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PRESSEMEDDELELSE
9. maj 2018
OM

IRAKTORTURSAGEN
(Operation Green Desert)

Forsvarsministeriets usynlighedsstrategi vinder
Efter 47 retsdage og 6 ½ ars ventetid blev Iraktortursagen i gar tirsdag d. 8. maj 2018
optaget til dom af 0stre Landsrets 24. afdeling, der samtidig meddelte at dom afsiges
fredag d. 15. juni kl. 12.00, men uden afholdelse af offentligt retsm0de.
Hermed b ryder 0stre Landsret med praksis i sager med vcesentlig offentlig interesse, hvor
<let basale grundprincip i grundloven om offentlighed i retsplejen indebcerer, at de
undtagelsesmcessige bestemmelser i almindelige sager om "domsafsigelse" via skriftlige
fremsendelser ikke udbredes til principielt vcesentlige afg0relser.Sadanne afsluttes med at
vedkommende retsformand i det offentlige retsm0de oplceser konklusionen pa afg0relsen
og stiller supplerende oplysninger til radighed.
Ifolge retsplejeloven er der i forbindelse med sadanne offentlige retsm0der, hvorunder
dommen afsiges, ogsa mulighed for at interesserede dele af pressen kan fa adgang til at
fotografere og lydbringe afsigelsen, nar den foreligger i retslokalet.
G.d. oplyste Landsretten at der ville blive anvendt den kombination, ikke at afsige
dommen i det offentlige retsm0de, men alligevel som folge af den principielt
betydningsfulde status i forbindelse med ansvar og regler for dansk militcers aktioner i
udlandet, ledsages af en pressemeddelelse.
Forsvarsministeriet (Kammeradvokaten) har undervejs af al magt fors0gt at modvirke
sagens oplysning og gennemforelse og at undga offentlig opmcerksomhed om sagen pa
trods af, eller maske ncermest pga. dens mulige afdcekning af grove ansvarspadragende

fejl. Denne linje er fortsat pa trods af, at 24 af dansk militcers egen vidner i februar til april
maneder afgav vidneforklaringer, der sammen med andre vidner, bekrcefter, at der var
fuldt kendskab til torturrisikoen for overgivelse af tilfangetagne sunnimuslimer til shia
militsen, og at den danske bataljon var blevet besnakket til at gennemfore en aktion pa et
falsk grundlag. Der viste sig ifolge militcerets eget materiale ikke at vcere de forudsatte
raketter, affyringsramper, vejsidesprcengstoffer, detonatorer, m.v. men alene almindelige
landlige handvaben, endda et fcerre antal end antallet af omfattede husstande, som er
almindeligt pa landet i Irak. Operationen var en fiasko. Ingen af de tilfangetagne er sigtet
eller d0mt for noget, men har tilbragt uger eller maneder i hard tortur som folge af
gennemforelsen af den dansk ledede militcere operation. De skulle alle have vceret 10sladt
samme morgen, men blev i stedet gemt bort til torturfcengslet.
At undvige en offentlig domsafsigelse er med uscedvanlige midler at folge
Forsvarsministeriets processtrategi, der er gaet ud pa i videst muligt omfang at undga
offentlig kendskab og dermed bevidsthed om dens eksistens, endda pa trods af ordene fra
den nuvcerende chef for Forsvarets Fcelleskommando, generalmajor Kenneth Pedersen:
" ... deter af enorm betydning, atder under danske missioner ikke finder mishandling af lokale sted,
..... Deter vigtigt, atJejl afdcekkes, herunder s a atman kan J a klarhed over, om deter enkeltstaende
eller s ystemiske fejl ".
Under proceduren fremhcevede vi, at denne interesse i fortid, nutid og fremtid er fcelles
for savel torh1rofre som soldater og for det danske samfund og dets befolkning.
Derfor er det meget nedslaende, at Forsvarsministerium/ Kammeradvokaten og 0stre
Landsrets 24. afdeling modarbejder mulighederne for viden og indsigt i sagens indhold og
resultat.
0stre landsret b0r benytte alle sine befojelser i retsplejeloven til at omg0re ogsa denne af
sine beslutninger saledes at afslutningen bringes i overensstemmelse med sagens
samfundsmcessige betydning i stedet for det modsatte.
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