torsdag 23. maj 2013

WHISTLEBLOWERE ER EN DEMOKRATISK NØDVENDIGHED
- Nu er det på høje tid at Danmark gennemfører beskyttelse af whistleblowere, fastlår Retsforbundets
politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen ovenpå forsvarschefens indrømmelse af at overgreb mod
irakiske fanger blev filmet af danske soldater.
Indrømmelsen ville sandsynligvis aldrig være kommet for en dag, hvis ikke den tidligere efterretningsofficer
Anders Kærgaard i oktober 2012 var stået frem med videooptagelser af det passerede. Hændelsen
understreger endnu engang hvor nødvendige whistleblowers er for sandheden og for den demokratiske
proces.
Det siger Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen i anledning af forsvarschef Peter
Bartrams indrømmelse og at Anders Kærgaards sag i dag kører ved Østre Landsret.
I stedet for at gå efter de mennesker der, som Anders Kærgaard og tidligere Frank Grevil, følger deres
samvittighed, bør regeringen og forsvaret i stedet gå efter de afslørede løgne og den påviste magtmisbrug.
I stedet for hævntogter, som kun tager sigte på at lukke munden på whistlebloweren, må politikerne nu få
gennemført den nødvendige beskyttelse af whislebloweren, så offentligheden kan få sandheden frem.
Det er på høje tid, at Danmark, på linje med de andre nordiske lande, får gennemført den nødvendige
beskyttelse, så krigen bliver rettet mod løgn og magtmisbrug og ikke mod de mennesker, som prøver at
komme uvæsnet til livs, udtaler Poul Gerhard Kristiansen.

Poul Gerhard Kristiansen kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf 28 74 78 55 eller mail
poulgk@retsforbundet.dk

Fakta
Retsforbundet blev stiftet d. 21. oktober 1919 af tilhængere af den amerikanske økonom Henry George.
I begyndelsen var meningen, at vi ville skabe en fri, politisk forening og ikke et parti – deraf navnet.
Partiet har kollektiv ledelse, der består af 7 demokratisk valgte medlemmer.
Vi sad i folketinget i de fleste perioder fra 1924 til 1981.
Vi er stadig en del af Folkebevægelsen mod EU.
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