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Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. S 78 stillet af Villy Søvndal (SF).

Spørgsmål:

”Finder statsministeren de sandsynlige udviklingsscenarier for Iraksituationen p.t. lovende for den fortsatte militære
tilstedeværelse, og ser statsministeren nogle alternativer og i så fald hvilke?”

Svar:

Den politiske proces er skitseret i FN-resolution 1546 fra 8. juni, der blev enstemmigt vedtaget. Første skridt var
overdragelsen af magten til en midlertidig irakisk regering den 28. juni 2004. Herefter fulgte afholdelsen af en
konference, der skulle etablere en midlertidig folkeforsamling. Det skete i midten af august, og folkeforsamlingen er
gået i gang med sit arbejde. Folkeforsamlingen har en kontrollerende rolle over for premierminister Allawis regering
og vil bl.a. skulle godkende budgettet for 2005.

Næste skridt bliver afholdelsen af valg til et overgangsparlament, der skal vælge en overgangsregering i begyndelsen
af næste år. Processen er i gang, og FN har udsendt et hold eksperter til at yde støtte til den uafhængige irakiske
valgkommission, der arbejder intenst med valgforberedelserne. Herefter følger udarbejdelsen af en grundlov og
afholdelse af forfatningsmæssige valg inden udgangen af december 2005.

 Det fastslås i resolution 1546, at mandatet for den multinationale sikringsstyrke skal evalueres på anmodning af den
irakiske regering eller 12 måneder fra vedtagelsen af resolutionen, samt at dette mandat udløber efter
gennemførelsen af den politiske proces opregnet i resolutionen, og at mandatet vil ophøre tidligere, hvis den irakiske
regering anmoder herom. Premierminister Allawi har senest med sin tale i FN’s Sikkerhedsråd den 24. september
2004 anmodet om fortsat bistand til den multilaterale styrke og opfordret til bidrag fra en bredere kreds af lande. 

Regeringen finder det på denne baggrund vigtigt, at Danmark deltager i den multinationale sikringsstyrke i Irak.
Derfor vil regeringen i november 2004 fremsætte beslutningsforslag for Folketinget om forlængelse af de danske
troppers tilstedeværelse med 6 måneder. Regeringen ser ikke p.t. noget alternativ til den internationale militære
sikringsstyrke, som kan sikre gennemførelsen af den af FN fastlagte politiske proces i Irak.


