Irakere sagsøger to lande for tortur
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Østre Landsret gav reprimande til advokat Christian Harlang, der på vegne af 23
irakere kræver Forsvarsministeriet dømt for ansvar for tortur.
København
En stor del af de 23 irakere, der har sagsøgt Danmark for tortur ved Operation
Green Desert, har også anlagt en tilsvarende sag mod Storbritannien.
Netop dette gjorde Forsvarsministeriets advokat, Peter Biering, en del ud af i et
retsmøde i Østre Landsret tirsdag.
Her kræver de 23 hver 120.001 kroner, og i hvert fald 19 optræder i en sag mod
det britiske forsvarsministerium.
- Sagsøgerne har ikke fortalt de britiske myndigheder, at de har rejst et krav i
Danmark. Og de har heller ikke fortalt de danske myndigheder, at de har rejst
krav i Storbritannien. Det er nærmest ved en tilfældighed, at det opdages, sagde
Peter Biering.
Han lagde også vægt på, at irakerne har givet forskellige forklaringer i de to
sager, og dette provokerede en af irakernes advokater:
- Gøres det gældende, at et irakisk torturoffer skulle være afskåret fra at indtale
krav mod hver af de deltagende nationer, spurgte advokat Christian Harlang.
Danske soldater samarbejdede med britiske og lokale styrker under Operation
Green Desert i det sydlige Irak i november 2004.
Forsvarsministeriet kræver frifindelse. Danmark tog ingen til fange, overdrog
ingen og er ikke ansvarlig for, hvad der eventuelt overgik irakerne, lyder det.
Om de dukker op i retslokalet, er tilsyneladende tvivlsomt. Advokat Harlang
klagede over, at irakerne kun får dækket tre dages ophold uden fortæring.
- Du har nævnt det fire gange, bemærkede retsformanden, landsdommer Ole
Dybdahl. Harlang blev ved og spurgte, om retsplejeloven gælder "i denne
retssal".

Derefter trak de tre dommere sig tilbage. Da de vendte tilbage, var det med en
reprimande:
- Vi konstaterer, at det er beklageligt, at du ikke følger rettens tilrettevisninger
under processen. Du skal stoppe, når du får besked om det, sagde
retsformanden.
Forude venter afhøringer af blandt andre forsvarschef Jesper Helsø og en stribe
embedsmænd og soldater. Et af emnerne er sagens fremtidige betydning for
Danmarks militære operationer i Mellemøsten, Afrika og Afghanistan.
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