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PRESSEMEDDELELSE
15. juni 2018 kl. 17.00
OM

IRAKTORTURSAGEN

(Operation Green Desert)

Forsvarsministerens anke af Iraktortursagen er endnu en
belastning for torturofrene.
Efter i det væsentlige at have tabt sagen har Forsvarsministeren i dag oplyst at den vil
blive anket.
Christian Harlang anlagde sagerne i 2011 og der har undervejs været gjort 8 forskellige
hovedforsøg på at undgå sagen bl.a. med den virkning at den har trukket ud nu i snart 7
år.
Dette er i strid med Danmarks Internationale forpligtelser som drejer sig om effektiv
adgang til retfærdig rettergang inden for kort tid.
Forsvarsministeren må sande at tiden er gået og at ofrene for Dansk militærs
umenneskelige behandlinger skal have ro og fred og modtage den godtgørelse på kr.
30.000 som Østre Landsret har bestemt.
I de år der er gået, har Staten i salærer m.v. til sin private advokatvirksomhed,
Kammeradvokaten udbetalt ca. 20 mio. kr.

Nu bør det være slut at bruge statens penge således og i stedet bør vores klienter kunne
glæde sig over en retfærdighed efter Forsvarsministeriets undvigelsesmanøvre igennem 7
år og med belastning af domstolene til følge.
Statens ressourceforbrug er helt ude af proportion. Kammeradvokaten har oplyst at han
som sin baggrundsgruppe har et særligt udvalg af embedsfolk fra fire ministerier;
Statsministeriet,

Underrigsministeriet,

Justitsministeriet

og

Forsvarsministeriet.

Ressourceforbruget drejer sig således også om 7 års anvendelse af embedsværket i dette
udvalg. Omkostningerne ved dette udvalg arbejde er ikke opgjort, men bør selvfølgelig
indgå i en samlet vurdering af rimeligheden i det voldsomme forbrug for
Forsvarsministeriets egen forsøg på at modvirke sagens opklaring og dermed sandheden
om Operation green Desert.

--------

Dokumenter i sagen er gjort tilgængelige (i det omfang de ikke er forsynet med
Forsvarsministeriets sorte tusch) på www.iraktortursager.dk
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