Pressemeddelelse fra Topsøe Medier, 13. januar 2022.

Mystik: Hærchefen fra Sorø ikke længere efterlyst
Den krigsforbrydermistænkte irakiske hærchef Nizar Al-Khazraji er blevet pillet af Interpols liste over
efterlyste. Her har han ellers figureret, siden han flygtede fra Sorø for næsten 19 år siden.
Det oplyser journalist Jacob Topsøe fra Næstved, der fra starten har fulgt sagen om hærchefen tæt.
Det er endnu uklart, hvorfor manden tilsyneladende ikke længere er interessant for Danmark og
Interpol.
Den danske stat udsendte en international efterlysning, efter at Al-Khazraji i marts 2003 pludselig
forsvandt under mystiske omstændigheder. Diktator Saddam Husseins tidligere nære medarbejder
havde siddet surrogatfængslet i en lejlighed på Frederiksberg ved Sorø, mens han blev efterforsket for
sin medvirken til krigsforbrydelser mod kurdere i slutningen af 1980'erne.
Interpol-chef i dobbeltrolle
Nizar Al-Khazraji er så vidt vides stadig i live og antages at bo i De Forenede Arabiske Emirater.
Et land, som har været temmelig vrangvilligt, når det gjaldt opsporingen af den tidligere irakiske
hærchef og samarbejdet med de danske myndigheder i det hele taget.
Ikke desto mindre er det nu en mand fra netop De Forenede Arabiske Emirater, Ahmed Naser al Raisi,
der sidder i spidsen for Interpol. Han blev udnævnt i slutningen af det forgangne år - omtrent
sammenfaldende med, at en af hans lands beboere, Nizar Al-Khazraji, forsvandt fra listen over ”red
notices” hos Interpol.
Afslår at forklare sammenhængen
Om Al Raisi personligt har haft indflydelse på denne ændring - det vides ikke. Jacob Topsøe har søgt en
forklaring hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, men her har man
ingen kommentarer. Det er heller ikke muligt at få aktindsigt i sagen, da den drejer sig om en ikke
afsluttet straffesag.
Valget af Ahmed Naser Al Raisi som øverste chef i Interpol har vakt undren i flere lande. Ikke på grund
af sagen om hærchefen fra Sorø, men fordi menneskeretsgrupper og advokater anklager Al Raisi for at
være ansvarlig for tortur begået mod forskellige fanger, herunder to britiske statsborgere.

Sådan så efterlysningen på Interpols hjemmeside ud. Nu er den væk. (Screenshot: Jacob Topsøe)

