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Frago 284, Warning Order (bilag DP) 

Nr. Bilag Side Undtaget oplysning Hensyn  

1 DP 1 Navn på udsendt 

soldat 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

2 DP 4 Navn på udsendt 

soldat 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

 
Månedsrapport for august 2004 (bilag DQ) 

Nr. Bilag Side Undtaget oplysning Hensyn  

1 DQ 1 Navn på indsat i 

DTDF 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

2 DQ 1 Navn på indsat i 

DTDF 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

3 DQ 2 Navn på tilbageholdt 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

4 DQ 6 Navn på tilbageholdt 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

5 DQ 6 Navn på tilbageholdt Hensynet til tred-

1

thi
Bilag - Kammeradvokaten



 
11. MAJ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2/3 

civilperson jemands liv og hel-

bred 

6 DQ 6 Navn på tilbageholdt 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

7 DQ 6 Navn på tilbageholdt 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

8 DQ 7 Navn på irakisk 

dommer fra Al Qur-

nah 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

9 DQ 7 Navn på tilbageholdt 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

10 DQ 7 Navn på tilbageholdt 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

11 DQ 7 Navn på irakisk 

dommer fra Al Qur-

nah 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

12 DQ 7 Navn på tilbageholdt 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

13 DQ 7 Navn på tilbageholdt 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

14 DQ  7 Navn på faderen til 

den tilbageholdte 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

15 DQ 7 Navn på irakisk 

dommer fra Al Qur-

nah 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

16 DQ 7 Navn på irakisk 

dommer fra Al Qur-

nah 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

17 DQ 8 Navn på faderen til 

den tilbageholdte 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

18 DQ 8 Navn på tilbageholdt 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 
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Side 3/3 

19 DQ 8 Navn på stammele-

der 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

20 DQ 8 Navn på stammele-

der 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

21 DQ 8 Navn på faderen til 

den tilbageholdte 

civilperson 

Hensynet til tred-

jemands liv og hel-

bred 

 
Månedsrapport for september 2004 (bilag DR) 

Nr. Bilag Side Undtaget oplysning Hensyn  

1 DR 7 Navn på udenlandsk 

militærjurist 

Forholdet til frem-

mede stater 

2 DR 7 Navn på udenlandsk 

militærjurist 

Forholdet til frem-

mede stater 

3 DR 7 Navn på udenlandsk 

militærjurist 

Forholdet til frem-

mede stater 

4 DR  7 Navn på udenlandsk 

diplomat 

Forholdet til frem-

mede stater 

5 DR  7 Navn på udenlandsk 

diplomat 

Forholdet til frem-

mede stater 

 

3



4

thi
Bilag - Kammeradvokaten



5



6



7



8



9



fødevarer 
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NU 999,
NU 1.099,
NU 1.299,
NU 1.449,· 
NU 1;549,· 
NU 249,· 

lier 

ring harvilletsikre sig, at de danske svine
kødsprodukter lever op tll Kinas krav til 
føde.varesikkerhed rærdJgførarbejdet 
svinekød kræver varmebehandling, hvil
ketblandt andet stiller store kravtil hygi
ejnen. 

lukket af myndighederne, fordi de har 
været voldsomt forurenende. M~nge har 
for eksempelikke haft nogen .gyJicMnd
tering. 

an, og det har også spillet ind, at der il 
harværet nogen dårlige historler om~ 
Ilteten af de danskel Jrodukter«, siger n 

Det har skabt et behov i Kina for i pørt 
af færdigforarbejdet svinekød. 

Danmark eksporterede sidste år fe 
svinekød til Kina for omkring fire mill 
der kroner. 

Men aftalen har også taget tid at få på 
plads, fordi Kina hidtil selv har kunnet 
producere pølser, konserves og andre for
mer for færdigforarbejdet svinekød. 

På det seneste er en lang række. kinesi
ske svineproducenter Imidlertid blevet 

Asger Krogsgaard, der er bestyrelsesfor
mand for Danse Slagterier, fremhæver, at 
det også har hjuJpet med til at få aftalen 
på plads, at Danmark i forvejen har en 
stor landbrugseksport til· Kina. 

»Så vi har haft god tid·til at se hinanden 

Organisationen Landbrug & Fødeve 
forventer, at eksporten i år vil stige til f 
milliarder kroner, hvilket vil gøre Kin< 
det absolut største marked for dansk 
nekødseksport. 
claus.blok.tbomsen@pol.dk 

Østre Landsret 
Stop mørklægningen af Danmarks medansvar for 

tortur under Irak-krigen 
Billedet viser den Danske Irak-bataljons egen rapport.om Green Deser.t operationen, 
hvor civile sunni-irakere blev taget til fange med bistand af dansk militær og overgi
vet tll shia-mllitsen, der var berygtet for tortur. Men i·den version, som indgår l den 
erstatningssag om tortur, som tilfangetagne sunni-Irakere har anlagt mod Forsvars
ministeriet. 

95% af de 23 sider er mørklagt af Forsvarsministeriet: overstreget med sort tusch! 

Realitetsbehandlingen begynder ved Østre Landsret tll november - 57 retsdage er 
afsat. Det er sidste mulighed for at placere et retligt ansvar. Men en realitetsbehand
ling kræver, at tuschen ~emes. 

Elomstolene har pligt til, i tredelingen af magten, at sætte en stopper for magtbrynde. 
Østre Landsret kan kræve tuschen fjernet. 

l !llaj 1945 var det,befolkningen, der fjemeae mørklægningen ved befrielsen. Nu kan 
Østre Landsret følge dette forbillede. 

Læs mere om sagen på: www.facebook.com/stfit15 og http://iraktortursager.dk/ 

STØTIEFORENINGEN FØR IRAKISKE TORiFUROF.RE (STFI"Ji) 
ANTITORTUR STØTTEFØNDEN (ATSF) 

POULHOLC 
CYKEL 
Særtryk udgivet i anledning: 
at F!oul Holck i 2014 ville Nav 
været fyldt 75 år. 
Mål: 69.x 30 cm. 
Pluspris 140 kr. 
Pris uden abonnement 165 

Køb på poUtiken:dk/plus 
eller i Forhallen, 
Rådhuspladsen 37, 
København K 
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I en kommentar den 3. maj i Arbejderen, 
skriver Lars Schou, at Enhedslisten fører 
en idealistisk EU-politik. I stedet anbefa-
ler han en "historisk-materialistisk", hvor 
Enhedslisten ser EU som en mulighed for 
at bremse højrekræfterne. 

Det er nøjagtigt de samme argumenter, 
som formanden for Metal Vest brugte på 
vores generalforsamling i april i år. Vi skal 
efter hans mening se EU som et værn mod 
den nye nationalisme og højrekræfternes 
fremmarch.

Enhedslisten er ikke noget marxistisk 
parti og har aldrig været det. Det bygger 
på en grundlæggende reformistisk tanke-
gang, der i princippet ikke adskiller sig fra 
Socialdemokratiets.

Det principielle spørgsmål i holdningen 
til EU er som under besættelsen: kamp el-
ler tilpasning?

Vælger vi tilpasningen, vælger vi Lars 
Schous linje. Vælger vi kampens vej, væl-
ger vi den vej dansk arbejderklasse har 
stået for, lige siden de første spirer til 
unionen begyndte i 1950´erne med Kul- og 
Stål-unionen. Det er et valg mellem mate-
rialisme eller idealisme.

LÆSERBREV
af Søren Egge Rasmussen, MF, 
fødevare- og fiskeriordfører
 for Enhedslisten

Ebeltoft må kun udlede fem tons kvæl-
stof fra renseanlæggene, så det er helt vildt 
at økonomiske interesser i burfisk kan få lov 
at ødelægge havene med massiv forurening 
med flere hundrede tons kvælstof.

Eksperthøringen om havbrug på Christi-
ansborg viste klart, at der intet miljømæs-
sigt råderum er for havbrug i Kattegat. Og 
den viste, at hvis man vil kompensere for 
havbrugsforurening ved at oprette muslin-
gedyrkning, så vil muslingelort skabe nye 
problemer. Og det problem kan ikke løses 
ved at dyrke tang.

Hvis man tillader tre havbrug i Kattegat 
vil man skulle lave muslingeopdræt på cirka 
1000 hektar for at forsøge at modvirke for-
ureningen. Derudover kan der opstå alvorlige 
problemer med lakselus, som kan brede sig til 
de vilde ørreder og laks.

SkånSoMt FiSkERi
Enhedslisten mener, at vi i stedet skal arbej-
de for at reducere landbrugets forurening af 
vandmiljøet og udvikle det skånsomme fiske-
ri. Det er bedre at spise vilde fisk i stedet for 
de kunstigt opdrættede miljøbelastende fisk.

Århus og Djursland har gode muligheder 
for at udvikle fødevareproduktion. Naturo-
plevelser, lokale fødevarer og restauranters 
brug af lokale produkter giver et større per-
spektiv for udvikling og turisme, end forure-
nende havbrug med få arbejdspladser.

Miljøforhold for nye havbrug skal beskri-
ves grundigt i en VVM-rapport. Og her ligger 
muligheden for at lokale byråd kan forhindre, 
at havbrug kan etableres. Bekæmpelse af for-
urenende produktion af burfisk bør blive en 
del af kommunalvalgkampen alle de steder, 
hvor der er planer om nye havbrug eller udvi-
delse af de eksisterende havbrug.

Sidste nyt er, at der er forskere, der me-
ner, at der kan laves fem havbrug i Kattegat. 
Det vanvid skal stoppes. 4500 mennesker på 
Djursland har skrevet under mod havbruge-
ne. Jeg håber at modstanden vil brede sig, så 
vores have ikke ødelægges.

Burfisk ødelægger 
vores have

LÆSERBREV
af Lars Ulrik thomsen, Esbjerg

Materialisme eller idealisme?

Eksperthørin-
gen om havbrug 

på Christiansborg viste 
klart, at der intet miljø-
mæssigt råderum er for 
havbrug i kattegat. 

Folketinget er i gang med at behandle en lov, 
som gør det muligt at oprette havdambrug og 
lade produktionen forurene med 1140 tons 
kvælstof og 104 tons fosfor.

Det svarer til urenset spildevand fra mere 
end 200.000 mennesker. De seneste årtier har 
kommuner brugt milliarder på at lave effektiv 
rensning af spildevand, hvilket har forbedret 
vandkvaliteten i Aarhus Bugt og langs Djurs-
lands kyster.

Samtidig er landbrugets udledninger i for-
hold til 1980'erne blevet halveret, men stadig 
for høje til at sikre god miljømæssig vandkva-
litet. Men den blå landbrugspakke vil des-
værre øge forureningen.

MiLjøMÆSSigt tiLBagESkRidt
Der ligger ansøgninger på at lave tre havbrug 
ud for Djursland, som kan forurene med 300 
tons kvælstof, 27 tons fosfor, ukendt mæng-
der fiskelort og medicinrester. Et stort miljø-
mæssigt tilbageskridt, som kan skade havmil-
jøet og ødelægge kystturismen på Djursland.

REtSpoLitiSk koMMEntaR

Iraktortursagen og den 
dybe stat
De 23 irakiske torturofre står overfor det, der kunne kaldes 
for den "dybe stat" i Danmark. Umiddelbart bestående af 
det sagsøgte Forsvarsministerium, men bag dette er flere 
forgreninger af statsmagten.

af Christian harlang

adVokat

Den 7. november er den 
første af i alt 57 retsdage 
i Østre Landsret. At den 
sagsøgte stat kaster grus i 
maskineriet må forventes 
forinden.

De 23 irakiske torturofre 
står overfor det, der kunne 
kaldes for den "dybe stat" 
i Danmark. Umiddelbart 
bestående af det sagsøgte 
Forsvarsministerium, men 
bag dette er flere forgre-
ninger af statsmagten.

Således har Kammer-
advokaten undervejs i de 
fem år, der er gået, oplyst, 
at hans baggrundsgruppe 
består af et såkaldt inter-
ministerielt udvalg, med 
repræsentanter fra For-
svarsministeriet, Statsmi-
nisteriet, Udenrigsministe-
riet og Justitsministeriet.

I de mange år, der er gået 
med sagen, har der været 
opstillet en lang række for-
hindringer, som statsmag-
ten alle har tabt spørgsmå-
let om retmæssigheden af. 
En af disse forhindringer 
har været, at Civilstyrel-
sen - der er en afdeling 
under Justitsministeriet - i 
alt syv gange har meddelt 
afslag på fri proces. Først 
efter fire års bestræbelser 
lykkedes det at få Proces-
bevillingsnævnet til at om-
gøre dette afslag. Civilsty-
relsens/Justitsministeriets 
begrundelse for at nægte 
fri proces var, at sagerne 
var forældede. Dette un-
derkendte Østre Landsret 

endeligt i august måned 
2016.

På nuværende tidspunkt 
afventer vi, at Østre Lands-
ret tager stilling til endnu 
et af Forsvarsministeriets 
forsøg på at hindre oplys-
ning af sagen: Det drejer 
sig om militærets egen 

rapport fra november 2004 
om den danske militær-
operation, hvor de uskyl-
dige irakere blev taget til 
fange. Forsvarsministeriet 
har hidtil fremlagt rappor-
ten i retten i en grundigt 
tilsværtet udgave, hvor ca. 
95 procent af teksten er 
dækket af sort tusch.

Som advokat for de ira-
kiske torturofre har jeg be-
gæret, at tuschen skal fjer-
nes, således at vi alle kan 
se, hvad der er rapporteret 

med hensyn til den mili-
tære operation. En opera-
tion, der  unægteligt var en 
fejltagelse, idet uskyldige 
sunni-muslimer blev ta-
get til fange og overgivet 
til shia-militsen for der-
ved at feje sagen ind under 
gulvtæppet i Anders Fogh 
Rasmussens tid med Søren 
Gade som forsvarsminister.

Den "usynlige stat" har 
forskellige metoder, der 
desværre bringes i anven-
delse for at kaste grus i 
maskineriet. Hvoraf svært-
ning af sagens oplysninger 
endda hører til i den milde 
ende af skalaen.

Mellem Civilstyrelsen/
Justitsministeriet og Ad-
vokatnævnet er der ek-
sempelvis på forskellige 
niveauer, herunder også 
chefniveauer, udveksling 
af medarbejdere. Jeg har 
selv oplevet, hvorledes den 
samme person behandler 
samme sag både i kapaci-
tet af at være kontorchef i 
Civilstyrelsen og sekretari-
atschef i Advokatnævnet.

Det kan være vanskeligt 
for offentligheden at gen-
nemskue, hvorledes det 
usynlige, uformelle system 
fungerer, men de færreste 
er vel i tvivl om, at der bli-
ver trukket i trådene, og der 
måske bliver trukket ekstra 
kraftigt til, når det drejer sig 
om at modarbejde og deci-
deret forhindre, at sandhe-
den for ansvaret for iraktor-
tursagen kommer frem.

det kan 
være 

vanskeligt for 
offentligheden 
at gennem-
skue, hvorledes 
det usynlige, 
uformelle sy-
stem fungerer.
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