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Forsvarsministeriets ankesag (Operation Green Desert) for
Højesteret
Status på etårsdagen for Østre Landsrets domfældelse af
Forsvarsministeriet
Ny regering bør standse ankesagen
Da Forsvarsministeriet blev dømt for ansvar under Operation Green Desert ved Østre
Landsrets dom af 15. juni 2018, jf. sagsøgernes vedhæftede pressemeddelelser af s.d.,
udtalte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen jf. vedhæftede pressemeddelelse s.d. bl.a.
følgende: ”Den retstilstand, som dommen udtrykker, er problematisk, for den vil sætte Danmark i
en meget vanskelig situation, når vi udsender soldater. […] Dommen opstiller på visse områder
standarder, som det ikke vil være praktisk muligt at leve op til. ” Derefter ankede
Forsvarsministeriet til Højesteret.
Der vedhæftes pressemeddelelse af 29. december 2018, hvoraf status ved årsskiftet 2018/19
fremgår.
Endnu pr. dato op til etårsdagen for at Forsvarsministeriet blev dømt, efter nu syv år og ni
måneders behandling, opretholder Forsvarsministeriet forsøg på at modvirke sagens
opklaring, bl.a. derved, at det vigtigste dokument under Operation Green Desert, Den
Militære Rapport (sagens bilag CÅ), fortsat er mørklagt af Forsvarsministeriet med ca.
95% tusch.

De irakiske torturofre ser frem til, at regeringsskiftet kommer til at betyde, at
Forsvarsministeriet opgiver sin anke, og at der i stedet indgås forlig, således at de ikke
skal vente yderligere år på den endelige retfærdighed, og således at statens ressourcer kan
bruges bedre.
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Som det fremgik af Jyllands-Posten for d. 18. juli 2018, artikel vedhæftes, havde
Kammeradvokaten, der i det væsentlige tabte sagen, dengang modtaget 14,8 mio. kr. i
honorar. Statens ressourceforbrug har også bestået i anvendelsen af det kostbare
embedsværk i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen under sagen, plus
anvendelsen af den særlige ad hoc baggrundsgruppe af embedsfolk fra Statsministeriet,
Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvorunder bl.a.
Civilstyresen hører.
Forsvarsministeriet og Kammeradvokaten har i de nu yderligere 12 måneder træneret
sagen igen-igen, og Kammeradvokaten har for dette destruktive arbejde modtaget
yderligere salær, således at statens advokatomkostninger med den indtil videre tabte sag
har andraget omkring kr. 20 mio. Fortsætter Forsvarsministeriet træneringen betyder det
yderligere ventetid for retfærdigheden og at statens ressourceforbrug bliver på mere end
30 mio. plus anvendt embedsapparat.
De irakiske torturofres krav på godtgørelse udgør kun en brøkdel af det salær som
Kammeradvokatens allerede har modtaget.
De eksorbitante uligheder, der præger procesførelsen i et system der ellers skulle indebære
lighed for loven og lighed for retten, fortsætter indtil en ny regering bringer dette til
ophør.
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