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Jørgen Witte talte på Christiansborgs slotsplads
D. 4. oktober samlede en række
organisationer til protest ved Folketingets
åbning.
Jørgen Witte, medlem af bestyrelsen for
Tribunalforeningen til undersøgelse af
Danmarks krige i Irak og Afghanistan holdt
tale ved demonstrationen og sluttede med at
sige:
”Denne sag dør ikke! Hvis Folketinget ikke
kan eller vil undersøge angrebskrigene
grundigt, må folket selv gøre det. Vi må
oprette et regulært krigstribunal, der
undersøger ansvaret for krigene i Irak og Afghanistan i forhold til international og
dansk lov. Vi vil til bunds i, hvem var de ansvarlige,- hvem stod bag i Danmark og i
Irak/Afghanistan, – ministre, embedsmænd, militære. Sandheden skal frem NU!”
Du kan læse hele talen på hjemmesiden: http://iraktribunal.dk/joergen-witte-talerved-demonstrationen-ved-folketingets-aabning-4-oktober/

Bo Elkjær fortalte på foreningens offentlige møde om Chilcot rapporten
og videregav en række oplysninger der er vigtige også i dansk
sammenhæng

Journalist Bo Elkjær var den 23. oktober oplægsholder på et offentligt møde afholdt af
Tribunalforeningen. Emnet var Irak-krigen, den britiske Chilcot rapport og dens mulige
danske vinkler. Det var et yderst spændende møde der gjorde det klart, at rapporten
giver vigtige oplysninger til brug i en kommende undersøgelse af Danmarks krig i
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Irak. Særligt hvad angår det lys den kaster på det tidsmæssige forløb. Først kom
beslutningen om krigen – derefter kom opbygningen af de begrundelser der skulle få
krigen til at fremstå som ‘den nødvendige krig’.
Du kan læse mere fra mødet på hjemmesiden her:
http://iraktribunal.dk/bo-elkjaer-fortaeller-chilcot-rapporten-vigtige-oplysningerdansk-sammenhaeng/
Link til Chilcot rapporten finder du her: http://www.iraqinquiry.org.uk/the-report/

Den københavnsk støttegruppe holder møde 4. januar 2017
Det andet punkt på det offentlige møde den 23.10. var muligheden for at få startet en
aktiv lokalgruppe i København. Der var opbakning til dette og der blev samlet en
arbejdsgruppe der aftalte at mødes om aktiviteter i København med ideer til hvordan
vi udbreder idéen om at organisere et folkeligt tribunal til undersøgelse af Danmarks
krige. Gruppen mødtes efterfølgende den 8. november, hvor der var en engageret
debat om hvordan man kan udbrede kendskabet til foreningens arbejde i København.
Gruppen mødes næste gang den 4. januar. Kontakt Gerd Berlev for tid og sted. Mail:
gerd@berlev.dk

Støt tribunalforeningen og giv en folkeaktie som julegave!
Kunstneren Thomas Kruse har lavet denne
flotte plakat til støtte for Tribunalforeningen
og du kan for 300 kr. eller mere få sendt en
signeret plakat til en du gerne vil give en
julegave til.
Du gør det ved at sende beløbet til
Tribunalforeningen konto: Reg.nr. 5381 konto
nr. 254397 eller
Mobilepay: Tlf. 30134489 og samtidig skrive
en mail til info@tribunal.dk med oplysning
om hvem vi skal sende plakaten til.

Vi har oprettet en gruppe der skal
skaffe midler til tribunalet i 2017
Vi har indtil nu modtaget mindre
fondsbevillinger og kontingentindbetalinger til
foreningen i opstartsfasen. Vi skal nu til at
søge de store bevillinger til drift af selve
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tribunalet og har derfor oprettet en ansøgningsgruppe, der nu er godt i gang med at
skive ansøgninger.
Den gode nyhed er, at Himmelblå Fonden har bevilget 50.000 men der et stykke vej
inden vi er i mål med de penge vi har brug for. Hvis du hvis du kender en forening
eller en fond, der kan tænkes at ville bevilge økonomisk støtte er du velkommen til at
kontakte gruppen via kasserer Helge Ratzer: helgeratzer@hotmail.com
Du kan selvfølgelig også selv indsende støttebeløb på Tribunalforeningens konto 53810254397. Eller mobilepay: Tlf. 30134489

Om den historiske undersøgelse af dansk krigsindsats og
tribunalforeningen
Mens dannelsen af Tribunalforeningen stod på foreslog Liberal Alliance at offentliggøre
dokumenterne fra Irak- og Afghanistan Kommissionen. Selv om der tilsyneladende var
et flertal i Folketinget for forslaget, kom forslaget aldrig til afstemning. I stedet
lykkedes det regeringen i maj at skaffe flertal for en historisk undersøgelse af vore
krige gennem de sidste 10 til 15 år.
Det snævre grundlag og proceduren for udvælgelse af forskere til undersøgelsen førte
til voldsomme diskussioner i forskermiljøet og på Christiansborg. Balladen fortsatte
da rektorkollegiet kun foreslog få mulige kandidater, og da de borgerlige partier bag
aftalen valgte at overhøre Alternativets ønske om at gentænke udvælgelsesprocessen.
Alternativet var en del af aftalen om nedsættelsen af den historiske undersøgelse,
men regeringen brød også aftalen om at partierne bag skulle være enige om den
endelige udpegning af forskere. Alternativet kunne støtte alle tre kandidater hver for
sig, men var utilfreds med den sammensætning, som regeringen valgte, og anklager
nu regeringen for aftalebrud.
Oven i har regeringen på forhånd formuleret den historiske udrednings formål, så det
ligger langt fra den oprindelige undersøgelseskommissions kommissorium. Det
juridiske aspekt udelukkes, så lovligheden af beslutningen om Irak krigen og
behandlingen af krigsfanger i Irak og Afghanistan ikke undersøges. Den historiske
udredning kan derfor på ingen måde erstatte den nedlagte kommission.
I tribunalforeningen er vi derfor fortsat overbevist om, at der er behov for et bredt
folkeligt initiativ, der kan sikre en undersøgelse af krigene. Et initiativ der sætter sig
som mål, at undersøge 1) om Danmarks deltagelse i krigen i Irak var lovlig i national
og international sammenhæng, 2) om der blev begået ulovligheder i henhold til
internationale konventioner og ”rules of engagement” i forhold til krigsfanger (og
civile) og, i fald dette er tilfældet 3) om nogen kan drages til ansvar for
ulovlighederne.
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Tribunalforeningen afholder ordinær generalforsamling den 28. januar 2017
13.00 – 16.00 i Trampolinhuset på Thoravej 7 i København.
Medlemmer af foreningen modtager endelig dagsorden senere; men sæt allerede nu
kryds i din kalender.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og hvis du har forslag, du
ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
Du sender dit forslag til info@tribunal.dk

Følg den nye hjemmeside
Vores hjemmeside www.iraktribunal.dk er nu for alvor i luften med artikler og
oplysning om Tribunalforeningen og tribunalet samt om Danmarks krige. Husk at du
kan bestille foldere, visitkort og andet materiale til oplysning om tribunalet på
info@iraktribunal.dk eller selv printe ud fra hjemmesiden.
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Tribunalforeningens bestyrelse arbejderfortrøstningsfuldt videre
Tribunalforeningens planlagte mål ved stiftelsen var, at Tribunalet og et dertil knyttet
sekretariat begynder udredningsarbejdet af vore krige i Irak og Afghanistan i januar
2017. Foreningens bestyrelse har besluttet, at Tribunalet skal bestå af 5 personer
samt en sekretariatsleder. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse detaljerne om
udvælgelsen af disse 6 personer, blot sige, at vi har mødt megen positiv velvilje under
henvendelserne til udvalgte personer om at gå ind i Tribunalarbejdet.
Bestyrelsen er derfor ikke i tvivl: Tribunalets arbejde starter i januar 2017.
Glædelig Jul og Godt Nyt År!
Johan Kirkmand

Links og kontaktinformationer:
Kontakt foreningen: info@iraktribunal.dk
Hjemmeside: www.Iraktribunal.dk
Facebook: tribunalforeningen-til-undersøgelse-af-Danmarks-krige
https://www.facebook.com/Tribunalforeningen-til-unders%C3%B8gelse-af-Danmarkskrige-i-Irak-og-Afghanistan-109080129473403/?fref=ts
Formand Johan Kirkmand tlf. 25 78 77 53
Næstformand Carsten Andersen tlf. 22 38 52 34
Hvis du har noget, der skal på hjemmesiden eller Facebook
- kontakt Tine Spang Olsen, tinespangolsen@trustrups.net
Kontingent og støtteindbetaling: Konto 5381- 0254397
Mobilepay: Tlf. 30134489
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