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GREEN DESERT Der er mandat til at tage hårdt fat under en operation som 

Green Desert, sagde John Dalby. 

 

Beskrivelsen af opgaven for de danske soldater, som i november 2004 sammen 

med irakiske og britiske styrker gennemsøgte fire områder i den irakiske by Al-

Zubayr for våben, sprængstoffer og terrorister, var klokkeklar: Danskerne skulle 

sikre, at irakiske sikkerhedsstyrker kunne gennemføre ransagningerne og 

tilbageholdelserne uden at blive angrebet af udefrakommende. 

 
Desuden skulle de danske soldater vejlede og støtte irakerne, hvis der var 

behov for det. Danskerne måtte ikke foretage tilbageholdelser af irakere under 

operationen, som havde kodenavnet Green Desert. Og det skete heller ikke. 

 

Det understregede den daværende chef for den danske styrke i Irak, oberst 

John Dalby, flere gange, da han i går i Østre Landsret afgav forklaring i den sag,  

som 23 irakere har anlagt mod den danske stat. Irakerne kræver 120.001 kroner 

hver i erstatning, fordi de under tilbageholdelserne blev udsat for 

nedværdigende og hårdhændet behandling og sidenhen i fængslerne for tortur. 

Irakernes påstand er, at danskerne var vidner til behandlingen uden at skride 

ind, og at danskerne også vidste, at der foregik tortur i de irakiske fængsler. 

 
John Dalby forklarede, at irakerne havde bedt danskerne om at stille lastvogne 

og chauffører til rådighed for transport af tilbageholdte, hvis irakerne løb tør for 

benzin. Og det havde Dalby sagt ja til. 

 

Gav det ikke anledning til overvejelser, blev han spurgt. 

 

»Jo. Derfor præciserede vi også, at det var irakisk personel, der skulle være 

vagter«. Men var det ikke en glidebane: Danske lastvogne, danske chauffører, 

men irakisk bevogtning, spurgte Peter Biering, advokat for Forsvarsministeriet i 

sagen. 

 

»Overhovedet ikke«, svarede John Dalby. »At yde støtte til transport lå inden for 
mandatet. Vi var ikke med til at tilbageholde. Og der blev, så vidt jeg husker, 

ikke brug for lastvognene«. I 2012 dukkede en video op, som var optaget under 

Green Desert, og som blandt andet viste, hvordan tilbageholdte blev håndteret 

af irakiske sikkerhedsstyrker, at de blev tvunget ned på jorden og trådt på. Dele 

af videoen blev afspillet under gårsdagens retsmøde. Var det en behandling af 



tilbageholdte, som gav John Dalby anledning til bekymring? Nej, svarede 

obersten. For der var blevet meldt over radioen, at der var blevet skudt under 
operationen, og når soldater får den melding, så bliver der »taget ved«, som 

John Dalby udtrykte det. 

 

»Jeg regner med, at irakerne overholdt deres magtanvendelsesdirektiv. Vores 

gik helt op til ' dødelig'. 

 

Så i min verden ligger slag og spark i den lavere ende«. Ville John Dalby have 

accepteret, at hans soldater i den samme situation havde anvendt den samme 

magt som irakerne på videoen, blev han spurgt. 

 

»Ja, det ville jeg«, lød svaret. 
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I min verden ligger slag og spark i den lavere ende John Dalby, oberst. 
 


