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Internationale beskyttelsesmærker
18. En kombattant mister sin ret til krigsfangestatus, hvis han   
 eller hun ikke lever op til kravene om at udskille sig fra civil-
 befolkningen (se pkt. 2b).

19.	 Andre	frihedsberøvede	i	internationale	væbnede	konflikter,	
 som ikke har ret til krigsfangestatus kan frihedsberøves af
 sikkerhedsgrunde (sikkerhedsinternering).

20.	 I	ikke-internationale	væbnede	konflikter	(mellem	danske	styr-
	 ker	og	en	ikke-statslig	væbnet	gruppe)	findes	der	ikke	en
 særlig krigsfangestatus, og der forekommer alene sikkerheds-
 internering og frihedsberøvelse med henblik på retsforfølg-
 ning. 

Disciplin
21. Militært personel på alle niveauer skal efterkomme lovlige
 tjenstlige ordrer. 

22. Ulovlige ordrer må ikke gives. 

23. Åbenbart ulovlige ordrer må ikke udføres. Det er derfor straf-
 frit at nægte at efterkomme en åbenbart ulovlig ordre.
 Det kan derimod være strafbart at efterkomme en åbenbart
 ulovlig ordre. Eksempler på åbenbart ulovlige ordrer, er ordrer
 om at begå krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneske-
 heden eller folkedrab.

24. Du skal generelt være opmærksom på, om der begås over-  
 trædelser af den humanitære folkeret og/eller grundlæggende
 menneskerettigheder, herunder om der udøves tortur eller   
 anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behand-
 ling. Du har altid en pligt til at rapportere til din chef, og der
 vil efter omstændighederne også kunne være en pligt til at
 gribe ind. Dette er nærmere beskrevet i de generelle og/eller
	 missionsspecifikke	direktiver.

25.	 Overtrædelser	af	den	humanitære	folkeret	kan	straffes	efter
	 militær	straffelov.



Indledning
1. Denne folder indeholder en oversigt over de regler, som
	 gælder	i	væbnet	konflikt.	Alt	personel	skal	have	kendskab
 til de grundlæggende regler, som fremgår af folderen.
 Man kan læse mere om folkeret i internationale militære  
 operationer i Forsvarets militærmanual FKOBST O.007-1.
 Rammerne for magtanvendelse fremgår i et solda-
 tens kort for den konkrete opgave. 

Beskyttelsesregler under væbnet konflikt
2.	 Den	humanitære	folkeret	er	baseret	på	fire	grundprincip-
 per: 

 a. MILITÆR NØDVENDIGHED:
  Magtanvendelsen skal kontrolleres, så der ikke anven-
  des mere magt end nødvendigt for at nå det strategiske 
	 	 mål	hurtigt	og	effektivt.

 b. DISTINKTION:
  Angreb må kun rettes mod militære mål, kombattanter
  og andre, der tager direkte del i fjendtlighederne. Kom-
	 	 battanter	er	de	medlemmer	af	en	konfliktparts	regulæ-
  re væbnede styrker, herunder hjemmeværnet og mod-
  standsbevægelser, som efter den humanitære folkeret
  har ret til at deltage i kamphandlinger. Enhver, der ikke
  er kombattant, er civil. Civile personer og objekter skal  
  beskyttes. For at gøre det muligt at beskytte civilbefolk-
  ningen skal kombattanter udskille sig fra civilbefolknin-
  gen under et angreb eller en militæroperation forud for
  et angreb. Dette gøres som udgangspunkt ved at bære 
  uniform.

 c. PROPORTIONALITET:
  I erkendelse af at civile tab er uundgåelige i væbnede  
	 	 konflikter,	kan	angreb	på	militære	mål	foretages	uan-
  set, at der er risiko for skade på civile eller civile objek-
  ter, hvis den forventede skadevirkning ikke betydeligt 
  overstiger den forventede konkrete og direkte militære
  fordel ved angrebet. 

 d. HUMANITET:
	 	 Konfliktparterne	kan	ikke	frit	vælge	midler	og	metoder
  til bekæmpelse af modstanderen. Midler og metoder må
  ikke være af en sådan natur, at de påfører modstande-
	 	 ren	overflødig	skade	eller	unødvendig	lidelse.	

Regler for fjendtligheder
3. Angreb må kun rettes mod militære mål. Civile personer
 og objekter skal beskyttes. Civile personer og objekter
 mister dog deres beskyttelse og bliver til militære mål, 
 hvis personen tager direkte del i fjendtlighederne eller 
 objektet anvendes til et militært formål.
 Er du i tvivl, skal pågældende person eller objekt for-
 modes at være civil. 

4. Det er forbudt direkte at angribe:
 
 a) Modstanderens kombattanter, der har overgivet sig eller   
  ikke længere kæmper fordi de er ukampdygtige, skibbrud-
  ne, syge eller sårede.
 
 b) Civile personer, bygninger eller genstande, medmindre de
  – fx på grund af modstanderens anvendelse – udgør mili-
  tære mål (se pkt. 3).
 
 c) Sanitetspersonel, gejstlige, hospitaler, sanitetscentre
  og sanitetstransporter. Disse vil normalt være afmærket
  med internationale beskyttelsesmærker, fx Røde Kors-
  mærket (se pkt. 10 og beskyttelsesmærker).
 
 d) Uforsvarede byer, landsbyer og bygninger samt sikker-
  hedszoner og neutrale og demilitariserede zoner.

 e) Genstande, bygninger og steder af historisk, kulturel eller   
  arkitektonisk værdi (fx museer, mindesmærker og arkæolo-
  giske steder), som er en del af den kulturelle arv.
  Beskyttelsen kan ophøre under særlige omstændigheder   
  (se beskyttelsesmærket for ”kulturværdier”).
 
 f) Værker og anlæg, der rummer farlige kræfter, som fx
  dæmninger, diger og atomare anlæg, hvis angrebet kan   
  forårsage frigørelsen af de farlige kræfter og dermed føre
  til alvorlige tab blandt civilbefolkningen.
  Beskyttelsen kan ophøre under særlige omstændigheder
  (se beskyttelsesmærker). 

	 g)	Piloter	og	flybesætningsmedlemmer,	som	har	forladt	deres
	 	 nødstedte	fly	i	faldskærme,	og	som	ikke	tager	del	i	fjendt	 	
  lighederne. Faldskærmssoldater må derimod godt angribes.

5.	 Modstanderens	militære	materiel	kan	konfiskeres	som	krigs-
 bytte (se dog pkt. 17, om krigsfangers ret til at beholde visse
 ejendele). 

6. Det er forbudt at dræbe, såre eller tage en fjende til fange ved
	 brug	af	svig	(perfidi).	Et	eksempel	på	brug	af	svig	er	at	lade
 som om, at man er civil eller ukampdygtig på grund af sår
 eller sygdom for derved at dræbe, såre eller tage modstande-
 ren til fange. Det er også forbudt at misbruge beskyttede em-
 blemer og kendemærker eller uniformer, som tilhører FN, en
	 neutral	stat	eller	andre	stater,	som	ikke	er	part	i	konflikten.	

7. Det er forbudt at tage gidsler eller true hermed; at anvende
 civile som menneskeskjolde; at plyndre; eller at anvende
 magt, hvis eneste formål er at sprede rædsel blandt civil-
 befolkningen. 

8. Du må kun anvende våben og ammunition, som er godkendt
 af Forsvaret. Andre våben og ammunitionstyper kan være
 forbudte efter den humanitære folkeret.

Sårede, syge, skibbrudne eller døde
9. Enhver, der er syg, såret eller skibbruden, skal respekteres
 og beskyttes under alle forhold. De skal behandles humant
 og skal i videst mulig omfang og hurtigst muligt modtage den
 lægelige pleje og behandling, som deres tilstand kræver.
 Rækkefølgen i behandlingen skal alene være bestemt af medi-
 cinske grunde. Lig må ikke plyndres eller skændes.

Sanitetspersonel og gejstlige
10. Militært sanitetspersonel og gejstlige udgør en særlig perso-
 nelkategori i forhold til beskyttelse. Sådant personel tilhører
 de væbnede styrker, men må ikke deltage aktivt i fjendtlighe-
 derne eller gøres til genstand for direkte angreb. 

11. Hvis sanitetspersonel og gejstligt personel frihedsberøves,   
 nyder de som minimum samme beskyttelse som krigsfanger.

12. Sanitetsenhedens beskyttelse bortfalder, hvis enheden anven- 
 des til andet end at udføre sit sanitetsfaglige virke på en   
 måde, der er til skade for modstanderen. Sanitetspersonel må
 fx aldrig fragte militært materiel eller personel, som ikke har
 behov for lægehjælp, eller bevogte militært materiel eller
 installationer.

13. Sanitetspersonel må kun bære og bruge håndvåben i forbin-
 delse med selvforsvar, forsvar af sanitetsmateriel eller til 
 beskyttelse af deres patienter. De må ikke bruge våben til at
 modsætte sig tilfangetagelse. Kun hvis de eller deres patienter
 bliver direkte angrebet, må våben benyttes.
 Tilsvarende regler gælder for gejstlige.

Frihedsberøvede
14. Frihedsberøvelse betyder, at danske styrker har fysisk og fak-
 tisk kontrol over en person mod dennes vilje. 

15. Frihedsberøvede skal altid behandles humant og med respekt.
 De skal beskyttes mod vold, tortur eller anden grusom, umen-
 neskelig eller nedværdigende behandling. Begrænsning af syn
 og hørelse kan kun bruges, hvis der er en konkret saglig
 grund. Frihedsberøvede skal tilbydes tilstrækkelig mad og
 vand, og sårede skal modtage medicinsk behandling.

16.	 Som	kombattant	i	en	international	væbnet	konflikt	(mellem		 	
	 to	eller	flere	stater),	har	man	ret	til	såkaldt	”krigsfangestatus”.
 Krigsfanger kan frihedsberøves i en krigsfangelejr og skal se-
 nest løslades ved fjendtlighedernes ophør. 

17. Krigsfanger skal kun opgive fulde navn, grad, fødselsdato
 samt evt. tjenestenummer. De kan afvæbnes, visiteres og alle
 militære papirer og udrustning kan fjernes. De skal kunne
 beholde identitetspapirer, beklædning, personlige ejendele og
 beskyttelsesudrustning, gradstegn og dekorationer. Penge og
	 værdigenstande	må	kun	inddrages	på	ordre	fra	en	officer
 og kun mod udstedelse af en kvittering.


