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Folketingets åbning 4. oktober
Tribunalforeningen afholder offentligt møde med Bo Elkjær den 23. oktober i København
Chilcot-rapporten
Tribunal-folkeaktie tegnet af Thomas Kruse
Om foreningens/bestyrelsens arbejde

FOLKETINGETS ÅBNING 4. OKTOBER
Jørgen Witte taler for Tribunalforeningen
Ved folketingets åbning den 4. oktober møder en lang række organisationer op på Christiansborg
Slotsplads og præsenterer deres krav og ønsker med taler, bannere og underholdning.
Tribunalforeningen er også med. Jørgen Witte holder tale kl 14:40, og vi uddeler vores foldere og
visitkort. Find os ved 'Tid til Fred's telt og hjælp til med at omdele vores materiale.
Se mere på facebook om arrangementet
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=914799408624280&id=890521241052097

TRIBUNALFORENINGEN INVITERER TIL OFFENTLIGT MØDE
DEN 23. OKTOBER KL. 13 – 15:
Journalist Bo Elkjær deltager
Verdenskulturcenteret, Nørre Alle 7, lokale 305, 3. sal, København
Hør journalist Bo Elkær fortælle om Chilcot-rapporten. Bo Elkjær
har en stor viden om Irak krigen og vil belyse den danske vinkel og
rapportens betydning for Danmarks deltagelse.

Mødet vil lægge op til debat om kommende aktiviteter i København og ideer til hvordan vi
udbreder idéen om at organisere et folkeligt tribunal til undersøgelse af Danmarks krige.
Se invitation – del den gerne! Også på facebook:
https://www.facebook.com/events/588597641326319/

CHILCOT RAPPORTEN
I juli blev den engelske undersøgelse af Irak-krigen offentliggjort.
Se rapporten her: http://www.iraqinquiry.org.uk/the-report/
Storbritannien har gennemført en kritisk undersøgelse af landets deltagelse i Irak krigen. Den såkaldte
Chilcot-rapport var bestilt af det britiske parlament og blev fremlagt i juli måned i år.
Undersøgelsesleder John Chilcot fremhævede ved fremlæggelsen af rapporten, at premierminister Tony
Blair tog beslutning om at invadere Irak på basis af fejlagtige efterretninger og altså på et utilfredsstillende
grundlag. Det blev desuden konkluderet, at Storbritannien gik i krig, før man havde afsøgt, om der var
fredelige løsninger på konflikten. Militær handling var ikke den sidste udvej.
Rapporten stiller helt grundlæggende spørgsmålstegn ved, om krigen var lovlig.
Da Danmark samarbejdede både politisk og militært med Storbritannien på det pågældende tidspunkt
indeholder rapporten også vigtig information om grundlaget for den danske deltagelse i Irakkrigen.
Chilcot-rapporten aktualiserer behovet for en uvildig undersøgelse af den danske krigsdeltagelse. Den
undersøgelse, som danskere blev snydt for, da regeringen lukkede Irak- og Afghanistankommissionen kort
før centrale personer som Anders Fogh Rasmussen og andre stod foran at skulle vidne.

Det understreger behovet for en undersøgelse af den
danske krigsdeltagelse.
Rapporten er bestemt anvendelig for det kommende
tribunal.

FOLKEAKTIE
Kunstneren Thomas Kruse har lavet denne flotte plakat til
støtte for Tribunalforeninger. Bidragsydere, der giver 300
kr. eller mere får en signeret plakat.

FORENINGENS/BESTYRELSENS ARBEJDE
Tribunalforeningen arbejder videre med at oprette samt
skaffe opbakning og økonomi til et folkeligt tribunal, der
kan gennemføre en reel, grundig, juridisk og historisk

undersøgelse af Danmarks krige, når nu folketinget ikke vil.
Arbejdet skrider planmæssigt fremad.
Sammensætning af tribunalet
Tribunalforeningen er i øjeblikket i realitetsdrøftelser med en række fremtrædende personer, der
kan indgå i tribunalet.
Økonomi
Vi har fået fondsbevillinger og kontingentindbetalinger til opstartsfasen, og skal nu til at søge de
store bevillinger til drift at tribunalet. Her har vi brug for al den støtte vi kan få.
Medlemskontingentet er på 100 kr.
Støttebeløb og medlemskontingent kan indsættes på Tribunalforeningens konto 5381-0254397.
Kontakt kasserer Helge Ratzer, helgeratzer@hotmail.com, hvis du kender en forening eller en fond,
der kan tænkes at ville bevilge økonomisk støtte.
Agitation
Bestil foldere, visitkort og andet materiale til oplysning om tribunalet på info@iraktribunal.dk eller
print ud fra hjemmesiden.
Hjemmeside
Vores hjemmeside www.iraktribunal.dk går for alvor i luftet omkring 1. oktober med artikler og
oplysning om Tribunalforeningen og tribunalet samt om krigene.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Links og kontaktinformationer:
Kontakt, bestil materialer: info@iraktribunal.dk
Facebook: tribunalforeningen-til-undersøgelse-af-Danmarks-krige
Hjemmeside: Iraktribunal.dk
Johan Kirkmand, formand - tlf 25 78 77 53
Carsten Andersen, næstformand - tlf 22 38 52 34

Har du noget, der skal på hjemmesiden eller Facebook, så kontakt Tine Spang Olsen,
tinespangolsen@trustrups.net
Indbetaling: Konto 5381- 0254397
Swipp og Mobilepay: Tlf. 30134489

