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Sendt: 26. september 2014 12:30 
Til: Postmottak JD 
Emne: Kontaktskjema - Høring om illegalisering av bistand i krig 
 
 
Tema: Høring om illegalisering av bistand i krig 
Avsende_navn: TK 
epost: rkjensj@online.no 
Telefon:  
Virksomhet: Analyse, investering 
postadresse: Sandveien 1A 1613 Fredrikstad 
Melding: Det er meldt idag at en høring om ovennevnte er initiert. 
Det vil ikke føre frem, p.g.a. EMD-systemet, å kriminalisere bistand til alle. (Arteb av bistand kan også 
måtte presiseres.) Her deler vi inn i 5 grupper.nr 4 er det mer enn rimelig å kriminalkisaere,.nr 1 går ikke, 
nr 5 avhenger av den aktuelle statens  standard. 
 
1.Bistand til grupper som strengt følger krigens lover og dessuten har rettstat som mål. (Syria har mange, 
men de får ikke ammunisjon, så IS tar over. IS henretter deres fanger, men IKKE dem fra Assad-siden.) 
 
2.Videre er det slike organisasjoner som i Afghanistan fra 1980 til ca2000 og i Syria idag, der det ikke fra 
alle grupper vi her omtaler ble klart oppstilt endelige mål, og der krigføringen fra gruppens side kun grovt 
fulgte krigens lover Her bør gruppen tilbys en melding om krigens lover og regler og at et mulig 
rettsoppgjør ikke kan utelukkes.  
 
3.Videre er det en viss fare for at andre grupper som nå er uten slike høye mål, men der folket har valgt 
dem da de hadde disse mål, ikke blir hørt når de rettmessig argumenterer ned at de ikke fikk lov til å 
regjere, siden USA og andre da truet FN-systemet. De ble da politiske pariaer. Her tenkes spesielt på 
Hamas i Gaza, samt de egyptiske ennå demokratiske såkalte ikhwan-organisasjoner. 
Det er fare for at kirurgene Gilbert og Fosse kan vente seg et rettsoppgjør neste gang de deltar som leger 
i krig i Gaza, en ny krig kan ventes om ikke så altfor lenge. Oppbyggingen av Gaza må bare rekke å bli 
fullført først. 
De siste grupper vi omtaler er rene terrorgrupper som IS, og tilsvarende i Somalia, Sentral-Afrika og 
Nigeria, båtkaprere av. De alle kaller seg kristne eller muslimer. 
 
5.Statens styrker kan også motta krigere. Skal dette tillates? Israel og Syria mottar mange. Myanmar 
mottar noen, men de er nok hovedsakelig kinesere.  
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