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D. 27. juni, 2012, nedsatte Jus-
titsministeriet en undersøgel-

seskommission om den danske 
krigsdeltagelse i Irak og Afgha-
nistan.[1] Kommissionen havde 
til opgave ”dels at undersøge og 
redegøre for baggrunden for den 
danske beslutning om at deltage 
i krigen i Irak, dels at undersøge 
og redegøre for, hvad danske myn-
digheder har foretaget sig i forbin-
delse med tilbageholdelsen af per-
soner under krigene i henholdsvis 
Irak og Afghanistan.”

Kommissoriet omfattede altså 
ikke en undersøgelse af det ju-
ridiske grundlag for den danske 
beslutning om at deltage i krigen i 
Afghanistan. At Irak/Afghanistan-
kommissionen senere blev ned-
lagt, har derfor ikke nogen be-
tydning for den totale mangel på 
interesse i den borgerlige presse 
for dette grundlæggende skift i 
dansk udenrigspolitik: For første 
gang siden 1848 angreb Danmark 
et andet land militært. 

Efterfølgende udpeges de vig-
tigste datoer i beslutningsproces-
sen, der førte landet i krig. 

NATO efter  
11. september
D. 12. september, 2001, blev Det 
Nordatlantiske Råd hasteindkaldt 
i Bruxelles.[2] For første gang del-
tog også EU’s udenrigsministre i 
dette møde. Man vedtog her at ak-
tivere artikel 5 i NATO-traktaten 
- den berømte musketéred - som 
reaktion på terrorangrebet på USA 
mindre end 24 timer forinden.[3] 

Efter mødet udsendtes en pres-
semeddelelse, hvor der bl.a. stod:

”… hvis det kan fastslås, at 
dette angreb på USA blev styret 
fra en magt uden for alliancen, 
skal angrebet betragtes som en 
handling omfattet af artikel 5 i 
NATO-traktaten, som stadfæster, 
at et væbnet angreb på én eller 
flere af de allierede i Europa el-
ler Nordamerika skal betragtes 
som et angreb på dem alle.” 
(forfatterens oversættelse).[4]

Artikel 5 i NATO-traktaten[5]kal-
des også muskéter-eden, fordi det 
er her, medlemmernes kollektive 
ansvar for områdets sikkerhed 
kommer til udtryk:

”Deltagerne er enige om, at et 
væbnet angreb mod en eller flere 
af dem i Europa eller Nordamerika 
skal betragtes som et angreb mod 
dem alle; og de er følgelig enige 
om, at hvis et sådant angreb fin-
der sted, skal hver af dem under 
udøvelse af retten til individuelt 
eller kollektivt selvforsvar, som 
er anerkendt ved artikel 51 i De 
Forenede Nationers pagt, bistå den 
eller de således angrebne deltager-
lande ved straks, hver for sig og i 
forståelse med de øvrige deltager-
lande, at tage sådanne skridt, de-
runder anvendelse af væbnet magt, 
som hver af dem anser som nød-
vendige for at genoprette og op-
retholde det nordatlantiske områ-
des sikkerhed.”

Aktivering af artikel 5 kræver 
enstemmighed blandt medlems-
landene. Denne forelå kl. 21.20 

om aftenen d. 12. september.[2]
Men da efterforskningen af gode 
grunde ikke var afsluttet, var ve-
dtagelsen betinget af, at angrebet 
var iværksat uden for alliancens 
geografiske område (”provided the 
attack was directed from abroad”). 
Man havde åbenbart en mistænkt 
i kikkerten, og de afgørende be-
viser ville blive fremlagt senere. 

Disse beviser blev angiveligt 
forelagt Rådet d. 2. oktober af en 
embedsmand fra det amerikans-
ke udenrigsministerium.[6] Han 
hed Frank Taylor og havde titel af 
rejsende ambassadør. Mødet var 
lukket, og Frank Taylors rapport 
blev klassificeret i 30 år.

NATO`s generalsekretær Lord 
Robertson kunne kun viderebrin-
ge hovedkonklusionen: 

”På baggrund af denne rap-
port er det nu blevet fastslået, at 

Wien-Westbahnhof-indvandrere den 5. september 2015 (Foto: Bwag, wikimedia, CC BY-SA 4.0)

Dokumentet, der sendte 
Dan mark i krig og startede 
flygtningestrømmen mod Europa
Danmark har været i krig i sytten år. Men det juridiske grundlag for starten på disse krige har aldrig været diskuteret. 
En af grundene hertil kan have været, at den afgørende efterretningsrapport stadig er klassificeret – troede vi. Men 
tilsyneladende har den været offentligt tilgængelig i ti år.
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angrebet mod USA d. 11. septem-
ber blev dirigeret fra en fremmed 
magt (”directed from abroad”), og 
at handlingen derfor er dækket af 
artikel 5 i NATO-traktaten.”

”Vi ved, at de personer, som ud-
førte disse angreb, var en del af det 
verdensomspændende Al-Queda-
netværk, som ledes af Osama bin 
Laden og hans næstkommanderen-
de, og som beskyttes af Taleban.” 
(forfatterens oversættelse)

Endvidere meddelte Lord 
Robertson på den efterfølgende 
pressekonference, at der ville ske 
”briefinger” i NATO’s nationale 
hovedstæder. Den 3. oktober var 
der møde i Udenrigspolitisk Nævn 
i København.[7] Her orienterede 
regeringen Nævnets deltagere om 
begivenhederne i Bruxelles. Da 
alle har tavshedspligt, ved vi ikke 
præcist, hvad der foregik.

Men der må være sket en form 
for godkendelse af Frank Taylors 
beviser i København og de 17 
andre NATO-landes hovedstæ-
der, thi den næste dag, d. 4. okto-
ber, var der igen møde i Bruxelles. 
I det efterfølgende kommuniké og 
ved tilhørende pressekonference 
meddelte Lord Robertson, at Det 
Nordatlantiske Råd havde god-
kendt Frank Taylors rapport.[8]

Artikel 5 var nu formelt til-
trådt af NATO. Den 7. okto-
ber faldt de første bomber i 
Kabul. D. 8. oktober var der igen 
møde i Udenrigspolitisk Nævn i 
København,[7] hvor regeringen 
underrettede udvalget om begi-
venhederne.

CIA-flyvningerne
Men USA var ikke umiddelbart 
interesseret i deltagelse af trop-
per fra NATO-landene. Man nøje-
des med at „institutionalisere“ ar-
tikel 5 med en række tiltag. Iflg. 
det femte af disse forpligter NA-
TO-landene sig til at give fri ad-
gang til deres luftrum for militæ-
re flyvninger relateret til kampen 
mod terrorisme.[9]

I januar 2008 opstod der i 
Danmark en diskussion om, hvor-
vidt de såkaldte CIA-flyvninger 
– hvor man transporterede sus-
pekte personer til hemmelige tor-
tur-fængsler i forskellige lande 
– var lovlige iflg. denne NATO-

beslutning, eller om Danmark ha-
vde deltaget i brud på menneske-
rettighederne ved at give adgang 
til dansk luftrum og lufthavne for 
disse flyvninger.

Spørgsmålet var og er, om flyv-
ningerne var militære eller civile, 
idet CIA havde udliciteret trans-
porterne til private flyselskaber – 
som var ejet af CIA. 

Der blev nedsat en CIA-arbe-
jdsgruppe til undersøgelse af dis-
se spørgsmål. Den fremkom med 
en rapport i oktober 2008.[7] Det 
fremgår af arbejdsgruppens anbe-
falinger til regeringen, at fly, der 
opereres af udenlandske efterret-
ningstjenester, betragtes som ci-
vile statsfly. 

Flyvningerne var derfor ikke 
omfattet af NATO`s beslutning d. 
4. oktober, 2001. Arbejdsgruppen 
anbefaler, at man ”klart og ut-
vetydigt meddeler USA, at enhver 
transport af tilbageholdte gennem 
dansk, grønlandsk og færøsk ter-
ritorium uden danske myndighe-
ders udtrykkelige tilladelse, er en 
krænkelse af dansk suverænitet og 
uacceptabelt.”

FN-traktatens artikel 51
Som det ses ovenfor, giver artikel 
5 kun mulighed for ”et individu-
elt eller kollektivt selvforsvar [5]
inden for rammerne af artikel 51 
i De Forenede Nationers Pagt”. 
[10]

Denne artikel 51 i FN-pagten 
er derfor central for legitimiteten 
af krigen i Afghanistan. Men det 
er tvivlsomt, om den kan bruges 
som hjemmel for at angribe en 
anden stat, blot fordi et angreb er 
blevet dirigeret fra territoriet. De 
resolutioner, som FN`s sikkerhe-
dsråd vedtog i efteråret 2001, gav 
således under ingen omstændig-
heder NATO ret til at angribe sta-
ten, Afghanistan.[11] 

Det er også usikkert, om Osama 
bin Laden i det hele taget var i 
Afghanistan d. 11. september, 2001. 
Han led af en alvorlig nyresygdom 
og havde bl.a. været indlagt på 
det amerikanske militærhospital i 
Dubai i juli, samme år.[12][13][14]  
Herefter var hans liv betinget 
af regelmæssig dialyse. Således 
modtog han behandling på det 
pakistanske militærhospital i 

Rawalpindi d. 10. september, 
2001 - iflg. en velunderbygget 
nyhedsrapport fra Dan Rather på 
CBS d. 28. januar, 2002.[15][16]  
I den anledning ryddede man hele 
den urologiske afdeling på hospi-
talet, sendte alle ansatte hjem og 
bragte andet personale ind.

Var det muligt for Osama bin 
Laden at nå tilbage og dirigere 
terrorangrebet fra Afghanistan 
dagen efter?

Nogen kunne mene, at udtryk-
ket ”directed from abroad”[4] i 
NATO`s resolution d. 12. septem-
ber, 2001, mere refererer til plan-
lægningen af terrorangrebet og 
mindre til den operationelle sty-
ring på selve dagen. 

Men – som Politikens tidligere 
chefredaktør Herbert Pundik[17] 
har gjort opmærksom på – fore-
gik planlægningen iflg. den of-
ficielle fortælling i en lejlighed i 
Hamburg, Tyskland. Måske an-
greb vi det forkerte land? 

Folketingets beslutning 
om at gå i krig
I Danmarks Grundlov[15] § 19 
stk. 2, står: 

”Bortset fra forsvar mod 
væbnet angreb på riget eller 
danske styrker kan kongen ikke 
uden Folketingets samtykke an-
vende militære magtmidler mod 
nogen fremmed stat. Foranstalt-
ninger, som kongen måtte træffe 
i medfør af denne bestemmelse, 
skal straks forelægges Folketin-
get. Er Folketinget ikke samlet, 
skal det uopholdeligt indkaldes 

til møde.”[18]

Var det i juridisk forstand en fo-
ranstaltning, da Danmarks uden-
rigsminister eller NATO-ambas-
sadøren rakte hånden i vejret i 
Bruxelles d. 12. september, 2001?

I givet fald ligner det en 
overtrædelse af Grundloven, at 
Folketinget ventede tre måneder 
med at tage stilling til aktiverin-
gen af artikel 5 i NATO-traktaten. 
Den 14. december, 2001, vedto-
ges Folketingsbeslutning B-37 om 
dansk militærdeltagelse i den in-

ternationale indsats mod terror-
netværk i Afghanistan, som føl-
ger:[19]

”Folketinget meddeler sit 
samtykke til, at danske militæ-
re styrker stilles til rådighed for 
den amerikansk ledede interna-
tionale indsats til bekæmpelse 
af terrornetværk i Afghanistan.” 

101 stemte for. 11 stemte imod. 
Det var EL og SF plus to social-
demokrater, Thomas Adelskov og 
Lissa Mathiasen.

Under navnet ”Task Group 
Ferret” deltog 102 danske solda-
ter i 2002 i ”Operation Enduring 
Freedom”, som var kodebeteg-
nelsen for den amerikansk lede-
de jagt på al-Qaeda og Osama bin 
Laden i Afghanistan.[20] Deres 
opgave var at fange de ansvarli-
ge for terrorangrebet på USA d. 
11. september, 2001, og lukke al-
Qaedas træningslejre m.v. Det er 
ikke oplyst, hvor mange danske 
soldater, der har deltaget i denne 
del af de militære operationer i de 
efterfølgende år.

 I bemærkningerne til folke-
tingsbeslutningen[19] skrev den 
danske regering, at 

”NATO-rådet fandt det den 
2. oktober 2001 godtgjort, at ter-
rorangrebene mod USA den 11. 
september, 2001, var af uden-
landsk oprindelse. I overens-
stemmelse med NATO’s tidligere 
erklæring af 12. september, 2001, 
anså man derfor terrorangrebe-
ne for omfattet af Washington-

traktatens artikel 5.”

Denne henvisning indebærer, at 
Frank Taylors rapport gøres til 
selve beslutningsgrundlaget for 
at sende danske soldater i krig.

Hvad står der i Frank 
Taylors rapport?
Imidlertid deklassificerede USA’s 
udenrigsministerium d. 19. maj, 
2008, det direktiv, der i 2001 ud-
gik til alle USA’s ambassader og 
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repræsentationer vedr. terrorangre-
bet d. 11. september. 

Det hedder: ”SEPTEMBER 
11: WORKING TOGETHER 
TO FIGHT THE PLAGUE OF 
GLOBAL TERRORISM AND 
THE CASE AGAINST AL-
QA’IDA”. Teksten er frit tilgæn-
gelig på denne adresse: <http://
intelfiles.egoplex.com/2001-
10-02-DOS-Qaeda-Overview.
pdf>[25]

Selve dokumentet er dateret d. 
1. oktober. Men som det ses, in-
dikerer URL adressen, at det blev 
udsendt d. 2. oktober, altså samme 
dag, som Frank Taylor fremlagde 
beviserne for Det Nordatlantiske 
Råd, og dagen inden udenrigs-
politisk Nævn blev orienteret i 
København.

Teksten i dokumentet indledes 
med en instruks til alle adressa-
ter - incl. USA’s ambassadør ved 
NATO-hovedkvarteret - om at 
underrette højtstående politiske 
personer i de respektive lande og 
instruere dem om  at sætte al-Qa-
eda-terrorist-netværket, Osama 
bin Laden og Taleban-regeringen 
i forbindelse med terrorangrebet 
d. 11. september.

Direktivet var hemmeligt, na-
turligvis. Det fremgår således, at 
dokumentet ikke måtte videregi-
ves eller efterlades i skriftlig udga-
ve. Det er et talepapir. USA’s dip-
lomater m.fl. instrueres i at bruge 
indholdet i deres mundtlige frems-
tillinger. Der indskærpes at lægge 
vægt på det overordnede trussels-
billede og på præsident George W. 

Bush’ plan om at angribe de stater, 
der er hjemsted for terrorismen.

Specielt refereres der til ”the 
oral briefing”, altså en bestemt 
mundtlig fremlæggelse.

Herefter følger 28 sider med 
selve teksten.

Lord Robertsons pressemed-
delelse efter NATO-mødet d. 2. 
oktober citerede ordret fra dette 
dokument, som han læste op for 
journalisterne.[6]

”The facts are clear and 
compelling. We know that the 
individuals who carried out these 
attacks were part of the world-
wide terrorist network of Al-
Qaida, headed by Osama bin 
Laden and his key lieutenants 
and protected by the Taleban.”

Kan der være to dokumenter? Kan 
man forestille sig, at der udgår 
ét dokument til 45 amerikanske 
ambassader inkl. ambassadøren i 
NATO`s hovedkvarter til præsen-
tation i de nationale hovedstæder 
d. 3. oktober, medens Frank Tay-
lor får et andet dokument i hån-
den til præsentation for landenes 
NATO-ambassadører i Bruxelles 
dagen inden? Nej.

Konklusionen er uomgængelig: 
Dette dokument ér Frank Taylors 
rapport. Det er simpelthen manu-
skriptet, ikke blot til Frank Taylors 
orientering af Det Nordatlantiske 
råd, men også til de „briefinger“, de 
nationale regeringer modtog d. 3. 

oktober fra de respektive, ameri-
kanske ambassadører! Enslydende 
foredrag må være blevet holdt sam-
tidigt i de 18 NATO-hovedstæder.

Lovligheden af Danmarks 
krigsdeltagelse er derfor fuld-
stændigt betinget af det faktuelle 
indhold af Frank Taylors rapport. 
Hvad står der så i dette dokument, 
der kunne tjene som juridisk 
grundlag for, at Danmark skulle 
deltage i angrebet på et ludfattigt 
land med 26 millioner indbyggere 
på den anden side af jordkloden?

Intet. Ingenting!
Kun en mindre del af teksten 

handler om 11. september i form 
af lodrette, summariske, officiel-
le påstande om denne dags begi-
venheder i stil med citatet ovenfor 
fra Lord Robertson. Der er ingen 
beviser. Resten af teksten handler 
om al-Qaedas og Talebans formo-
dede gerninger i 1990`erne.

Der er produceret en podcast 
om dette forløb.[22]

D. 25. maj, 2017, indviede 
NATO’s regeringsledere et min-
desmærke i det nye hovedkvarter 
for „9/11 og artikel 5“.[23]

Omkostningerne
Krigen i Afghanistan har været 
den blodigste for dansk militær. 43 
soldater er dræbt, og 214 soldater 
er blevet såret og invalideret. Det 
samme kunne man sige om selve 

den danske folkesjæl, der efter 17 
års krigsførelse er blevet forrået og 
forarmet i et omfang, ingen ville 
have troet muligt forinden.

Angrebet på Afghanistan var 
„kun“ begyndelsen og den nød-
vendige forudsætning for ”krigen 
mod terror” og dens tilsyneladen-
de endeløse destruktion af sam-
fund i Mellemøsten. I 2015 blev 
Danmarks udgifter til Danmarks 
deltagelse i disse krige opgjort til 
14,5 milliarder kroner.[24]

Hele det politiske landskab i 
Europa er i opbrud under væg-
ten af de massive mængder af 
flygtninge fra alle disse krige. 
Flygtningeproblematikken står 
øverst på dagsordenen i alle valg-
kampe i Europa. Medens disse 
linjer skrives kommer resultater-
ne ind fra det svenske valg og re-
sultatet afspejler denne situation. 
Men under de mange debatter i 
den etablerede presse om disse 
problemer hører man ikke én po-
litiker eller journalist stille fors-
lag om, at man holdt op med at 
bombe i disse lande. Man skul-
le tro, det var ligetil. Tavsheden 
er larmende. 

Danmarks suverænitet
Den juridiske, moralske og poli-
tiske legitimitet af vores krigsfø-
relse hviler på spørgsmålet om, 
hvorvidt NATO-landene handle-
de i selvforsvar i 2001 og dermed 
på den faktuelle substans i Frank 
Taylors rapport. Som demonstre-
ret ovenfor er det frit for enhver 
ved selvsyn at konstatere, at denne 
substans er ikke-eksisterende. Der 
er ingen beviser på, at USA blev 
angrebet af Afghanistan.

Derfor er der ikke noget legi-
timt, juridisk grundlag for „krigen 
mod terror“. Men forløbet har vist, 
at det ikke spiller nogen rolle for 
dansk sikkerhedspolitik. 

Overskriften til denne kronik 
skal forstås bogstaveligt.

En ”briefing” er noget, man ta-
ger til efterretning.

Den 3. oktober, 2001, tog 
Danmark til efterretning, at vi 
var i krig.

Det er vi stadig, fem ødelagte 
lande, titusindevis af døde, mil-
lioner af flygtninge og milliarder 
af kroner senere.

“The Wasteland called #Aleppo #4”, December 2016. Foto/Co. Jan Oberg  
<https://obergphotographics.com/> 

NATO’s generalsekretær, Lord 
Robertson, Frank Taylor og ambas-
sadør R. Nicholas Burns, USA`s 
faste repræsentant for NATO. (fra 
venstre til højre) Pressemøde i NATO, 
28.01.2002 
Foto: < <https://www.nato.int/multi/
photos/2002/m020128a.htm>
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