
UDENRIGSMINISTERIET

Den 14. august 2009

Spørgsmål i Folketinget
nr. S 2717 af 29. juli 2009 til 
skriftlig besvarelse fra Pernille 
Frahm (SF).

Spørgsmål nr. S 2717 fra Pernille Frahm (SF) til udenrigsministeren:
”Vil udenrigsministeren omgående tage kontakt til den amerikanske administration med henblik på at få 
stoppet bombardementet af Camp Ashraf i Irak?”

Svar: 
Det er endnu uklart, hvad der præcist er foregået i Camp Ashraf i slutningen af juli. Det forlyder, 
at irakiske sikkerhedsstyrker den 28. juli rykkede ind i Camp Ashraf med det formål at etablere 
en politistation. Dette førte til blodige sammenstød. Der er forskellige forlydender om antallet af 
sårede og dræbte. Det er endnu uklart om der blev affyret våben i forbindelse med 
sammenstødene.

USA’s udenrigsminister Hillary Clinton opfordrede den 29. juli parterne til at besinde sig. 
Clinton understregede, at Washington er bekymret over situationen, men at den irakiske regering 
har ansvaret for at finde en løsning i overensstemmelse med landets egne love. Talsmand for 
State Department Ian Kelly udtalte samme dag, at man fra amerikansk side lagde pres på den 
irakiske regering for at leve op til det tilsagn om beskyttelse af Camp Ashrafs beboere, den har 
udstedt. Der befinder sig et amerikansk lægehold i Camp Ashraf, som yder medicinsk bistand til 
lejrens beboere.

I lyset af det allerede store amerikanske engagement i sagen, og i lyset af det forhold at 
sikkerhedsansvaret for lejren er overgået til Irak, finder jeg ikke et behov for at kontakte de 
amerikanske myndigheder, som spørgeren foreslår. 

Danmark har den 30. juli rejst situationen i Camp Ashraf overfor den irakiske 
menneskerettighedsminister. EU-landene følger situationen i lejren tæt, og EU-formandskabet 
har i denne uge været i kontakt med de irakiske myndigheder. Formandskabet har givet udtryk 
for bekymring over situationen og opfordret den irakiske regering til at yde den nødvendige 
hjælp til de sårede, og i det hele taget at overholde alle menneskerettighedsbestemmelser i 
forbindelse med håndteringen af Camp Ashraf. Man har desuden anmodet de irakiske 
myndigheder om at give en klar og objektiv redegørelse for konfrontationen i lejren, samt for 
antallet af dræbte og sårede. Den irakiske regering har overfor EU-formandskabet oplyst, at Irak 
ikke vil tvinge beboerne i Camp Ashraf ud af lejren.


