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Forsvarsudvalget 

 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer 

15. marts 2016 

Program til høringen om krigens love 

Forsvarsudvalget afholder fredag den 18. marts kl. 9.00-12.00 en offentlig 

høring om krigens love med titlen ”Krig og civile tab”. Ved høringen vil fire 

oplægsholdere  

 Kenneth Øhlenschlæger Buhl (Forsvarsakademiet) 

 Peter Vedel Kessing (Institut for Menneskerettigheder) 

 Nagieb Khaja (journalist og forfatter med ekspertise i Mellemøsten) 

 Frederik Rosén (Dansk Institut for Internationale Studier) 

give udvalget deres vurdering af fire vinkler på det overordnede tema. 

Høringens samlede program er vedhæftet. 

Høringen afholdes i vær. 1-133 på Christiansborg, hvor der vil være adgang 

for tilhørere efter først-til-mølle princippet, og den kan også følges på Folke-

tingets web tv. 

Udvalgsmedlemmer, der ønsker at deltage i høringen, bedes give besked til 

Udvalgssekretariatet, att: Per Movritsen på lokal 5540 eller e-mail 

per.movritsen@ft.dk.  

Foruden Forsvarsudvalget er Udenrigspolitisk Nævn inviteret til at deltage. 

 

 

Forsvarsudvalget 2015-16
FOU Alm.del  Bilag 90
Offentligt
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Med venlig hilsen 

 

Jesper Thinghuus, 

udvalgssekretær 
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Program: 

09.00-09.05: Velkomst ved Bjarne Laustsen (S) 

09.05-09.20: Indlæg fra Kenneth Øhlenschlæger Buhl (Forsvarsakademiet) 

om mulighederne og begrænsningerne for krigsførelse mod 

oprørsgrupper, som opererer blandt civile 

09.20-09.45: Udvalgsmedlemmernes opfølgende spørgsmål til Kenneth 

Øhlenschlæger Buhls indlæg 

09.45-10.00: Indlæg fra Peter Vedel Kessing (Insitut for Menneskerettighe-

der) om, hvilke konsekvenser Danmarks forpligtelser i henhold 

til bl.a. Genève konventionerne har for mulighederne for at be-

kæmpe oprørsgrupper 

10.00-10.25: Udvalgsmedlemmernes opfølgende spørgsmål til Peter Vedel 

Kessings indlæg 

10.25-10.35:    Kaffepause 

10.35-10.50: Indlæg fra Nagieb Khaja (journalist og forfatter med ekspertise 

i Mellemøsten) om den kontekst, konflikten i Syrien og Irak 

skaber for danske (og vestlige) styrker, herunder en vurdering 

af, hvilke af parterne, der styrkes af civile tab 

10.50-11.15: Udvalgsmedlemmernes opfølgende spørgsmål til Nagieb Kha-

jas indlæg 

11.15-11.30: Indlæg fra Frederik Rosén (DIIS) om, hvilke erfaringer man fra 

dansk (og vestlig) side har gjort sig med terror- og oprørsbe-

kæmpelse i Irak og Syrien 

11.30-11.55: Udvalgsmedlemmernes opfølgende spørgsmål til Frederik 

Roséns indlæg 

11.55-12.00: Afrunding ved Bjarne Laustsen (S) 


