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Forsvarsministeriet
og Forsvarskommandoen
har haft et særdeles stort antal telefoniske og
skriftlige kontakter med forfatterne
bag filmen" Den Hemmelige Krig". Der vedlægges til denne
notits kopi af oversigt over en del af kontakterne fra FMN's side med forfatterne.
Desuden
har s~vel Forsvarsministeren
som Forsvarschefen
har deltaget i interviews optaget p~ TV og i begge tilfælde af en varighed betydeligt ud over det forud aftalte med forfatterne.
Forfatterne fik endvidere lejlighed til at foretage et interview med den tidligere styrkechef for bidraget til Operation Enduring Freedom i Afghanistan i 1. halvdel af 2002 i forbindelse med Abenhedsdagen for bl.a. medier og Forsvarsudvalget
den 7. september
2005.
I betragtning
af disse talrige kontakter er det særdeles p~faldende, at der i filmen" Den Hemmelige Krig" er udeladt en række helt centrale oplysninger, som er givet forfatterne.
For det første fremg~r det p~ intet tidspunkt i filmen, at Forsvarsministeriet
efter man i 2005
blev bekendt med forfatternes
p~stande om dels ukorrekt behandling af tilbageholdte,
dels at
tilbageholdte skulle være videresendt
til Guantanamo, rettede henvendelse til s~vel Forsvarskommandoen som Pentagon for derved at f~ undersØgt p~standene. I lyset af at Forsvarsministeren gentagne gange under interviewet med forfatterne
fremhæver sin interesse i og bestræbelser
p~ at m undersøgt p~standene
er denne udeladelse p~faldende. Det fremg~r s~ledes ikke af filmen, at Forsvarsministeren,
da han bliver i interviewet bliver foreholdt oplysningerne om ukorrekt behandling og overførsel til Guantanamo bl.a. siger:
"Jamen, vi har stort set ikke lavet ret meget andet end at svare p~ spørgsm~l og
indhente informationer,
og p~ baggrund af nogle af de informationer,
som er
kommet i forbindelse med denne her udsendelse, s~ har jeg ogs~ rettet henvendelse til amerikanerne
for at m bekræftet, at de 34 tilbageholdte, som er blevet
løsladt, at det rent faktisk forholder sig s~dan, s~ledes at jeg kan f~ fjernet enhver tvivl om, at de 34, som jeg har svaret, blev frigivet efter udspørgning
og
fastsl~else af identitet, at de rent faktisk er blevet løsladt."
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Og senere

"..hvor de p~gældende er blevet taget, koordinater og andet, nu undersøger
man
meget minutiøst, at det rent faktisk ogs~ forholder sig s~dan, fordi jeg kan ikke
leve med, at der bliver draget tvivl om de p~gældende, som blev tilbageholdt i en
aktion, hvor danske soldater deltog. Derfor gør jeg nu alt, hvad jeg kan, for at f~
afkræftet de mistanker, der m~tte være til, at nogen af de, der blev tilbageholdt i
en aktion, hvor der deltog danske soldater. at de skulle være endt et andet sted
end i friheden efter endt udspørgning."
Og senere

"Jeg har spurgt amerikanerne
om den oplysning, jeg har givet til Folketinget,
bekræftes for at være sikker P~J at vi ikke har sagt noget forkert."

kan

Og senere
"..og derfor har jeg bedt amerikanerne
mig, at de 34, der er blevet tilbageholdt
ter, at de rent faktisk er løsladt."

om at komme tilbage og bekræfte over for
i aktioner, hvor der deltog danske solda-

For det andet fremg~r det heller ikke p~ noget tidspunkt af filmen, at forsvarsministeren
i to
breve (vedlagt) af henholdsvis 13. december 2005 og 10. januar 2006 opfordrede forfatterne
bag filmen til at fremkomme med dokumentation for deres p~standeJ s~ledes at disse kunne
blive undersøgt.
Denne opfordring blev gentaget i et brev af 10. februar 2006 fra Forsvarsministeriet.
Det fremg~r for det tredje ej heller af filmen, at det modtagne svar fra Pentagon (af 17. maj
2006, vedlagt) fremsendes
til forfatterne
af Forsvarsministeriet
ved brev af den 29. maj 2006.
Forfatterne
var tydeligvis interesseret
i dette svar, idet de i mail den 3. april 2006 netop havde spurgt til, om Forsvarsministeriet
havde modtaget svar herp~. Brevet fra Pentagon nævnes
p~ intet tidspunkt i filmen.
Alt i alt er ovenst~ende
tion i filmen.

eksempler

meget illustrative

for den bevidst selektive

brug af informa-
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Oversigt over kontakter mellem Guldbrandsen og Giversen og
Forsvarsministeriet
Perioden 2. juni
2005 til 7.
september
2006

Guldbrandsen
mail
af 13. juni 2005 til
Forsvarsministeriets
pressechef
7. september
2005

21. - 22. september
2005
2. november 2005
7. december 2005

12. december

2005

13. december

2005

19. december

2005

2. januar

2006

10. januar

2006

25. januar

2006

10. februar

29. marts

2006

2006

29. maj 2006

13. november 2006
2005
Forsvarsministeriet
behandler i alt 14 anmodninger fra Guldbransen
og
Giversen om aktindsigt, herunder klage over Forsvarskommandoens
afgørelse over aktindsigt.
Der er i forbindelse med aktindsigtssagerne
vurderet ca. 283
dokumenter,
hvoraf 126 er blevet udleveret, 15 udleveret i ekstraheret
form og 142 undtaget fra aktindsigt. Det antages dog at væsentlig flere
dokumenter er blevet vurderet for at afgøre om de var omfattet af
begæringerne.
49 dokumenter er blevet vurderet i forbindelse med Guldbrandsens
klage
over Forsvarskommandoens
aktindsigt.
Guldbrandsen
anmoder om interview af jægere/frømand
med det forml
at beskrive specialstyrkers
afsluttede operationer
i for eksempel
Afghanistan
Abenhedsdag
for bl.a. medier og Forsvarsudvalget
ved Jægerkorpset
og
Frømandskorpset
p Flyvestation Aalborg. Her interviewer
Guldbrandsen
tidligere styrkechef, Frank Lissner og stiller spørgsml
til, hvorvidt
danske specialstyrker
tog krigsfanger ved operationerne
i 2001/2002.
Guldbrandsen
deltager i forsvarsministerens
rejse til Kosovo.
Guldbrandsens
interview med forsvarschefen.
Guldbrandsens
interview med forsvarsministeren.
G pstr
1) at personer tilbageholdt af danske styrker er endt p Guantanamo.
2) de 31 personer er ifølge dem selv ikke blevet behandlet korrekt under
deres ophold p Basen i Kandahar.
Guldbrandsens
brev til Forsvarsministeren
- i brevet spørges der til US
CENTRAL COM MAND rapporter.
Brev fra forsvarsministeren
til Guldbrandsen,
hvori forsvarsministeren
anmoder Guldbrandsen
om at dokumentere de under interviewet
fremsatte pstande.
Forsvarsministerens
svar til Guldbrandsens
- I svaret forklares bl.a.
forskellen p situationsrapporter
(SITREP) og CENTCOM rapporter.
2006
Guldbrandsens
svar p Forsvarsministerens
brev af 13. december 2006.
Guldbrandsen
foreslr
et nyt møde under forudsætning
af at dette kan
filmes.
Forsvarsministerens
brev til Guldbrandsen.
Forsvarsministeren
vil først
kommentere udsendelsen,
nr den er sendt. Guldbrandsen
bedes p ny
om at dokumentere
de fremsatte pstande.

Guldbrandsens

brev til forsvarsministeren

-

Guldbrandsen

pstr

manglende samarbejdsvilje
og Forsvarskommandoen
beslutning om
lukkethed.
Forsvarsministeriets
brev til Guldbrandsen
som svar p G brev af 25.
januar 2006 - der efterlyses igen dokumentation for fremsatte pstande,
og pstanden
om manglende samarbejdsvilje
og lukkethed tilbagevises.
Guldbrandsen
klager til ombudsmanden
over bl.a. afslag p aktindsigt og
selektiv lukkethed.
Forsvarsministerens
brev til Guldbrandsen
vedlagt svar fra Pentagon af,

1. november

2006

hvori Pentagon bekræfter frigivelsen af de 31 personer,
samt at man ikke
har oplysninger om mishandling af de pgældende.
Guldbrandsen
klager til Folketingets Ombudsmand over afslag p
aktindsigt. Sagen er ikke afgjort.
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Danmarks Radio, Dokumentar
Att: Niels Giversen og Christoffer Guldbrandsen
TV-Byen
Mørkhøjvej 500
2860 Søborg
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Den 13. december
Opfølgning pa interview i Forsvarsministeriet

2005

den 7. december 2005.

~JJd~~
Tak for sidst. Under interviewet anførte I, at nogle af .de personer, der var tilbageholdt af
danske soldater, var endt pa Guantanamo. Oplysningen skulle angiveligt stamme fra bl.a. amerikanske efterretningskilder.
Endvidere oplyste I, at nogle af de omtalte "31 tilbageholdte personer" angiveligt var blevet ukorrekt behandlet pa en base i Kandahar.

.

0

Disse oplysninger, som var nye for mig, er alvorlige, og de er derfor ved at blive undersøgt
nærmere. Det er klart, at det vil være betydeligt lettere for mig at fa undersøgt sagen bedst
muligt, hvis jeg kan fa mere præcise oplysninger fra jer. Det vil være til stor hjælp, hvis I kunne
give os yderligere oplysninger snarest, saledes at sagen hurtigst muligt kan belyses fuldt ud.
I og jeres familier ønskes en glædelig jul og et godt nytar
Med venlig hilsen
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Niels'Giversen og Christoffer Guldbrandsen
TV-Byen
Mørkhøjvej 500
2860 Søborg
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Den 10. januar
Opfølgning pa interview

i Forsvarsministeriet

Tak for jeres e-mail af 2. januar
sagen fuldt ud.

den 7. december

2006

2005.

2006. Jeg er glad for, at I deler min interesse

i at belyse

Imidlertid ma det rigtige være at fa sagen belyst og ikke at fortsætte et længere "pingpong
spil": vi har mødtes flere gange, vi har rejst sammen og vi forlængede TV-interviewet - hvor I
havde mulighed for at fremlægge dokumentation - til knap en time. Det ma derfor være rimeligt, at jeg først kommenterer udsendelsen, nar den er sendt. Derfor vil jeg gerne gentage min
opfordring fra 13. december 2005 til jer om at fremsende de oplysninger, som I støtter jeres
pastande pa, saledes at de kan blive undersøgt.
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De bedste hilsener
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Christoffer Guldbrandsen
Oanm~rk.~ :Radio, Dokumentar
Ryvangs

A11~ ? 2' ,

'2900 Hellerup
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10. februar 2006

Besvarelse

af brev ol forsvarsministeren.

Du. har ved brev af 25. januar
geholdte

Som

200!5 skrevet tilforsvarsministeren

din research

vedr. tilba-

i Afghanistan.

tidligere anført i forsvarsministerens

derbygge

om

de oplysninger,

som

du fremkom

breve
med

vil Forsvarsministeriet
i forbindelse

med

opfordre

interviewet

dig tilat un-

af forsvarsmini-

sterenden 7.december2005. Her anførte du, at nogle af de personer, der var tilbageholdt af
danske soldater i Afghanistan, var endt pa Guantanamo, og at 31 tilbageholdte personer angiveligt var blevet ukorrekt behandlet pa en base i Kandahar.
f"

.

Disse udsagn er alvorlige, og forsvarsministeren
har tidligere tilkendegivet
sin interesse
i, at
de bliver undersøgt
til bunds. I denne forbindelse
vil Forsvarsministeriet
fortsat meget gerne
have tilsendt dokumentation
for disse udsagn - f.eks. i form af præcis identifikation
af kilder med henblik pa at kunne undersøge
rigtigheden
af pastandene.

Med hensyn til dine udsagn om manglende samarbejdsvilje i forbindelse med udsendelsen, skal
det papeges, at savel forsvarsministeren,
forsvarschefen
som den tidligere chef for de danske
specialstyrk~r
i Afghanistan har deltaget i interviews til udsendelsen
og besvaret
dine
spørgsmal, ligesom du har været med pa forsvarsministerensrejse
til Kosovo. Derudover har
der været adskillige og langvarige telefoniske kontakter samt møder med embedsmænd fra
Forsvarsministeriet.
Forsvarsministeriet
har endvidere naturligvis udleveret relevante dokumenter i forbindelse med din anmodning om aktindsigt. Forsvarsministeriet
har saledes svært
ved at genkende dit udsagn om, at alle døre er blevet lukket, og haber pa en positiv tilbagemelding i relation til dokumentation for ovenstaende udsagn.
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Afslutningsvist har forsvarsministeren
bedt mig gentage sit tilbud i brevet af 10. januar 2D06 om at kommentere dokumentarudsendelsen
i et 'live' interview, efter at den er blevet sendt.
P.M.V.
E.B.
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Peter C. Alexp
Kontorchef

(
Intern kopi
AC3
KCB
KGM
MMA
MNS
1. kontor
Ekstern kopi
FKO

.

c-

.

Side 2/2

DANI5H

~u/ I:CIJ)

FORSVARSMINISTERIET
MINI5TRY
OF DEFENCE

~
/

/=~
~

Journalist Christoffer Guldbrandsen
Journalist Nils Giversen
Ryvangs Alle 72
2900 Hellerup
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29. maj 2006
BREV FRA USA VEDR. DANSKE STYRKERS TILBAGEHOLDELSE AF PERSONER
STAN.

I mai1 af 3. april 2006 spørger I til, om Forsvarsministeriet
har modtaget
vedr. personer
tilbageholdt af danske soldater i Afghanistan i 2002.
Jeg kan oplyse om, at Forsvarsministeriet

har modtaget

~

-.

vedlagte

I AFGHANI-

svar fra Pentagon

brev fra Pentagon.

P.M.V...
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ASSISTANT SECRETARY OF DEFENSE
2900 DEFENSE PENTAGON
WASHINGTON, DC 20301-2900

INTERNATIONAL SECURITY
POLICY

MAY, 1 311
Mr. Kristian Fischer
Deputy Pennanent Secretary ofDefense
(International Affairs)
Royal Danish Ministry of Defense
Holmens Kanal 42
Copenhagen
Denrnark
Dear Mr. Fischer:
In response to your recent query, CENTCOM was able to identify detainees who
appear to be a match for the number of individuals detained ODthe dates indicated in the
Danish request for infonnatjon; however, our records do not indicate which forces
detained them.
We can confinn that these detainees were released within 48-72 hours of the time
they were received in U.S. control. We have no information ofany al1egations of
mistreatment of these detainees. AIso, none of them were transferred out of thecountry
in which they were captured.
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