TRIBUNALFORENINGEN

TRIBUNALFORENINGEN

Irak-Afghanistan Kommissionen blev nedlagt – nu skaber vi i stedet
et folkeligt tribunal, der skal undersøge Danmarks krige i Irak og
Afghanistan. Tribunalet vil komme til at bestå af uafhængige
specialister og det vil stille spørgsmålene:
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et folkeligt tribunal, der skal undersøge Danmarks krige i Irak og
Afghanistan. Tribunalet vil komme til at bestå af uafhængige
specialister og det vil stille spørgsmålene:

Har den danske regering indledt en ulovlig angrebskrig i forhold
til international og national lovgivning?

Har den danske regering indledt en ulovlig angrebskrig i forhold
til international og national lovgivning?

Har den danske regering overtrådt krigens love i Irak og
Afghanistan?

Har den danske regering overtrådt krigens love i Irak og
Afghanistan?

Er der ministre, embedsfolk, officerer, soldater eller andre, der
kan stilles til ansvar?

Er der ministre, embedsfolk, officerer, soldater eller andre, der
kan stilles til ansvar?

Tribunalet vil arbejde med undersøgelser, vidneudsagn mm. og
efterfølgende drage sine konklusioner af disse. Det tilrettelægger
selv suverænt sine undersøgelser, mens det er foreningens opgave
at sikre, at det kan ske – ikke mindst økonomisk. Det er også
foreningens opgave at oplyse om tribunalet og bidrage med
resultater herfra til debatten om dansk krigsdeltagelse.
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Tribunalforeningen blev stiftet d. 30. januar 2016 og regner med at
kunne afslutte sit arbejde foråret 2018.
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kunne afslutte sit arbejde foråret 2018.

Vil du støtte dette arbejde – så meld dig ind i Tribunalforeningen.
En stærk forening vil skabe den bedste basis for at lykkes med
tribunalets formål - at få sandheden frem om Danmarks krige.
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Følg Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak
og Afghanistan på Facebook
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Indmeldelse kan også indsendes via Iraktribunal.dk
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- og indsæt 100 kr. på reg. nr: 5381 kontonr: 0254397
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Sendes til Helge Ratzer, Mejlgade 107, st. 8000 Aarhus C

Sendes til Helge Ratzer, Mejlgade 107, st. 8000 Aarhus C

E-mail..........................................................................................
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Adresse.......................................................................................

Adresse.......................................................................................

Navn............................................................................................
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Jeg ønsker at melde mig ind i Tribunalforeningen
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