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Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan er opløst

Medlemmerne nedlagde foreningen med bevidstheden om, at der stadig mangler en juridisk
og folkeretslig undersøgelse af krigene. Efter den afsluttende generalforsamling den 23.
november er foreningens spørgsmål fortsat ubesvarede:
Var de krige i Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, lovlige i forhold til international og
national lovgivning? Overholdt danske soldater og andre af vore officielle aktører krigens love
i Irak og Afghanistan? Kan resultatet af en undersøgelse af disse spørgsmål få retlige
konsekvenser for danske ministre, embedsfolk, officerer, militært personel i øvrigt og andre?
Udsigten til at den danske befolkning får svar er nærmest ikke eksisterende, vurderede
foreningen: Stik imod hvad Socialdemokratiet mente, mens det var i opposition, har partiet
nu i regering besluttet ikke at genåbne Irakkommissionen.
- Med regeringens beslutning er styrkeforholdet mellem dem, der ønsker en juridisk og
folkeretslig undersøgelse af Danmarks medvirken i krigene i Irak og Afghanistan og dem, der
ikke ønsker det, forrykket ganske betragtelig til fordel for de sidste. Det er den egentlige
baggrund for generalforsamlingens beslutning om at opløse foreningen, siger foreningens
sidste formand, Hasse Schneidermann.
Da Venstreregeringen valgte at nedlægge den statslige kommission, der skulle besvare dem,
blev Tribunalforeningen stiftet i januar 2016 for at gennemføre en folkelig undersøgelse af
krigene med fokus på folkeret, statsret og krigens love samt se på resultatet af Danmarks
militære indsatser. For at sikre en bred og troværdig konklusion skulle selve undersøgelsen
gennemføres af et såkaldt tribunal, hvor fem fagpersoner uafhængigt og selvstændigt skulle
stå for undersøgelsen.
Trods en ihærdig indsats lykkedes det ikke foreningen at afholde en planlagt tribunal-høring i
efteråret 2018, selv om en række bredt udvalgte politiske, militære og juridiske fagpersoner
med passende faglig kompetence og tyngde var inviteret.
- Vores arbejde i foreningen var et regulært nødråb, som skulle have inspireret og kastet lys
over et reelt demokratiske underskud. Vi lagde ud med håbet om at kunne etablere et
folkeligt tribunal, der skulle ”undersøge de danske krige, når folketinget ikke vil”; men har det
sidste år udelukkende forfulgt håbet om at ”den nye regering og folketingsflertal vil
undersøge det, når vi ikke selv havde held med det.
- Først og fremmest svigtede de ansvarlige politikere. Få sagde tydeligt fra, mens resten
undlod at svare på invitationen. Foreningen måtte konstatere, at de kontaktede partiledere og
ordførere åbenbart ikke ville forklare deres beslutninger endsige stå til ansvar for dem, i en
offentlig og demokratisk sammenhæng. Det samme gjaldt samtlige de officerer og centrale
embedsfolk, der blev kontaktet.
- En fortsat dansk fremfærd med militære bidrag ude i verden vil kun fremstå legitim, hvis det
sker på et solidt demokratisk fundament. De fraværende statusopgørelser svækker samtidig
Danmarks muligheder for at fremstå som troværdig international mægler. Det er uærligt og
umoralsk at forklare andre regeringer, at de handler uansvarligt efter folkeretten, når
Danmark ikke selv vil undersøge sin egen involvering i krig.
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- Den indskrænkede historiske udredning fra foråret 2019 burde omgående have udløst en
juridisk efterfølger. Danmark skal lære af sine fejl for at forebygge nye. Til gavn for
samfundet, til gavn for den tillid, befolkningen skal have til beslutningstagerne, og til gavn for
de lande, hvor Danmark engagerer sig. En sådan eksaminering kræver imidlertid ansvarlighed
og mod af vore politikere. Et mod som flertallet af dem ikke har!
Med udgangspunkt i den bevågenhed som krigsudredningen fik, arbejdede Tribunalforeningen
sammen med de politiske partier, der i efterdønningerne af udredningen havde udtalt sig
positivt for genåbning af en krigskommission. Foreningen producerede en video med de fire
udenrigsordførere, som partierne og foreningen distribuerede på de sociale medier i
folketingsvalgkampen 2019 – men altså uden det ønskede resultat.
Generalforsamlingen besluttede at Tribunalforeningens aktiver, i form af en større
dokumentationssamling, overdrages til foreningen Aldrig Mere Krig, som har påtaget sig både
at udvikle og holde den tilgængelig for aktivister, journalister og forskere.
- Vi har påtaget os en vigtig formidlingsopgave, fordi krigenes dokumenter har det med at
forsvinde fra nettet. Materialet vil helt i Tribunalforeningens ånd fortsat kunne bruges til
dokumentation og offentlig kritik at krigene, både historisk og fremadrettet,” siger AMKs
formand, journalist Tom Vilmer Paamand, som selv har været med til at opbygge samlingen
og fortsætter som redaktør på opgaven.
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Tribunalforeningens plakat, designet af kunstneren Thomas Kruse, kan frit benyttes til
illustration om foreningen:
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