmændene samt i militærledelsen slet ingen. 

 

Da det blev klart, ændrede vi på vore oprindelige planer med hensyn til 

høringen og omprioriterede. Noget af det, vi havde tilsigtet at få frem ved 

afhøring af vidner, ville vi så i stedet finde frem til i skriftlig form med 

henblik på dokumentation på høringen. 

 

Men en af kerneopgaverne for Tribunalet og for høringen forblev ved vor 

indsats omsider at få afdækket og/eller vendt de juridiske aspekter på de 

tre områder: folkeretten, statsretten og krigens love. Trods henvendelse til 

adskillige personer blandt dem, der havde tilstrækkelig faglig indsigt og 

status til hver for sig at ville kunne dække ét af disse områder, var der kun 

én, som sagde ja. Så to af områderne var altså nødlidende.  

 



Afbuddet fra en af de mulige kandidater var ledsaget af den betragtning, at 

det nok ville være meget begrænset, hvad der kunne komme frem og 

dermed komme nærmere afklaring ved en høring, der foregik uden adgang 

til vidner, fortroligt materiale og andre interne kilder fra 

beslutningsforløbene. 

 

Dette blev afgørende for beslutningen om at stoppe vores virke som 

tribunal. Med den indstilling hos en indsigtsfuld ekspert på dette for hele 

problemstillingen så centrale område var muligheden for os ad denne vej 

at nå frem til noget brugbart resultat ikke længere tilstede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjørn Elmquist 

Advokat (H) 

Nikolaj Plads 26, 3, 

1067 København K. 

Tlf. + 45 33 32 14 33 / mobil + 45 51 20 07 76 

 

Mail: bjorn.elmquist@advokatelmquist.dk 

Sikkermail: sikkermail@advokatelmquist.dk 
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