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PRESSEMEDDELELSE 

OM 

I RAKTORTURSAGEN 

 

Whistlebloweren, kaptajn – R, Anders K. Kærgaard, der var næstkommanderende 

under Operation Green Desert, møder i Østre Landsret som sagsøgernes hovedvidne: 

 

Torsdag d. 1. marts 2018 fra klokken 9.30 

Anneksbygningen Bredgade 42, 3. sal, retslokale E 

 

Anders Kærgaard har afgivet skriftelig vidneerklæring, fremlagt som sagens bilag 38. 

 

Hovedforhandlingen af sagen blev påbegyndt i Østre Landsrets 24. afdeling d. 7. 

november 2017, og der er afsat 54 retsdage frem til midten af maj 2018. Sagen er dermed 

den mest omfattende retssag siden Grundloven af 1849. 

 

Sagen omfatter 23 individuelt forskellige sager, hvor sagsøgerne i forskelligt omfang har 

været udsat for mishandling og tortur. I tidsrum fra få dage og op til 80 dage blev 

sagsøgerne udsat for grusomheder i det berygtede torturfængsel Al Shooun. 

 



Centralt for afgørelsen af sagen er, om det danske militær mishandlede disse uskyldige 

irakere, da de under dansk militær ledelse blev taget til fange og om Forsvarsministeriet 

kan bevise, at militæret var i god tro med hensyn til, at de tilfangetagne ikke ville blive 

udsat for tortur, når de som sunni-muslimer blev overgivet til den shia-milits, der førte 

dem til fængslet. 

 

Retslægerådet har d. 17. oktober 2017 afgivet udtalelse hvori det vurderedes, at den 

faglige kvalitet, af de retsmedicinske rapporter, der konstaterer grove tilfælde af fysiske- 

og psykiske skader, er korrekt. 

 

Imod sagsøgernes protest, har Østre Landsret d. 16. januar 2018 truffet bestemmelse om, 

at de sagsøgere, som på daværende tidspunkt stod for at skulle komme til Østre 

Landsret for at afgive deres parts- og vidnesbyrd, alligevel ikke skulle deltage i 

retshandlingen, men i stedet kun måtte møde ved den danske ambassade i Beirut i 

Libanon til afhøring via en videoskærm, uden mulighed for at tale med deres advokater 

og efter visitering foretaget af personale i uniform. 
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