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I R A K T O R T U R S A G E N  

(Operation Green Desert) 
 
 

Forsvarsministeren bryder med Danmarks rolle som 

foregangsland i kampen mod tortur og for overholdelse af 

krigens love. 

 

Det ligner begyndelsen på en uhyggelig udvikling hvor regeringen ønsker 

at bane vejen for, at Danmark fremtidigt skal kunne deltage i 

krigsforbrydelser.  

 

Forsvarsministeren har i en pressemeddelelse i eftermiddag ifølge DR Nyheder meddelt 

følgende begrundelse for at anke Østre Landsrets dom om den danske stats ansvar for 

mishandling af tilbageholdte, civile irakere: 

 

”- Den retstilstand, som dommen udtrykker, er problematisk, for den vil sætte Danmark i en meget 

vanskelig situation, når vi udsender soldater, siger ministeren og fortsætter: 

 

- Når vi udsender danske soldater, så sker det til stater, der er hærget af krige og konflikter. For 

eksempel til Irak, Afghanistan og Mali. Og i disse lande er der nærmest per definition ikke styr på 

menneskerettighedssituationen.” 

 

Begrundelsen for at anke er således, at regeringen mener, at den ikke kan eller skal 

overholde de menneskeretlige regler om ikke at medvirke til tortur eller andre former for 

umenneskelig behandling.  



 

Forsvarsministerens begrundelse er stærkt foruroligende og afslørende for, hvordan den 

nuværende regering ser på det universelt gældende forbud imod tortur m.v., og at dette 

forbud ikke respekteres, når Danmark sender styrker til fremmede brændpunkter. 

 

Begrundelsen afspejler en attitude, hvorefter Danmark på fast basis bevidst tilsidesætter 

sine menneskeretlige forpligtelser – sker dette i en krigssituation, er der tale om, at den 

danske stat begår krigsforbrydelser. 

 

Forsvarsministerens motivation for at anke, sætter Danmark i selskab med Trumps USA 

og lignende lande, frem for de stater, der ønsker at overholde deres menneskeretlige 

forpligtelser og bekæmpe tortur. 

 

-------- 

 

 

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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