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ALTERNATIVET: NY UDREDNING ÅBNER KLASSIFICEREDE
DOKUMENTER
”Aftalen om en udredning af dansk krigsdeltagelse betyder, at forskerholdet nu får adgang
til de indtil nu hemmeligholdte dokumenter, og det vil give ny viden om fortidens fejl og
mangler, som vi kan bruge til at blive klogere på, hvordan vi fremadrettet bør agere,” siger
fredsordfører René Gade (Å) om den aftale som regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet og Konservative har indgået.
I dag blev det offentliggjort, at et flertal henover midten er blevet enige om en udredning af dansk
krigsdeltagelse tilbage til 1990’erne. Aftalen er kommet i stand som reaktion på, at et bredt flertal
henover midten krævede de ikke-klassificerede dokumenter fra krigene i Irak og Afghanistan
fremlagt, forklarer fredsordfører René Gade (Å):
”Den væsentligste forskel fra denne aftale og det tidligere forslag er, at forskerholdet nu også får
adgang til de klassificerede dokumenter, der ellers ville være blevet henlagt i støvet i Rigsarkivet.
Det er dermed et stort fremskridt, der vil give os et grundigt indblik i dansk krigsdeltagelse igennem
årene,” siger René Gade og fortsætter:
”På negativsiden tæller, at denne udredning ikke vil placere det juridiske og folkeretlige ansvar,
som Irak- og Afghanistankommissionen ville. Men da det er indskrevet i aftaleteksten, at
udredningen ikke står i stedet for, at vi senere får genoprettet Irak- og Afghanistankommissionen,
går vi fortsat benhårdt efter dette, når vi efter et regeringsskifte igen har flertal for det.”
Vurderingen er, at udredningen vil bringe Danmark nærmere ansvarsplaceringen for Irak- og
Afghanistankrigene, forklarer René Gade:
”Lukningen af Irak- og Afghanistankommissionen var en skandale i en retsstat som den danske, og
det burde ikke have fundet sted. Den holdning har jeg også gjort helt klart for justitsminister Søren
Pind, der er indforstået med, at Alternativet fortsat vil gå efter en genetablering af Irak- og
Afghanistankommissionen,” siger René Gade og fortsætter:
Vi ønsker med denne udredning at få så meget viden som muligt i den nuværende parlamentariske
situation, så vi som nation bliver klogere på den største beslutning, man kan træffe:
Krigsdeltagelse. Og her er Alternativets holdning fortsat helt klar: Vi vil ikke støtte dansk
krigsdeltagelse, der ikke hviler på et klart folkeretsligt grundlag, hvorfor vi også har stemt nej til den
seneste beslutning om at udvide den militære indsats mod Islamisk Stat i Syrien. Den
principfasthed må dog ikke stå i vejen for, at hele befolkningen nu får mulighed for at lære af
tidligere tiders beslutninger og fejl.”
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