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NYHEDSBREV MAJ 2018

Bjørn Elmquist i spidsen for ny Irak-udredning
På Tribunalforeningens generalforsamling præsenterede vi det tribunal, der i løbet
af 2018 undersøger Danmarks krige i Irak og Afghanistan - uden om Folketinget.
Advokat Bjørn Elmquist indledte med et kort oplæg, og de fremmødte medlemmer af
Tribunalet præsenterede sig selv og redegjorde for deres tanker om Irak-AfghanistanTribunalet, og dets forestående arbejde frem mod en høring i efteråret 2018.

På billedet ses Tribunalets
medlemmer, der er ud
over advokat Bjørn
Elmquist består af
speciallæge Bente Rich,
jurist Preben Søegaard
Hansen, professor Christen
Sørensen og samt
overlæge Ole Hartling.

Bente Rich er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med fokus på flygtninges helbred,
samt tidligere overlæge. Hun har arbejdet nationalt og internationalt for Røde Kors og
Rehabiliteringscentret for Torturofre, samt har deltaget i et tidligere tribunal.
Bjørn Elmquist er advokat og journalist samt tidligere folketingsmedlem og har
formandserfaring fra bl.a. Amnesty International, Center for Menneskerettigheder og
Europarådets parlamentariske forsamling, samt har været med i to andre tribunaler.
Christen Sørensen er professor i nationaløkonomi og tidligere overvismand (formand for Det
Økonomiske Råd). Har desuden formandserfaring fra Støtteforeningen for Irakiske Torturofre
og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd samt diverse rådgivende udvalg.
Ole Hartling er overlæge, dr.med. og tidligere formand for Etisk Råd. Han har siddet i
bestyrelsen for Rehabiliteringscentret for Torturofre og Røde Kors samt som formand for
Institut for Menneskerettigheder og i Amnesty Internationals lægegruppe.
Preben Søegaard Hansen er jurist med fokus på humanitær folkeret og menneskeret. Har
national og international erfaring fra statsforvaltning, forsvaret, Røde Kors og Amnesty
International og var med til at oprette Center for Menneskerettigheder.
I den efterfølgende samtale om mål og midler, tog Tribunalets medlemmer udgangspunkt i et
såkaldt ”basis-papir” som på det tidspunkt var under færdiggørelse og indeholder Tribunalets
konkrete overvejelser i forlængelse af tankerne i foreningens projektbeskrivelse fra maj 2017.
Det viste sig i løbet samtalen, at der blandt de fremmødte var enighed om alle væsentlige
spørgsmål, hvad angår forholdet mellem foreningens og tribunalets forskellige opgaver,
tribunalets formål, kommissorium, tidsplan og mediearbejde.
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I en pressemeddelelse efter generalforsamlingen fortalte Bjørn Elmquist om opgaven:
”Hvis ikke vi kan få troværdig information, mens krigen raser, må vi kræve dette, når krigen er
afsluttet. Vi skylder krigens direkte og indirekte ofre at få afklaret, hvad der gik galt. Med
nedlæggelsen af den officielle kommission forhindrede man en reel efterforskning og svigtede
dermed et frihedsfremmende og demokratisk princip om gennemsigtighed i regeringsforvaltningen.”
”Den officielle Irak- og Afghanistankommission efterlod en række overordnede spørgsmål
ubesvarede, som tribunalet vil finde svar på. De kan opsummeres således: 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 vore officielle aktører krigens love i Irak og
Afghanistan? Kan resultatet af undersøgelsen få retlige konsekvenser for danske ministre,
embedsfolk, officerer, militært personel i øvrigt og andre?”
Forud for generalforsamlingen var gået en lang proces, hvor tribunalgruppen med udgangspunkt i projektbeskrivelsen fra 2016 havde diskuteret deres forståelse af opgaven og omfanget
af undersøgelsesarbejdet.
Journalist Tom Vilmer Paamand udarbejdede i løbet af efteråret 2017 et kompendium med en
første indsamling og systematisering af ”materiale til tribunalforeningens undersøgelse af
Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan”. Dette materiale udgjorde naturlig nok
også baggrund for tribunal-gruppens overvejelser – mens gruppen fandt sammen om opgaven.
I vinterens løb og frem mod den vellykkede generalforsamling udførte Tom Paamand, således
ikke alene et fortsat gedigent stykke journalistisk gravearbejde, men kom også til at fungere
som sekretær for gruppen og som ”go between” mellem denne og foreningens bestyrelse.
På generalforsamlingen fik den genvalgte bestyrelse bestående af Carsten Andersen, Hasse
Schneidermann, Jørgen Witte, Tine Spang Olsen og Tue Magnussen i øvrigt forsamlingens klap
på skuldrene for deres stædige og utrættelige arbejde med at få de danske krige undersøgt –
når folketinget ikke vil.
Den genvalgte formand Helge Ratzer blev i pressemeddelelsen citeret for at sige:
”Siden stiftelsen i 2016 har foreningen arbejdet på at få samlet en gruppe med lige præcis den
relevante faglige tyngde og personlige integritet, der skal til for at gennemføre en
undersøgelse af krigene.”
”Tribunalets medlemmer er ulønnede, og Tribunalforeningen har udover kontingenter og
støttebidrag fået god hjælp fra diverse fonde. For at kunne understøtte tribunalet, skal
foreningen nu skaffe yderligere 100.000 kroner til arbejdet med vidner, systematisering af
kildemateriale og den offentlige høring til efteråret. Tribunalet er allerede i gang med at
arbejde sig igennem det tilgængelige materiale med henblik på afholdelse af en todages høring
i begyndelsen af november måned, og vil kunne offentliggøre sine konklusioner inden
udgangen af året.”
Tribunalet arbejder nu uafhængigt videre med undersøgelsesarbejdet, mens foreningen efter
planen, skal finde et godt sted at afholde høringen i efteråret, etablere kontakt til samarbejdspartnere i medieverden og ikke mindst finde de mange penge, der skal bruges. Til brug for
dette har bestyrelsen udarbejdet en ny projektbeskrivelse, hvor formuleringerne i tribunalets
ovenfor omtalte basispapir er indarbejdet.
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Tribunalforeningen har udover kontingenter og
støttebidrag hidtil fået god hjælp fra diverse fonde
til det forberedende arbejde.
Foreningen råder således ved årsskiftet over næsten
50.000 kroner.
Tribunalforeningens aktiviteter bygger fortsat på
frivillig arbejdskraft og selv om Tribunalets
medlemmer er ulønnede, skal foreningen nu skaffe
yderligere midler fra fonde til arbejdet med vidner,
systematisering af kildemateriale og den offentlige
høring til efteråret.
Til gennemførelsen af undersøgelsen af Danmarks
rolle i krigene i Irak og Afghanistan har vi brug for
yderligere ca. 130.000 kr. i 2018
I Tribunalforeningen kalkulerer vi med at finde nogle
af pengene i medlemskredsen via kontingenter,
donationer og salg af folkeaktier til 300 kroner for
Thomas Kruses smukke plakat.

Generalforsamlingen vedtog desuden at fastsætte et årligt kontingent på 100 kroner for
medlemskab af foreningen.
Kontingentet gælder for et kalenderår til og med ordinær generalforsamling i første kvartal det
følgende år. Det koster stadig 100 kroner at melde sig ind og gebyret gælder som et års
kontingent.
Dit kontingent for 2018 og eventuelle donationer kan indbetales på foreningens konto i
Arbejdernes Landsbank. Registreringsnummer: 5381 Kontonummer: 0254397 eller indbetales
via MobilePay på tlf. nr. 30 13 44 89.
Tribunalforeningen har CVR-nr.: 37416754 og er ikke momsregistreret.
Ved betaling fra udlandet bedes oplyst bankens IBAN-nummer: DK1379100000323404 og
bankens BIC(SWIFT-adresse): ALBADKKK
Yderligere information hos Tribunalforeningens formand:
Helge Ratzer, Mejlgade 107 st. 8000 Aarhus C, tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Facebook: tribunalforeningen-til-undersøgelse-af-Danmarks-krige
Hjemmeside: Iraktribunal.dk
Her er link til:
Referat fra Generalforsamling 3. februar 2018
Pressemeddelelsen udsendt 11. februar
Tribunalets basispapir
Justeret projektbeskrivelse
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