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Tyrkiet, den nye dronemagts revanche 
for Osmannerrigets fald i 1920

bygning længe. Især siden det blev klart 
for tyrkerne, at der var militære hemme-
ligheder, USA ikke ønskede at dele med 
dem. Men nu har tyrkerne vist, at de kan 
selv. Og kan bruge det nye våben som en 
ny måde at føre krig på. Hvilket er en ud-
fordring både for USA, for Rusland og for 
EU.

Rigets opstigning og fald
Det var det fremragende og for datiden 
avancerede artilleri, som mere end no-
gen andet gjorde det muligt for osman-
nerne i 1500-tallet at etablere sig som 
den stærkeste magt i Mellemøsten og 
for deres sultan at erhverve kalifvær-
digheden for hele den muslimske ver-
den – med arve�jenden Iran som den 
bemærkelsesværdige undtagelse. Men 

Iran mistede kontrollen med Irak, efter 
at osmannerne først havde sikret sig 
kontrollen med Syrien, Ægypten, Palæ-
stina, Mekka og Medina. Samtidig bredte 
den nye stat sig langs Middelhavets syd-
kyst, helt frem til Marokkos grænser. Den 
sidste del af dette vældige territorium i 
Nordafrika, Libyen, blev erobret i 1911 
af italienerne. Men nu er tyrkerne tilbage 
her, som i Syrien. Med deres droner. 

Dette sker i 100-året for den største yd-
mygelse af tyrkerne i deres historie, un-
dertegnelsen af fredstraktaten i Sèvres 
ved Paris den 10. august 1920. Det var 
den sidste af de fredstraktater, enten-
temagterne indgik med deres slagne 
�jender, og hvoraf den mest berømte er 
Versailles-traktaten med Tyskland, un-
dertegnet den 28. juni 1918. Sèvres-trak-
taten kan betegnes som dødsattesten 
for det da næsten 600 år gamle Osman-
nerrige, selv om den aldrig blev fuldt 
ud gennemført – det forhindrede den 
senere præsident Kemal Atatürk, sejr-
herrernes uenighed og de russiske kom-
munisters diskrete støtte. Men Syrien, 
Libanon, Irak, Jordan og Palæstina blev 
mandatområder forvaltet af England og 
Frankrig og senere selvstændige stater. 

Våbenudvikling
Ironisk nok var indtil 2010erne Israel 
den stat i området, Tyrkiet havde det 
tætteste samarbejde med, især på våben-
handelens område, og da amerikanerne 
ikke ville dele deres droneteknologi med 
tyrkerne, henvendte de sig til Israel. Dog 
med skuffende resultater. Mens USA har 
udviklet droneteknologien til et effektivt 
opklaringsvåben og i år har brilleret med 
drone-drabet på den iranske, irakisk fød-
te topof�icer Qassem Suleimani. 

Forsættes på side 4Præsident Erdoğan signerer et ubemandet luftfartøj. 

Af Karsten Fledelius

Som det fremgik af en arti-
kel i dagbladet Information 
den 7. maj, har den tyrkiske 
hær overrasket verden ved 

en systematisk anvendelse af droner, 
ikke blot til spionage og likvidering af 
uønskede personer, som vi har set det 
fra amerikansk side, men mere massivt 
til modangreb på Assad-styrker i Syrien, 
der havde angrebet tyrkiske soldater i 
den tyrkisk-okkuperede del langs græn-
sen til Tyrkiet, og senest til angreb på 
de oprørsstyrker i Libyen, som belejre-
de hovedstaden Tripolis med dens tyr-
kisk-støttede regering. 

Det er en højst bemærkelsesværdig 
udvikling, men den har været under op-
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Især siden 2014 har tyrkerne så ud-
viklet deres egen drone-teknologi ved 
hjælp af den amerikansk-uddannede tyr-
kiske drone-ingeniør Selçuk Bayraktar, 
som har opbygget sit eget �irma og har 
samme religiøse baggrund som Erdoğan. 
I foråret 2016 blev han tilmed forlovet 
og gift med præsident Erdoğans yngste 
datter. Ved brylluppet, hvor der skal have 
været 6.000 gæster, deltog bl.a. Bosniens 
daværende præsident Bakir Izetbegović, 
Qatars emir Tamim Al-Thani og Liba-
nons ministerpræsident Saad al-Hariri, 
alle sunni-muslimer. Det foregik dels i 
et stort kongrescenter i Istanbul, dels i 
et palads ved Bosporus opført til sultan 
Abdul Hamid II (1875-1909), den sidste 
enevældige osmanniske sultan. Dette 
prangende bryllup har givet bidraget til 
den modvilje mod præsidentens osman-
niske sultan-tendenser i mere traditio-
nelle republikanske og militære kredse, 
som udløste kupforsøget mod Erdoğan i 
juli 2016.   

Tyrkiske fraktioner
Gennem 2010erne har der været sti-
gende krise i Tyrkiet, med bl.a. stigen-
de utilfredshed i politi og militær med 
de stadig mere udprægede islamistiske 
og ”osmanno�ile” tendenser i Erdoğans 
politik, sammen med �lere alvorlige kor-
ruptionsskandaler, som har involveret 
regeringsmedlemmer, alvorligst den i 
2013, hvor Erdoğans egen søn Bilal se-
nere måtte forklare sig i retten. Derfor 
har Erdoğan skridt for skridt bevæget sig 
frem mod en forfatningsændring, som 
først overførte premierministerpostens 
stærke beføjelser til præsidentembedet, 
for med den nye forfatning i 2018 ende-
ligt at etablere, også formelt, et USA-lig-
nende system i stedet for det parlamen-
tariske demokrati, som blev indført i 
1950 og fungerede som en adgangsbillet 
for Tyrkiet til klubben af demokratiske 
stater i Europa, Europarådet. 

Der er noget ironisk i, at Erdoğan mere 
og mere nærmer sig den sekulære lands-
fader Atatürks diktatoriske regerings-
form, samtidig med at han på værdiområ-
det mere og mere sværmer for, og referer 

til den osmanniske fortid, Atatürk selv 
tog så stærkt afstand fra. Erdoğan har 
lagt mere og mere afstand til det Europa, 
Atatürk så Tyrkiet som en naturlig del af. 
Det var for stærk kost for de kredse, som 
forsøgte at styrte Erdoğan i juli 2016 – 
en opstand, som slog fejl og gav Erdoğan 
øgede muligheder for at slå ned på alle 
kritikere til højre og venstre for sig, og 
endeligt sikre sig kontrollen med det 
militær, som har været den kemalistiske 
traditions sikreste basis. 

Udenrigspolitiske ambitioner
Erdoğans ”gave” til militæret har været 
en optrapning af den anti-kurdiske po-
litik, et af grundelementerne i Atatürks 
politik i 1920erne og 30erne, som sigte-
de efter skabelsen af en mono-etnisk, se-
kulær tyrkisk stat. Den har så bragt ham 
i modsætning til USA, som også under 
Trump ser kurderne i Syrien som en vig-
tig faktor i kampen både mod Islamisk 
Stat og Assad-regimet i Syrien. Men hans 
politik går videre end det. Han vil også 
gerne sikre sig ind�lydelse på, hvad der 
sker i Irak efter IS’ fald. Igen med front 
mod kurderne. Men også i en bestræbel-
se på igen at etablere tyrkerne som den 
dominerende magt i det Mellemøsten, 
Osmannerriget måtte opgive for 100 år 
siden.

Man har med rette fæstnet opmærk-
somheden på den første of�icielle mod-
tagelse af en udenlandsk statschef i det 
nye, overdådige præsidentpalads i Anka-
ra tilbage i 2014. Det var præsidenten for 
det Palæstinensiske Selvstyre, Mahmud 
Abbas, som Erdoğan modtog med en hi-
storisk procession, som repræsenterede 
soldater fra 16 tyrkiske stater i historien, 
med Osmannerriget som den centrale 
fokus. Dette var en symbolsk henvisning 
til 1500-tallets etablering af det osman-
niske herredømme over Palæstina, som 
varede indtil december 1917, og at det 
moderne Tyrkiet i Erdoğans forståelse 
er Osmannerrigets legitime arving, med 

ret til at blande sig i, hvad det anser for 
sit ”nære udland”. En geo-politisk syns-
måde, som vi også træffer i Putins Rus-
land. 

Udnyttelse af momentum
Men der ligger mere end historisk og 
geopolitisk symbolik i den seneste gen-
opblussen af tyrkisk militær aktivitet 
i Mellemøsten. Droneangrebene er så-
ledes velegnede til at give den tyrkiske 
befolkning en oplevelse af genvunden 
militær og politisk styrke, i en tid hvor 
samtidig Corona-smitten raser heftigt i 
landet og reducerer dets vigtige turist-
indtægter til næsten intet. Styrets indsats 
mod smitten har hidtil virket tilfældig og 
ineffektiv, og økonomien er voldsomt 
ramt, ikke mindst pga. de stærkt faldne 
turistindtægter. Men Ergoğan har hid-
til virket mere interesseret i at udnytte 
sine nye teknologiske midler mod kur-
diske styrker syd og nord for grænsen 
til Syrien end at vie den trussel mod det 
tyrkiske samfund, Covid-19 repræsente-
rer, stor opmærksomhed. På dette punkt 
viser Erdoğan tilsyneladende samme 
tilbøjeligheder som andre autoritært 
indstillede statsledere til at udnytte pan-
demien som et storpolitisk momentum 
på et tidspunkt, hvor lederne i de �leste 
andre lande er mest optaget af at ind-
dæmme truslen fra den aggressive Coro-
na-smitte mod deres egne befolkninger. 

Fortsat fra side 1
Link til artikel i Information:  
https://www.information.dk/mofo/ung-ingenioer-giftet-erdogans-dat-
ter-gjort-tyrkiet-regional-dronesupermagt

Rusland og Tyrkiet: ”fl eksible rivaler”
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Rusland og Tyrkiet: ”fl eksible rivaler”
Af Søren Riishøj

Udadtil er Rusland og Tyr-
kiet ”allierede”. Den 15. 
marts i år gennemførte de 
to lande deres første fælles 

militære patruljering langs Syriens M4 
motorvej. Herved fuldendte de den sid-
ste af tre aftaler indgået mellem Vladimir 
Putin og Recep Tayyip Erdoğan under 
deres møde den 6. marts. De to tidlige-
re aftaler om henholdsvis våbenhvile og 
etablering af en sikkerhedskorridor på 
begge sider af motorvejen er allerede 
gennemført. Det fastskår Maxim Sutjkov 
i en analyse for ”Carnegie Endowment” 
(20. marts 2020). I en telefonsamtale 
den 12. marts udtrykte de to statslede-
re tilfredshed med deeskaleringen af 
spændingerne i Idlib, en af den syriske 
oppositions stærkeste positioner og i 
russisk og tyrkisk optik et udgangspunkt 
for terrorisme. Men de grundlæggende 
problemer i Idlib er ikke løst, heller ikke 
de uløste problemer i forholdet mellem 
Tyrkiet og Rusland, herunder Assad-sty-
rets fremtid. 

Rusland bebrejder tyrkerne for ikke at 
have drevet Hay’at Tahrir al Shams jiha-
diske gruppe ud af Idlib deeskalations-
zonen. Moskva betragter også de grup-
per, tyrkerne har indsat til at styre i Idlib 
som ”mistænkelige” (”dubious”). Moskva 
er interesseret i at fastholde dialogen 
med Tyrkiet, men det indebærer ikke, at 
Ruslands egne interesser hermed prisgi-
ves. Samtidig forstår Kreml godt de pro-
blemer, som de syriske styrkers drab på 
tyrkere i regionen har skabt for Erdoğan, 
og også de problemer, de mange syri-
ske �lygtninge i Tyrkiet rejser for styret 
i Teheran. Både Rusland og Tyrkiet ny-
der godt af vestlige landes og især USAs 
fejlslagne politik i regionen. Det forener 
de to lande. 

Det er under de nuværende omstæn-
digheder ikke helt let præcist at de�inere 
forholdet mellem Moskva og Ankara. Der 
er blevet talt om en ”taktisk union” og et 
”fornuftsægteskab”. Rusland har hjulpet 
Bashar al-Assad med et generobre tabte 

territorier, Tyrkiet gjorde det samme via 
etablering af en deeskalationszone. Tyr-
kiet og Rusland har styrket de bilaterale 
relationer på �lere andre måder. Omfan-
get af samhandel og turisme er vokset, 
�lere store projekter er startet op som 
Akkuyu atomkraftværket og TurkStream 
gasledningen fra Rusland til Tyrkiet. 
Dertil kommer Tyrkiets køb af russiske 
S-400 missilsystemer i Rusland og mu-
ligvis udvidet samarbejde, når det gæl-
der militærteknologi. 

Richard N. Hass, præsident for det 
amerikanske Råd for Internationale Re-
lationer, har meget rammende sagt det 
på denne måde: Tyrkiet er ikke partner, 
men stadig Vestens allierede. For Rus-
land gælder det stik modsatte: Tyrkiet 
er Ruslands partner, men ikke dets alli-
erede. Spørgsmålet er, om Erdoğan kan 
opnå en passende balance. Det personli-
ge forhold mellem Putin og Erdoğan spil-
ler bestemt også en rolle, siger Sutjkov. 
Over det sidste år er Putin den uden-

landske leder, Erdoğan har mødt �lest 
gange. Ingen af dem er populære inden 
for det vestlige udenrigspolitiske ”main-
stream”, men det binder dem blot endnu 
tættere sammen til trods for uenigheder 
på �lere vigtige områder, herunder som 
nævnt forholdet til Assad-styret i Syrien. 
Kort sagt kan forholdet betragtes som 
”�leksibelt”, én dag tales der om ”histori-
ske modsætninger”, en anden dag om et 
strategisk partnerskab. Det ændres der 
næppe ved. Rusland er for Erdoğan et 
middel til at styrke Tyrkiets strategiske 
suverænitet i en tid, hvor verden er ble-
vet ”de-westernized”.

Moskva: Matrosjki til salg, russiske dukkesæt med præsidenter: fra venstre Kemal Atatürk, formand for 
nationalforsamlingen og siden Tyrkiets præsident, nuværende præsident Joko Widodo, Indonesien, Donald 
Trump og hustru Melania, USA, Vladimir Putin, Rusland, og Recep Tayyip Erdoğan, Tyrkiet. 
© Vladgalenko/dreamstime
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Menneskerettighedsforkæmperen Sara Omar 
om kvinders rettigheder

Fængslede journalister løslades ikke under Corona-virus benådning
Den 14. april vedtog det tyrkiske parlament løsladelse af tusindvis af kriminalitetsdømte for at beskytte dem mod 
Corona-virus i overfyldte fængsler. Men undtaget herfra var folk, der enten er varetægtsfængslet for eller dømt for terro-
risme-relaterede anklager. Da de �leste fængslede journalister og mediefolk tilhører denne kategori vil de forblive fængslet. 
OSCEs Repræsentant for Frie Medier (RFOM) udtalte sin store skuffelse over, at bestemmelsen ikke gjaldt journalister.  
”Journalister skal ikke fængsles for deres arbejder eller forbindes med terrorisme. Jeg opfordrer de tyrkiske myndigheder 
til at frigive fængslede journalister” sagde OSCEs Harlem Désir.

Han havde i et brev til Tyrkiets udenrigsminister Mevlüt Çavuşoğlu den 20. marts understreget, at under de øjeblikkelige 
omstændigheder burde der tages humanitære og sundhedsmæssige hensyn til fordel for tilbageholdte journalister og give 
dem mulighed for at blive forenet med deres familier.

RTÜK, Tyrkiets Høje Radio- og TV-Råd udsteder forbud mod medier og journalister
OSCEs Harlem Désir udsendte den 4. maj sin kritik af, at RTÜK har a�brudt den tyrkisk-cypriotiske TV-kanal Diyalogs sen-
detilladelse. Afgørelsen blev truffet, efter at en gæst på Diyalogs program havde kritiseret den tyrkiske præsidents økono-
miske politik. ”Jeg er dybt bekymret over en sådan beslutning, der negativt påvirker den fri spredning af information og 
borgernes adgang til forskellige meninger og synspunkter. Dertil bidrager denne beslutning til at intimidere journalister og 
medier og dermed til forøget selvcensur”. Harlem Désir meldte den 5. maj sin bekymring ud om den konstaterede stigning 
i RTÜKs indgreb mod TV-stationer og programmer. Den 15. april havde RTÜK besluttet, at Fatih Portakals program Ana Ha-
ber på Fox TV havde overtrådt medielovningen den 30. og 31.3. og den 1.4. ved urimeligt at have angrebet myndighedernes 
håndtering af Covid-19. Man idømte stationen en bøde og forbud mod følgende tre udsendelser. Fatih Portakal havde i sit 
program omtalt kanalens tidligere programchef, der for tiden sidder anholdt under mistanke for at tilhøre en terrorist-
organisation. Tidligere havde Tyrkiets præsident og Banktilsynet sagsøgt Fox TV for at sprede løgne på sociale medier og at 
skade bankernes omdømme. Harlem Désir udtalte, at det er væsentligt, at bringe RTÜK til at fungere ua�hængigt, upartisk 
og udenfor politisk kontrol! 

Den 4. juni opretholdt en domstol en dom på 1 år og 15 dage mod avisen Gerger Firats nyhedsdirektør Özgür 
Boğatekin. Oprindeligt havde han været dømt i 2014 for en kritisk artikel om Gergers �hv. underguvernør. I en anden sag 
havde Istanbuls 52. kriminalunderret idømt journalisten Metin Uca en dom på 1år, 2 måneder og 17 dage for en tweet. 
Sagen var anlagt af Anadolu medieagenturets generaldirektør og vicegeneraldirektør. Dommen hed, at journalisten havde 
fornærmet en underof�icer for hans arbejde. 

Myndigheders fremfærd i kurdiske områder i og omkring Diyarbakir  
OCMT, World Organisation Against Torture, meddelte, at specialstyrker tidligt om morgenen den 22. maj brød ind i 19 per-
soners hjem i Diyarbakir og bragte dem i politiforvaring.  De anholdte var navngivne førende medlemmer af Rosa Womens 
Association samt HDP-hovedbestyrelsesmedlem, byrådsmedlemmer i Diyarbakır og Yenişehir og kurdiske politikere. Politi-
et brød uanmeldt ind på RWAs kontor i Diyarbakır og kon�iskerede efter fem timers husundersøgelse dokumenter, herun-
der sagsakter fra kvinder, der har overlevet vold og seksuelle krænkelser. Myndighederne har kaldt sagsakterne fortrolige, 
hvorved ingen advokater endnu har set dem. 

De 13 tilbageholdte kvinderettighedsforkæmpere og 6 mænd blev anklaget for at være medlemmer af en terrorist-
organisation (under straffelovens § 314/2). De blev udspurgt om deres aktiviteter og pressemeddelelser ved en 
demonstration den 8. marts, hvor de med bannere havde spurgt, hvor kvinder der har været forsvundet i over 100 dage op-
holder sig, samt deltaget i demonstrationer for de afsatte HDP borgmestre. Et anonymt vidne havde anklaget kvinderne for 
“at have tilstræbt at nå ud til befolkningen ved at fokusere på kvindesager som kvindemord og seksuelle krænkelser, hvor-
ved de forsøgte at rekruttere medlemmer til deres terrororganisation under foregivende af at udøve lovlig virksomhed”. 

Tyrkiet: Tilbageholdelse af og chikanering af menneskeretsadvokater 
The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders rapporter, at i alt 19 navngivne fremtrædende menneske-
retsadvokater fra Çağdaş Hukukçular Derneği, ÇHD, (Progressive Lawyers’ Association) fortsat sidder vilkårligt tilbage-
holdt. Advokaterne har repræsenteret klienter i sager som Soma and Ermenek minemassakre, tvungne for�lytninger pga. 
byudviklingsprojekter, politivold og tortursager, samt folk forfulgt for deres meninger. 

 Bem. Meddelelserne med fulde navne på de omtalte �indes på komiteen.  
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Menneskerettighedsforkæmperen Sara Omar 
om kvinders rettigheder

Af Lena Jørgensen

I anledning af Kvindernes 
Internationale Kampdag 
fortalte Sara Omar, for-
fatter, menneskerettig-

hedsforkæmper og multi-prisvinder, i 
et åbenhjertigt interview med tidligere 
DR-journalist Kirsten Larsen om sit syn 
på, hvordan det står til med kvinders 
rettigheder 25 år efter vedtagelsen af 
handlingsplanen på FNs kvindekonfe-
rence i Beijing. Om hvordan denne vig-
tige milepæl har påvirket mellemøstli-
ge kulturnormer, samt hvad Sara Omar 
mente, at der bør kæmpes for i FNs Kvin-
dekommission. Interessen for emnet var 
stor: Sara Omar tryllebandt en fuld sal 
med et publikum på 150 deltagere, kun 
få dage før Corona-krisen lukkede det 
meste af Danmark ned. 

Talerør for undertrykte kvinder
Sara Omar kæmper gennem sit forfatter-
skab Dødevaskeren og Skyggedanseren 
for kvinders rettigheder uanset etnici-
tet. Hun bruger sin litteratur til at åbne 
døren til et �lygtninge-/indvandrerhjem 
og håber, at læseren vil tage stilling til, 
hvordan man vil tackle de situationer, 

som man bliver præsenteret for i hendes 
romaner. Begge romaner bygger ifølge 
Sara Omar på begivenheder, der har fun-
det sted i virkeligheden i Kurdistan, hvor 
Sara Omar er vokset op. Direkte adspurgt 
afslørede Sara, at nogle af de tragiske 
kvindeskæbner er nogle, Sara har kendt. 
Læseren bliver råt for usødet præsente-
ret for et univers, hvor piger og kvinder 
vokser op i et meget konservativt og pa-
triarkalsk miljø i Kurdistan, hvor piger 
lige fra fødslen er uønskede udelukken-
de på grund af deres køn. Det medfører 
forskelsbehandling, hvor psykisk, fysisk 
og seksuel vold er hverdag, og gennem-
syrer det omgivende samfund. Med sine 
romaner ønsker Sara Omar at vise, hvor-
dan kvinder lider og bliver slået ihjel 
som følge af denne forskelsbehandling, 
der bunder i en patriarkalsk tankegang. 
Sara Omar understregede, at hun ikke 
generaliserer, og at det menneskesyn, 
der er beskrevet i hendes romaner, ikke 
gælder for hele Mellemøsten, som jo er 
en sammensat verdensdel. Hendes mis-
sion er at kæmpe for de kvinder, som 
ikke aner noget om kvinders rettigheder 
og som aldrig bliver hørt, fordi de er fan-
get i disse undertrykkende miljøer, læn-
ket fast til en kultur, religion og normer 

samt menneskeskabte forhold. Som Sara 
Omar sagde dagen før, da SF overrakte 
hende sin nystiftede ligestillingspris, 
Ebba Strange-prisen: Jeg har altid ment, 
at der ikke �indes et forkert køn. Men der 
�indes forstokkede opfattelser af, hvad 
køn er. 

Fremskridt for kvinders rettigheder i 
slowmotion
I 1995 lovede verdens lande hinanden 
på FNs Kvindekonference i Beijing, at 
kvinders rettigheder – dvs. seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder, 
som handler om kvinders ret til at be-
stemme over egen krop - var en global 
prioritet. Familieplanlægning var kode-
ordet. På trods heraf har mere end 200 
millioner kvinder stadig ikke adgang til 
moderne prævention. Ligeledes var må-
let at eliminere vold mod kvinder. Men 
i dag oplever hver 3. kvinde vold i løbet 
af sit liv. Spørgsmålet er, hvorfor der ikke 
er sket lige så store fremskridt inden for 
kvinders sundhed og rettigheder i de 
sidste 25 år som der ifølge UNFPA - FNs 
befolkningsfond – er sket på andre om-
råder?

Rekord i æresdrab
Selvom kurderne er de mest progressive 
i Mellemøsten, står de ifølge Sara samti-
dig for det allerhøjeste antal æresdrab. 
En kvinde kan blive dræbt på grund af 
en sms, hun har sendt til en mand. Sara 
mente, at der bliver tegnet et glansbil-
lede i medierne af kvinder i den del af 
verden, som hun kommer fra. Uanset 
hvor veluddannet kvinden er, skal hun 
levere bloddråber på bryllupsnatten for 
at være ærbar. Når kvinder skal giftes, 
bliver de spurgt, om de har haft en kæ-
reste før den kommende brudgom. Hvis 
svaret er ja, så bliver brylluppet a�lyst, 
fordi man som kvinde så pr. automatik 
er uærbar. Det er bl.a. derfor, at så man-
ge kvinder bliver dræbt og undertrykt. 
Fordi det ansvar, der bliver lagt på kvin-

Fakta:

Sara Omar født 1986 i irakisk Kurdistan.
Flygtede fra krigen til Danmark i 2001.
Dansk-kurdisk forfatter og kandidatstuderende i statskundskab.

Modtager af �lere priser, bl.a.:
Læsernes bogpris 2018 (Danmarks Biblioteksforening og Berlingske).
Årets kvinde 2019 ved magasinet ELLE Style Awards.
Rådet for Menneskerettigheders Menneskeretspris 2019. 
De Gyldne Laurbær 2020.
SFs ligestillingspris, Ebba Strange-prisen, 2020 (første modtager).
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dernes skuldre, er så svært at leve op til. 
Der bliver slet ikke taget hensyn til, at 
kvinderne har følelser, hjerte og ønsker 
til, hvordan deres liv skal forme sig. De 
kvinder, der er frie i Kurdistan, betaler 
den højeste pris, som i mange tilfælde er 
deres liv. Som eksempel nævnte Sara den 
irakiske model, der blev tvangsgift som 
14-årig, og som brød ud af ægteskabet. 
Konsekvensen var, at hun blev fundet 
død efter lemlæstelse på åben gade. 

Hvordan skaber vi fremdrift? 
Sara Omar mente, at vi er langt fra, at 
ordene i Beijing-erklæringen bliver im-
plementeret i de undertrykte kvinders 
hverdag - især de muslimske kvinders i 
Mellemøsten – fordi FN er 200 år læn-
gere fremme i udviklingen og derfor 
fejlagtigt tror, at de undertrykte kvinder 
har de samme problemer. Derfor bliver 
disse kvinders problemer undervurde-
ret. Hvis vi skal hjælpe disse mennesker, 
mente Sara, at det er altafgørende, at de 

store organisationer som FN, UNICEF 
m.�l. engagerer kvinder med Sara Omars 
baggrund som samarbejdspartnere, råd-
givere og ikke mindst som ambassadø-
rer, fordi det er vigtigt at forstå sproget 
og kulturen til fulde. Vejen frem er altså 
at inkludere kvinder med anden etnisk 
baggrund fra det miljø, som man gerne 
vil hjælpe. Gør man det, vil man komme 
tættere på at realisere implementerin-
gen af Beijing-erklæringen. 

Samme dag som vores arrangement 
fandt sted i København, gjorde FNs ge-
neralsekretær, Antonio Guterres, på 
FNs Kvindekommission i New York 
status i anledning af 25-årsdagen for 
handlingsplanen fra FNs kvindekonfe-
rence: Resultatet er, at visionen fra FNs 
kvindekonference kun delvist er reali-
seret, fordi vi stadig lever i en mandsdo-
mineret verden med en mandsdomineret 
kultur. Guterres konstaterede, at nogle 
lande har tilbagerullet love, som beskyt-
ter kvinder mod vold, og at adgang til 

seksuelle og reproduktive helbredsydel-
ser langt fra er universelle. Derfor opfor-
drede han til, at vi må kæmpe imod tilba-
gerulningerne. Guterres går selv forrest 
i denne kamp og fremhævede de tiltag, 
der er opnået i januar 2020 med hensyn 
til ligestilling mellem kønnene i FNs le-
delse. Det samme kommer til at ske på 
øvrige organisationsniveauer i FN i de 
kommende år. Disse tiltag er prisværdi-
ge, men illustrerer måske netop, at FNs 
ligestillingskamp foregår på et højere 
niveau end de kvinder, som Sara Omar 
ønsker at kæmpe for. 

Hvordan udbreder man kendskabet til 
kvinders rettigheder?
Hvis Sara repræsenterede Danmark i FNs 
Kvindekommission, hvor man nu skal 
i gang med at lave en 10-års-plan, ville 
hun etablere en task force, som skal sør-
ge for at omdele en �lyer til de uoplyste 
med oplysning om Børnekonventionen 
og relevante menneskeretskonventioner 

Kirsten Larsen samtaler med Sara Omar den 9. marts 2020.
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til hvert hjem på det sprog, som de un-
dertrykte kvinder forstår. Til de mange 
hjem med analfabeter kunne man over-
veje at indtale oplysningerne, så også de 
får viden om, hvad deres rettigheder er. 

Kritik af det europæiske system
I Skyggedanseren er der beskrivelser af, 
at hovedpersonen, Frmesk, gentagne 
gange havner på hospitalet i Tyskland 
med skader som følge af hustruvold. 
Men det �inder hospitalspersonalet al-
drig ud af, fordi Frmesks mand har bildt 
personalet ind, at Frmesk ikke kan tale 
tysk. Frmesk kan tale engelsk, men er 
blevet truet af manden til ikke at tale en-

gelsk med personalet. I stedet oversæt-
ter manden til kurdisk. Dermed styrer 
manden kommunikationen med perso-
nalet, som han i øvrigt fejlinformerer. 
Konsekvensen er, at Frmesk bliver fejl-
diagnosticeret og fejlbehandlet. Dette 
kunne undgås, hvis der på hospitalet var 
et system, som stillede professionelle 
oversættere til rådighed. Sara appellerer 
derfor til, at myndigheder har et system 
på plads, der garanterer professionelle 
oversættere frem for at familiens egne 
medlemmer tolker. 

Agnostisk tilgang vejen til mere 
ligestilling
I den verden, som Sara kommer fra, skal 
man ikke stille spørgsmål, for de, der 
sidder på magten, mener, at de er de ene-
ste, der fortjener den. Men Sara vil ger-
ne opfordre sine medsøstre til at have 
en agnostisk tilgang til tingenes tilstand 
og stille spørgsmål ved fundamenterne. 
Hun nævnte i den sammenhæng, at både 
Koranen, Toraen og Biblen opfordrer til 
at stille spørgsmål. Det ville indebære, 
at det er ok at være opsøgende og ok at 
indrømme, at man ikke ved alt. På den 
måde ville man kunne reformere men-
nesket for derigennem at reformere reli-
gionen, hvilket er en del af Sarasmission. 
Eksempelvis mente Sara, at hvis manden 
kræver, at kvinden skal gå med tørklæde, 
så skal manden også gøre det. Efter Sara 
Omars mening er tørklædet ikke kun et 
stykke stof, det er en patriarkalsk op�in-
delse, der handler om ideologi, religion 
og kultur. 

Mere ligestillingsorienteret opdragelse 
Sara mener, at det er vigtigt, at foræl-
drene ændrer på deres opdragelse, så 
piger ikke bliver opdraget til at være tje-
nere, mens drengene bare kan læne sig 
tilbage og se Net�lix. Derudover er Sara 
stolt over, at hendes bøger har startet 
en form for bevægelse, idet hun får hen-
vendelser fra unge modige mænd, der 
gør oprør, fordi de ikke har lyst til at un-
dertrykke deres søstre. Nogle gange er 
Sara via Skype med til at mægle i famili-
er. Med andre ord handler det både om 
kultur, traditioner og magt, oplysning 
og køn, hvis vi skal fremme kvinders 
rettigheder.

Tak til vore medarrangører FN-forbun-
det og Det Udenrigspolitiske Selskab, og 
tak til CEPOS for husly. 

Se også MenneskeRet & Vrang nr. 1/2020, 
side 28: Tyrkiet til UPR eksamination.
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Fredsprocessen i Østukraine 
– et år med præsident Zelenskij 

Af Julia Samokhvalova

Årsdagen for Volodymyr 
Zelenskijs indsættelse som 
Ukraines sjette præsident 
blev markeret med en 

dokumentar�ilm om, hvad han har for-
mået at opnå over det første år. Filmen 
kom selvfølgelig ind på fredsprocessen i 
Østukraine, der var en af hovedpriorite-
terne i Zelenskijs valgkampagne. I inter-
viewet gentager han med selvsikkerhed 
sit løfte om at ende krigen i Donbas i sin 
præsidentperiode – et løfte, der vakte 
skepsis hos journalister og analytikere, 
der understreger, at fredsprocessen kun 
i et vist omfang kommer an på den po-
litiske vilje i Ukraine, mens den i højere 
grad a�hænger af Ruslands langsigtede 
geopolitiske målsætninger, som Ukraine 
er en del af.

Modsat sin forgænger Petro 
Porosjenko, der førte en hård og kom-
promisløs linje overfor Moskva, valgte 
Volodymyr Zelenskij en anden tilgang til 
den fastlåste fredsproces: at gøre et nyt 
forsøg på at forhandle fred med Rusland 
og gøre tiltag til at forbedre de humani-
tære forhold i landets østlige regioner.

Mens det næppe kan siges, at fredsfor-
handlingerne over det sidste år har æn-
dret grundlæggende på situationen i de 
to østlige Luhansk og Donetsk regioner 
eller har bragt lavintensitetskrigen til et 
nyt stadie, er der en række konkrete til-
tag og resultater, Zelenskij med rette kan 
være stolt af.

Den humanitære situation
Ifølge FN har 3,4 mio. mennesker i 
Østukraine brug for humanitær hjælp. 
Af dem bor de �leste (1,9 mio.) i de ik-
ke-kontrollerede områder – dele af Do-
netsk og Luhansk regionerne, der i dag 
er under de selvudråbte republikker 
DRP (Donetsk People’s Republic) og LPR 
(Luhansk People’s Republic). En tredje-
del af alle mennesker i nød i Østukraine 
er over 60 år gamle, hvilket har givet 
kon�likten tilnavnet ”den ældste huma-
nitære krise”. Disse tal har været uæn-
drede gennem de sidste 3 år.

Den sprængte bro i Stanitsja Luhanska 
over Siverskij Donets �loden blev ende-
lig repareret i efteråret 2019, efter at 
den trilaterale kontaktgruppe nåede en 
aftale om demilitarisering af området. 
Broen er stadig det eneste overgangs-

punkt i Luhansk-regionen og blev før 
Corona-krisen dagligt krydset af 
10-15.000 mennesker. De dårlige forhold 
med stejle træramper og trapper gjorde 
det besværligt for de ældre og syge at 
krydse kontaktlinjen for at få adgang til 
deres pension, sociale ydelser eller be-
søge familie. Udover broen blev der sat 
en gratis bus og to el-køretøjer til at køre 
ruten mellem den ukrainske kontrol-
post og broen. Den nyligt genopbyggede 
bro og transportmulighederne er blevet 
anerkendt af OSCE og humanitære orga-
nisationer som betydelige forbedringer 
af de ekstreme humanitære forhold i 
Stanitsja Luhanska.

Steinmeier-aftale og tilbagetrækning 
af styrker
Mens broen i Stanitsja Luhanska var en 
entydig sejr for præsidenten og et bevis 
både overfor hans egen befolkning og in-
ternationale partnere på hans oprigtige 
ønske om at opnå et gennembrud i den 
anspændte situation i Østukraine, blev 
de politiske forhandlinger mødt med 
megen kritik og modstand. 

Den 1. oktober 2019 underskrev 
præsident Zelenskij den såkaldte Stein-
meier-aftale, som har til formål at imple-
mentere en forenklet version af Minsk 
fredsaftalerne. Aftalen er fra 2016 og 
er opkaldt efter Tysklands daværende 
udenrigsminister Frank-Walter Stein-
meier (nuværende forbundspræsident). 
I sin enkelhed lyder planen, at der skal 
a�holdes valg i de ikke-kontrollerede 
områder i henhold til ukrainsk lov og 
under opsyn af OSCE. Områderne skal så 
tildeles særstatus og Ukraine skal gen-
etablere kontrol over sine grænser. Især 
rækkefølgen af handlingerne i aftalen er 
omdiskuterede. Rusland insisterer på, 
at aftalen skal følges ordret: at der først 
skal a�holdes valg, tildeles autonomi til 
områderne og så kan Ukraine få kontrol 
over grænserne. Ukraine argumente-
rer sin modstand med, at der ikke kan Den reparerede bro over Siverskij Donets �loden i Stanitsja Luhanska den 8. januar 2020.
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a�holdes frie valg, så længe et fremmed 
lands styrker og militært udstyr er i om-
råderne – derfor skal Ukraine først have 
kontrol over sine grænser og alle frem-
mede styrker skal trækkes ud.

Den nye aftale, der skulle indskrives i 
den ukrainske grundlov, blev af mange 
nationalt-sindede ukrainere, højreradi-
kale grupper, veteraner og en del af ci-
vilsamfundet tolket som overgivelse til 
Rusland og �jendens interesser. Samme 
dag gik protestaktionen ”Nej til Kapitu-
lation” i gang i Kyiv og demonstrationer 
blev a�holdt i �lere byer hen over efter-
året. 

Efter den første vellykkede tilbage-
trækning af tropper i Stanitsja Luhanska 
startede en tilsvarende proces i mine-
byen Zolote lige ved frontlinjen i den 
sydvestlige del af Luhansk-regionen. 
Det nye demilitariseringsinitiativ mødte 
megen modstand, især fra det højre-na-
tionalistiske parti National Corps, hvis 
medlemmer slog sig ned i Zolote for at 
protestere mod tilbagetrækningen af 
styrkerne. Meningerne i det ukrainske 
samfund blev delt i to lejre – de, der var 
for tilbagetrækningen af humanitære år-
sager og de, der modstod med argumen-
ter om, at de lokale ville ende med at leve 

i en ”grå zone” uden beskyttelse fra den 
ukrainske hær. Zelenskij rejste selv til 
Zolote i oktober 2019 for at mødes med 
modstanderne fra det Nationale Corps 

og få dem til at tage deres våben ud af 
området. 

På trods af protesterne og en fortsat 
beskydning af området, gik de to sider 
med til en symmetrisk tilbagetrækning 
af styrker i et område på ca. to kvadrat-
kilometer. I november fulgte demilita-
riseringen af det tredje punkt Petriv-
ske-Bohdanivka i Donetsk-regionen. 
OSCE faciliterede alle tilbagetræknings-
processerne.

Normandiet-formatet og fremtidsudsig-
ten for fredsforhandlingerne
Tilbagetrækningen var et af Ruslands 
krav for at gå med til et møde i Norman-
diet-formatet i december 2019. Zelenskij 
lagde vægt på, at det var en prioritet for 
ham at få genetableret de regulære mø-
der med Rusland, Tyskland og Frankrig, 
der ikke har været a�holdt siden 2016. 
Mødets udkomme blev en stor fangeud-
veksling mellem Ukraine og Rusland og 
enighed om et nyt møde i foråret 2020. 
Den aftalte våbenhvile holdt ikke og det 
første kvartal af 2020 har endda budt på 
et øget antal brud på våbenhvilen og in-
tensivering af kamphandlinger end året 
forinden, der havde haft det færreste an-

Protestaktionen ”Nej til kapitulation” i Stanitsja Luhanska. Midt på billedet ses formanden for Stanitsja 
Luhanska-distriktets regionale administration Jurij Zolkin sammen med aktivister og veteraner. ”Luhansk 
er Ukraine” står der på det centrale �lag, den 5. oktober 2019.

De tre områder for tilbagetrækning af styrker: Stanitsja Luhanska, Zolote og Petrivske. Foto: Euromaidan 
Press.
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tal sårede og dræbte i de forgangne 5½ 
år.

Som det står nu, vil Zelenskij have 
lokale valg gennemført i de ikke-
kontrollerede områder i oktober 2020, 
hvilket er en meget ambitiøs og højst 
sandsynligt urealistisk plan. Samtidig 
skal tilbagetrækningen af tropper på 
enkelte afgrænsede områder fortsæt-
te; muligvis skal et nyt overgangspunkt 
åbnes i Luhansk-regionen og en 
konsultations-gruppe skal igangsæt-
te en dialog mellem lokale beboere og 
meningsledere på begge sider af kon-
taktlinjen.

Fredsforhandlingsprocessen kom-
mer formentlig til at fortsætte med 
lignende forsigtige skridt hen imod en 
deeskalering og politiske forhandlinger, 

hvor Zelenskij vil stå overfor den fortsat-
te udfordring med at balancere mellem 
de forskellige interne og eksterne inte-
resser. Som det første år viste, har Rus-
land stadig ikke i sinde at gå på kompro-
mis og opgive sine interesser i Ukraine, 
der for russerne er en vigtig brik i den 
større geopolitiske modstand mod Ve-
sten. Dele af det ukrainske samfund har 
dog også bevist, at de er klar til at gå på 
barrikaderne ved den mindste mistanke 
om en opgivelse af ukrainske nationale 
interesser. Der skal være fred, men på 
ukrainske vilkår.

Ukraine er et af de fem mest mine-forurenede steder i verden. Humanitære organisationer har anslået, at 
det vil tage 10 år at rydde de østlige regioner for miner. Ved Siverskij Donets �loden i Luhansk-regionen 
den 28. juli 2019.

FN og humanitære organisationer anslår, at der bor mellem 2,8 og 3 mio. 
mennesker i de ikke-kontrollerede regioner Donetsk og Luhansk. LPR og DPR 
administrationernes statistik siger i alt 3,7 mio. mennesker.

Ifølge en undersøgelse foretaget af New Image Marketing Group for det ukrain-
ske fremtidsinstitut i oktober 2019 kalder knap 60% af beboerne i områderne 
sig for ukrainske statsborgere. På trods heraf svarer kun 18,5%, at de gerne ser 
områderne som en del af Ukraine igen (enten helt indlemmet eller med særlig 
status). 64% vil gerne have, at territorierne indlemmes i Rusland og 16% vil 
gerne have ua�hængighed.

Den 1. maj 2019 gjorde Rusland det muligt for beboere i de selvudråbte 
republikker at få russisk pas. Denne handling blev fordømt af Ukraine, EU og 
USA. I 2019 �ik ca. 277.000 ukrainere i de ikke-kontrollerede regioner russisk 
statsborgerskab.

Den 22. marts 2020 lukkede Ukraine alle kontrol-punkter for overgang mellem 
de selvudråbte republikker “LPR” og “DPR” og resten af Ukraine pga. Corona-ri-
sikoen. Folk kan kun få lov til at passere i livsnødvendige situationer. Det er 
uvist, hvornår der åbnes igen, har Ukraines præsident udtalt. Rusland lukkede 
sine grænser den 30. marts, også til de selvudråbte republikker. Beboere med 
russisk pas er undtaget. 

Selvom den ukrainske regering ikke har annulleret folks pensioner, kan de 
ældre fra de ikke-kontrollerede områder ikke få pensionen udbetalt. Den ukra-
inske pensionsfond anslår, at der i december 2018 var ca. 562.000 ældre, der 
bor permanent i de selvudråbte republikker og får ukrainsk pension. I februar 
2020 skrev pensionsfonden, at 630.000 pensionister er internt fordrevne. Hvor 
mange af dem, der faktuelt bor i de ikke-kontrollerede områder, vides ikke.

-js

Mere eller mindre ”ukrainsk”?
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Mere eller mindre ”ukrainsk”?
Af Søren Riishøj

For et år siden �ik Ukraine 
sin ny præsident, komike-
ren og TV-producenten Vo-
lodymyr Zelenskij. Årsagen 

var for så vidt enkel: det store �lertal af 
vælgerne ønskede fornyelse. Det siger 
Zbigniew Rokita i en interessant analy-
se for det polske ugeskrift ”Polityka” (nr. 
19/2020). Hvorvidt Zelenskij har opfyldt 
valgløfterne, er svært at sige, konstaterer 
han, for de var vagt formulerede og me-
get ”tågede”. Men givet er, at ordet ”ukra-
insk” stadig opfattes meget forskelligt. 
Viktor Janukovitj havde i sin tid opbak-
ning fra 12,5 mio. vælgere, da han blev 
valgt. Klart størst var opbakningen mod 
øst og syd, i Donbas og på Krim. 

På spørgsmålet om støtte til et uaf-
hængigt Ukraine svarede dengang 62 
pct. af de adspurgte bekræftende (insti-
tuttet ”Rating”), i�lg. de seneste målinger 
nu i 2020 er denne støtte oppe på 82 pct. 
Det dækker over et niveau i det østlige 

på 69 pct., og en langt højere støtte i den 
centrale del af landet og mod vest. 

Mange har dog stadig et ambivalent 
forhold til den ukrainske stat og dens 
grænser - også efter Maidan og Rus-
lands annektering af Krim. Det er, som 
før, svært på samme tid at forene posi-
tive holdninger i vest til Stepan Bande-
ra (ideolog for ukrainske nationalister 
1909-1959) med positive holdninger til 
den Røde Hær (i øst). Det samme gælder 
for eller imod Rusland generelt. Blandt 
ukrainere bosiddende i områder, der 
kontrolleres af Ukraines regering, hav-
de 85 pct. af de adspurgte før Maidan i 
2014 et positivt forhold til Rusland, ef-
ter annekteringen af Krim i 2015 faldt 
støtten til 30 pct. I årene 2015-2017 var 
holdningerne for eller imod Rusland på 
samme niveau, ca. 40 pct. til hver side. 
Efter 2017 er de positive følelser over for 
Rusland vokset. 

Zbigniew Rokita citerer Maria Zolkina, 
der er sociolog ved Fundatsen Demokra-
tiske Initiativer i Kyiv. Hun forklarer op-

bakningen til Rusland med, at omfanget 
af militære operationer i øst har været 
nedadgående, at der dræbes færre end 
før, og at medierne ikke dækker krigen i 
samme grad, hvad der i sig selv berolig-
er mange ukrainere. I�lg. de seneste må-
linger erklærer 54 pct. af ukrainerne sig 
positivt indstillet over for Rusland (ikke 
nødvendigvis landets ledere), 33 pct. er 
negativt indstillet. Og det til trods for at 
�lere millioner russere helt har forladt 
Ukraine. Det spiller en rolle, at mange 
stadig taler og forstår russisk og er på-
virket af russisk kultur. Det pro-russiske 
parti Oppositionsplatformen ledet af Juri 
Bojko, viceminister under Janukovitj, �ik 
ved sidste valg 13 pct. af stemmerne på 
landsplan, men i Odessa 23 pct., i Do-
netsk 43 pct. og i Luhansk 50 pct. Hertil 
kom opbakningen fra andre pro-russiske 
partier og blokke. 

Kort sagt, det er stadig svært at få skabt 
én ”fortælling” om Ukraine, som forener 
og skaber nationalt sammenhold. Hertil 
kræves som minimum en funktionel og 
mindre korrupt stat sammen med frem-
gang økonomisk og socialt. At Zelenskij 
blev valgt skyldtes i høj grad, at han af 
mange vælgere ikke blev forbundet med 
den ene eller anden lejr, den nationali-
stiske versus den pro-russiske. 11 pct. 
af Zelenskijs vælgere ønsker ligefrem 
tættere integration med Rusland. Og 
blandt præsidentens tilhængere er der 
stort set lige mange, der er for og imod 
NATO, siger Maria Zolkina. Oligarkerne 
har stadig stor magt, især regionalt. Lige 
efter annekteringen af Krim blev krigen 
mod separatisterne i Donbas støttet af 
Ihor Kolomoiski, der bakkede Zelenskijs 
valgkamp op økonomisk. Zelenskij har 
haft møder med oligarker for at få dem 
til at yde økonomiske bidrag til at få 
bekæmpet Covid-19. Zelenskij har der-
udover indgået �lere aftaler for at få ned-
dæmpet kon�likten i Østukraine, både 
med separatister og med Rusland og er 
blevet rost herfor også fra vestlige lande. 

Indbyggere i Lviv til den ukrainske broderede bluses fødselsdag, Visjivanka, den 18. maj 2017 © Bumble-
edee/dreamstime.
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Orbán-virus 
– farligere for Europa end Corona-virus? 

Karsten Fledelius

European Stability 
Initiative (ESI) er en tæn-
ketank grundlagt i 1999 i 
Sarajevo med støtte bl.a. 

fra den ungarsk-amerikanske �ilantrop 
George Soros’ Open Society Institute. 
Den har fra starten været fokuseret på 
Balkan-landenes integration i Europa 
og styrkelsen af civilsamfundet i de tid-
ligere kommunistiske lande og Tyrkiet. 
ESI følger nøje situationen bl.a. i Ungarn, 
hvis nuværende leder, Viktor Orbán, ser 
samme Soros og hans organisationer 
som en af sine hoved�jender – således 
har Orbán fået fordrevet det frie Central 
European University, Soros har �inansie-
ret oprettelsen af i Budapest, fra Ungarn 
– det måtte opgive og �lyttede til Wien i 
december 2018. 

Man skal således ikke forvente megen 
sympati for den nuværende ungarske 
leder fra ESI. Men organisationens ny-
este rapport, inspireret af Orbáns pro-
vokerende politik under Corona-krisen, 
er så spækket med relevante og overra-
skende statistiske oplysninger, at man 
må tage den alvorligt. Og samtidig få os 
med stor betænkelighed til at spørge 
os selv, hvorfor der er så mange både i 
Bruxelles, Berlin og København, som så 
længe har været valne i håndteringen 
af den ungarske normbryder, som må-
ske – måske ikke – udgør en afgørende 
trussel mod de europæiske fællesskaber. 
(Når jeg vælger dette ord i �lertal, er det 
fordi Orbán ved sin styreform og retorik 
har udfordret både EU, Europarådet og 
OSCE, og fordi de magtmidler, de tre or-
ganisationer har til rådighed til at holde 
medlemslandene fast på deres forplig-
telser, er så forskellige). 

ESI har i de 20 år, der er gået siden 
forskernetværkets start, haft fokus først 
og fremmest på det Vest-Balkan, som 
1990erne igennem blev sønderrevet 
af nationalistiske krige og mere eller 

mindre diktatoriske lokale ledere – in-
tet tilfælde, at ESI blev grundlagt i Sa-
rajevo i 1999, året for den sidste store 
Balkankrig, Kosovo-krigen, for at støt-
te en fredelig udvikling i regionen med 
den ekspertise, som dets medlemmer, 
der har deres baggrund i OSCE, FN og 
Verdensbanken, besidder. Grundlægge-
ren var den da 39-årige østriger Gerald 
Knaus, som stadig indtager en nøglerolle 
i organisationen, og som siden 2015 har 
været en markant forsvarer af Angela 
Merkels åbne politik over for �lygtnin-
gene fra den syriske borgerkrig. Net-
værket, som er non-pro�it, arbejder for 
udbredelse, fastholdelse og styrkelse af 
demokrati, civilsamfund, menneskeret-
tigheder og retssikkerhed først og frem-
mest i de tidligere kommunistiske lande 
i Central- og Øst-Europa, samt Græken-
land, Tyrkiet og Azerbajdjan. 

Xenofobi
Migrantpolitikken er således et af de 
punkter, hvor ESI er i afgørende modsæt-
ning til Orbán, der gerne præsenterer sig 
som forsvarer for Europas kristne vær-
dier mod globalisering, indvandring og 
– ikke mindst – Islam. Orbán kan på det 
sidste område være lige så skinger i sin 
retorik som den norske attentatmand An-
ders Breivik, som koordinerede sit mas-
seattentat på norsk socialdemokratisk 
ungdom i 2011 med offentliggørelsen 
via internettet af et over 1500 sider langt 
manifest med titlen 2083: A European 
Declaration of Independence, som giver 
udtryk for lignende tanker som Orbáns: 
At Europa står på randen af en udslet-
telse, ved at de kristne europæere inden 
for få år vil blive reduceret til en mino-
ritet af muslimske indvandrere og deres 
efterkommere, med mindre man slår en 
prop i hullet – som Ungarn gjorde med at 
lukke sin grænse til Serbien i 2015. Orbán 
er også en helt afgjort modstander af et 
kvotasystem for fordeling af �lygtninge 
mellem EUs medlemsstater.

Er det langt ude at se en sammenhæng 
mellem den norske ”korsridder” og den 
ungarske ministerpræsident, som nu 
har siddet ua�brudt på posten siden sin 
valgsejr i 2010? Naturligvis er Orbán 
ikke en karakterafvigende fantast, tvært-
imod er han en erfaren politiker, som al-
lerede var regeringschef 1998-2002 og i 
mellemtiden leder af oppositionen mod 
en centrum-venstre regering i Ungarn. 
Men der er en forbindelse mellem Orbán 
og tankerne i Breiviks manifest, som al-
lerede angives i dettes navn: 2083. Dette 
år vil nemlig være nemlig 400-året for 
Wiens belejring af tyrkerne i 1683 – den 
belejring, som var lige ved at lykkes for 
tyrkerne, hvis ikke det polske kavaleri 
under ledelse af kong Jan III Sobieski i 
sidste øjeblik havde undsat byen. Det er 
den situation, Breivik henviste til – og 
dermed også det faktum, at tyrkernes 
nederlag i 1683 var det, som førte til 
Ungarns befrielse fra tyrkisk overherre-
dømme og den næsten totale tilintetgø-
relse af islamisk kulturarv i landet efter 
mere end 150 års besættelse.

Det er da også tankevækkende, at den 
hjælp, Ungarn har givet under Coro-
na-krisen til Bosnien-Hercegovina, skul-
le være gået alene til den serbiske enhed 
Republika Srpska, ikke også til landets 
anden halvdel, Føderationen, hvor �ler-
tallet har muslimsk baggrund. Det er 
en af de interessante ting, som ESI-rap-
porten af 18. april 2020, The wizard, the 
virus and a pot of gold – Viktor Orban 
and the future of European solidarity, 
peger på. At den national-konservative 
magthaver i Serbien siden 2014 og nu-
værende præsident, Aleksandar Vučić, 
følger den stik modsatte politik af Orbán 
og fører en både EU-positiv og migrant-
venlig politik, er i den forbindelse værd 
at bemærke. Der er åbenbart en forskel, 
selv for nationalister på højre�løjen, på 
at sidde i venteværelset til EU og være 
kommet ind i varmen til de mange for-
dele, medlemskabet i praksis indebærer, 
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gøre sig gældende i Rådet. I dette kriti-
ske øjeblik vil det gøre mere skade end 
gavn at søge efter noget bedre end det 
[forslag], som vi nu har foran os.” 

Corona-krisen kom desværre bag på 
EU-systemet, som den kom bag på de �le-
ste regeringer i verden. Men håndterin-
gen af den i EU-systemet demonstrerer 
også, at den komplicerede struktur giver 
illoyale og ”illiberale” nationale ledere 
for let spil i krisesituationer. Og Orbán er 
helt klart for viderekomne.

Orbáns narrativ
ESI-rapporten skildrer nærmest Orbán 
som en parallel til Darth Vader fra Ge-
orge Lukas’ monumentale �ilmserie Star 
Wars, altså som en Lucifer, en falden en-
gel. I Orbáns egen optik er han snarere 
Luke Skywalker i kamp mod The Galac-
tic Empire. Dele af Orbáns narrativ er så 
grotesk – for ham er det George Soros, 
der svarer til Darth Vader, eller den kej-
ser som styrer ham – at de færreste, selv 
i Ungarn, tager denne dæmonisering af 
den ungarsk-fødte amerikanske milli-
ardær alvorligt, rokker ikke ved Orbáns 
selvbillede af apostel for ”kristne euro-
pæiske” værdier.

Det er også grunden til, at Orbáns parti 
FIDESZ stadig er en del af EPP, Europe-
an Peoples Party, den fraktion i Europa-
Parlamentet, som Tysklands Kristelige 
Demokrater og Danmarks Konservative 
Folkeparti er medlemmer af. Og det er 
de danske konservatives enlige repræ-
sentant i EuropaParlamentet, Pernille 
Weis, som nylig har stillet forslag om, at 
FIDESZ udelukkes af EPP. 

Fænomenet Orbán og Ungarns 
historiske rødder
Men netop heri ligger nok svagheden i 

holdningen til fænomenet Orbán – for 
få gider virkelig tage den trussel, han re-
præsenterer mod europæisk solidaritet 
og individuel frihed, alvorligt. Orbán er 
ikke en Hitler – men fænomenet Orbán 
har meget til fælles med fænomenet Hit-
ler. En fremragende retoriker med et to-
talt ”pragmatisk” forhold til sandheden. 
En historiefortæller, der kan �inde de 
rette episoder frem fra nationens histo-
rie, som viser den uretfærdige behand-
ling, ungarerne har fået gennem store 
dele af deres karriere, fra Europas stolte 
bolværk mod tyrkerne i 1400-tallet til 
heltekongen Lajos II’s fald på slagmar-
ken mod sultanen i 1526, fra landets op-
deling mellem tyrkere og habsburgere 
indtil 1699 og efterfølgende underord-
ning under kejseren i Wien, indtil oprø-
ret mod samme i 1848. Fra slagtningen 
af den unge ungarske republik i 1849 
til oprettelsen af dobbeltmonarkiet 
Østrig-Ungarn i 1867, hvor Ungarn gen-
opstod i sin middelalderlige udstræk-
ning med eget parlament i personaluni-
on med Østrig. Og så katastrofen for 100 
år siden, hvor fredstraktaten efter Første 
Verdenskrig, en krig som den ungarske 
regering havde forsøgt at forhindre, be-
røvede landet omkring halvdelen af sit 
historiske territorium og efterlod un-
garske minoriteter i alle de nye nabolan-
de.  I mellemkrigsårene var Ungarn en 
europæisk småstat, et kongerige uden 
konge ledet af en admiral uden �låde. Og 
de generhvervelser, Hitler tillod sin alli-
erede Ungarn at genvinde, gik alle tabt 
efter Anden Verdenskrig.

Efter krigen blev Ungarn først en 
vasalstat til Sovjetunionen, �ik en op-
stand mod det kommunistiske styre 
blodigt slået ned af Warszawapagtens 
tropper i 1956, og blev det første land, 
som klippede pigtråden langs grænsen 
til den ”frie verden” over i foråret 1989. 
Men friheden for kommunismen har 
ikke alle steder været lige positiv for 
de ungarske minoriteter uden for lan-
det, der har været alvorlige problemer 
både i Rumænien, Ukraine og Slovakiet. 
Medlemsskabet af EU har for Ungarn og 
de �leste af nabostaterne bidraget til at 
sikre de ungarske mindretal bedre mod 
indskrænkelse af deres rettigheder. Men 
det er ikke det, man hører i Orbáns taler.

ikke mindst for unionens senest tilkom-
ne medlemmer. 

Ungarn modtager relativt mest hjælp 
fra EU
Orbán kritiserer derimod, fra sin sikre 
bastion i Centraleuropa, konstant både 
EU og Tysklands migrationspolitik, om-
taler Bruxelles som om det var hoved-
stad i en okkupationsmagt, roser alle kri-
tikere af EU og påstår, at EU overhovedet 
ikke yder hjælp af betydning under Coro-
na-krisen. Men samtidig har Ungarn, 
ifølge rapportens kilder, fået procentuelt 
meget mere hjælp til sin Corona-bekæm-
pelse end noget andet EU-land, inklusi-
ve det hårdest ramte, Italien. I midten 
af april havde Ungarn modtaget Coro-
na-krisestøtte fra EU på sammenlagt 3,9 
% af landets BNP og havde på det tids-
punkt 85 dødsfald relateret til sygdom-
men, mens Italien på samme tidspunkt 
havde modtaget 0,1 % af landets BNP 
med et dødstal på næsten 20.000. At 
Italien har fået for lidt, har EU-kommis-
sionsformanden nu undskyldt. Men hvad 
med begunstigelsen af den mest indædte 
EU-kritiker blandt medlemsstaterne? El-
ler med det forhold, at Corona-støtten til 
Polen har været 3 gange så stor som til 
Italien?

Forklaringen ligger formentlig i, at 
EU-kommissionen, EuropaParlamentet 
og Det Europæiske Råd handlede i huj 
og hast tilbage i marts og ikke havde tid 
til at tage en strid med kritikerlande som 
Ungarn og Polen. Som formanden for 
EUs regionale udviklingskomité sagde til 
EuropaParlamentet den 17. marts: ”En-
hver udskydelse ville resultere i, at der 
går �lere liv tabt ... Alle politiske grupper 
står sammen. Vi åbner døren, og jeg er 
overbevist om, at den samme ånd vil 

Se: ESI-rapporten af 18. april 2020, The wizard, the virus and a pot of gold – 
Viktor Orban and the future of European solidarity.
Link: https://www.esiweb.org/publications/wizard-virus-and-pot-gold-vik-
tor-orban-and-future-european-solidarity

Se også: Fire eksempler på Menneskeretskommissær Dunja Mijatović’ tredje-
parts interventioner ved Den europæiske Menneskeretsdomstol, side 25. 
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Corona-krise og undtagelsestilstand
Det absurde er: Ungarn har brug for EU. 
Ungarn har stor fordel af EU. Og derfor 
tager store aktører som CDU i Tyskland 
ikke Orbán rigtig alvorligt. Men forløbet 
af den politiske krise i marts viser tyde-
ligt, hvad der er på spil.

Det var først den 4. marts, at de to 
første konstaterede tilfælde af Coro-
na-smitte i Ungarn blev fastslået. Indtil 
da havde Orbán ignoreret faren, i forhold 
til den fare han påstod migrationen re-
præsenterede. Men nu stod man over 
for to samtidige, og indbyrdes forbund-
ne farer: Migration og Corona-virus. For 
de to smittede var iranske studerende 
på legalt ophold i Budapest! Ugen efter, 
den 11. marts, erklærede den ungar-
ske regering en form for undtagelses-
tilstand (uden at der dog havde været 
nogle dødsfald endnu), og den 17. ds. 
fulgte forslaget om ”Lov om beskyttelse 
mod Corona-virus”, som udstrakte und-
tagelsestilstanden på ubestemt tid, gav 
regeringen mulighed for at regere ved 
dekreter, også vedr. andre forhold end 
sundhedsvæsnet, og indførte straffe på 
op til 5 år for at ”forvrænge sandheden 
eller formidle usandheder” som kunne 
forurolige eller ophidse en større mæng-

de borgere. I sin tale til parlamentet den 
23. marts sagde Orbán til oppositionens 
repræsentanter, at ”vi er i stand til at løse 
denne krise uden jer. Stemmer I ikke for 
loven nu, vil vi gennemføre den allige-
vel.” Det skete dog ikke den dag, fordi 
Orbán ikke kunne få det nødvendige 4/5 
�lertal til en hastevedtagelse. 

Orbán lod så de medier, han kontrol-
lerer, anklage oppositionen for at skabe 
kaos, begå en forbrydelse mod folket og 
blive ungarernes mordere. Og navnene 
på de parlamentsmedlemmer, som sta-
dig stemte mod, blev hængt ud også på 
facebook med navns nævnelse. Den 30.3. 
blev loven så vedtaget, med 2/3 �lertal.

Også i Danmark har vi hørt kritik af 
regeringens håndtering af undtagel-
seslovene i forbindelse med Corona-vi-
rus. De undtagelsesbestemmelser fra 
Grundlovens frihedsbestemmelser, som 
regeringen �ik tillagt, er blevet kritiseret 
af juridisk fagkundskab. Det blev ikke 
taget særlig nådigt op af justitsministe-
ren. Men reelt er disse bemyndigelser 
ikke blevet taget i brug, og der var bred 
politisk opslutning til dem. I Ungarn er 
det anderledes. Men bestemmelserne 
er stadig ikke taget i brug, mens dette 
skrives. 

Europæiske forpligtelser og sanktioner
Det er her, man kan sætte ind over for 
Orbán. Gøre den ungarske regering op-
mærksom på, hvad den er forpligtet til 
af de aftaler og konventioner, landet selv 
har underskrevet. De nordiske landes 
initiativ via Europarådets ministerko-
mité og deres ambassadører i Budapest 
er et vigtigt skridt. Den europæiske 
menneskeretserklæring og menneske-
retsdomstol er sat i verden for at sikre 
individets rettigheder også over for en 
regering, som har et �lertal bag sig. Det 
er en af lærene fra 1930erne og Anden 
Verdenskrig. 

På denne baggrund kan man undre 
sig over, at samtidig med at CDU og CSU 
i Tyskland afviser ethvert samarbejde 
med partiet Alternative für Deutsch-
land og dets migrantkritiske og EU-kri-
tiske holdninger, tager man stadig med 
�løjlshandsker på Orbán. Som på sin side 
klogeligt undlader at angribe dem di-
rekte. Her opfordrer ESI-rapporten de 
to kristeligt-demokratiske partier til at 
søge allierede i andre medlemslande og 
via Europarådets ministerkomité iværk-
sætte en undersøgelse for overtrædelse 
af kriterierne for medlemsskab, som i 
sidste ende kan føre til en suspendering 
af disse. 

Men derudover er det andre, hurtigere 
og nok mere effektive midler: de økono-
miske. Orbáns succes som regeringsle-
der i Ungarn skyldes ikke kun hans evner 
som retoriker, men også hans færdighed 
i at udnytte den generøse støtte, landet 
får fra det EU, han så ofte kritiserer og 
håner. Formentlig er det, der skal til, 
ikke så meget mere end en klar politisk 
enighed og vilje til at tage ”fænomenet 
Orbán” alvorligt. For nok er Orbán født i 
den middelalderlige ungarske kronings-
by Székesfehérvár og føler sig som en 
garant for gammel ungarsk storhed, men 
hans land eksisterer stadig i en europæ-
isk virkelighed og sammenhæng, som 
det er dybt a�hængigt af. Og som bygger 
på det gamle diplomatiske princip, som 
også ligger til grund for retsstaten: pacta 
sunt servanda, aftaler er til for at over-
holdes. 

Parlamentsbygningen i Pest, set fra Buda siden af Donau, Ungarn © mariavonotna/dreamstime.
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Menneskeretskommissærens årsrapport 2019: 
Europas udfordringer 

Af Dunja Mijatović

Den 22. april 2020 fremlag-
de Europarådets Menne-
skerettighedskommissær 
Dunja Mijatović sin årsrap-

port for 2019 for Ministerkomiteen. Den 
er på 43 tætskrevne sider, der bør kalde 
på vor opmærksomhed.

Forordet, som bringes her, er men-
neskeretskommissærens nedslående 
sammenfatning af Europas tilstand på 
de væsentlige menneskeretsområder, og 
lyder således: 

De aktiviteter, jeg har gennemført i 
2019, giver et godt samlet udtryk for de 
problemer, udfordringer og muligheder, 
som de europæiske lande står overfor 
på menneskerettighedsområdet. Det bil-
lede, jeg derved har fået, er af et Europa, 
der kører rundt i en rundkørsel, som er 
usikkert på sin retning og på de menne-
skeretsforpligtelser, som medlemssta-
terne frivilligt er enedes om.

I 2019 såvel som i de foregående år har 
menneskeretsstandarder og -principper 
været udfordret over hele kontinentet. 
I nogle tilfælde er �jendtligheden mod 
menneskerettighederne som universel-
le, udelelige og juridisk forpligtende ste-
get, hvorved der bæres ved til den korro-
derende fortælling, der bringer selve de 
principper og standarder, som Europa i 
de seneste syv tiår er blevet bygget på, 
i fare.

Fem af de temaer, der dækkes i den-
ne rapport, illustrerer i særlig grad det 
igangværende tilbageslag i Europa: den 
stigende politiske og borgernære accept 
af racisme; manglende hensyntagen til 
menneskerettigheder, når det gælder 
�lygtninge og migranter; trusler mod 
kvinders rettigheder; undertrykkelsen 
af anderledes tænkende; og undergra-
velse af den juridiske ua�hængighed.

Antisemitisme, islamofobi og anti-si-
gøjner holdninger har nået et alarme-
rende niveau. Vanhelligelse af jødiske 

kirkegårde har fundet sted i mange 
europæiske lande. Antisemitiske forbry-
delser og voldelige angreb mod etniske 
jøder og holocaust-erindringssteder er 
i stigning, og nazistiske slogans og sym-
boler er regelmæssigt bragt offentligt til 
skue, især på stadioner.

Mange steder har muslimske kvinder 
været mål for angreb, når de bærer an-
sigtsslør eller hovedtørklæder; i nogle 
lande er moskeer blevet angrebet. Selv 
hvor der ikke er tale om fysisk vold, har 
diskriminatoriske handlinger i forskel-
lige sammenhænge gjort det vanskeligt 
for muslimer at få et arbejde, en bolig, 
eller statsborgerskab.  Mønstre, der af-
dækker uudtalte fordomme, eksisterer 
fortsat, og politifolk beskæftiges fortsat 
med den ulovlige praksis at pro�ilere 
muslimer.

Hadsk tale og forbrydelser mod roma-
er forblev udbredt. Fjendtlige demon-
strationer og kollektive angreb mod ro-
maer, ofte fulgt af ulovlige udvisninger, 
har i �lere tilfælde tvunget dem til at �lyt-
te for at beskytte egen sikkerhed. Nogle 
politikeres anti-roma ytringer har legiti-
meret udgrænsning og marginalisering 
af romaer og bidraget til at etablere et 
ulmende voldeligt klima mod romaer i 
�lere områder af Europa.

De europæiske landes håndtering af 
migranter og asylansøgere er fortsat be-
kymrende for at sige det mildt. På trods 
af at et faldende antal migranter og asyl-
søgende ankommer til vort kontinent, 
er der politikere, der rider på en bølge 
af fremmedfrygt og bidrager med split-
tende og alarmerende retorik, herunder 
også i regioner, hvor få eller ingen mi-
granter har slået sig ned.

Den stigende normalisering af ulovlig 
tilbagevisning, til tider ledsaget af brutal 
vold, sammen med handlinger, der sigter 
mod at dehumanisere mennesker, der 
forsøger at krydse grænser, bekymrer i 
særlig grad og skal nødvendigvis mødes 
med øjeblikkelig handling.

Dunja Mijatović åbnede den 29. juni 2019 udstillingen: ”Srebenica – mødrenes lange kamp for retfærdig-
hed” © Council of Europe.
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I nogle medlemsstater har man ladet 
de alvorlige humanitære kriser omkring 
modtagelsesforhold eskalere og blive 
endnu værre.   Tusinder migranter og 
asylsøgendes liv har været bragt i fare 
som følge af kortsigtede beslutninger om 
at begrænse statslige eftersøgnings- og 
redningsindsatser i Middelhavet. Out-
sourcing af grænsekontrollen til tred-
jelande med dårlige menneskeretstra-
ditioner og usikre forhold, som Libyen, 
fortsætter, samtidig med at behovet for 
øjeblikkelige forbedringer i gennemsig-
tighed og ansvarlighed undviges. De ju-
ridiske og administrative chikaner mod 
NGOer, der redder migranter, fortsætter, 
selvom de ofte udfylder det tomrum, der 
er et resultat af europæiske staters tilba-
getrækning.

Et andet tilbagevendende problem er 
ligestilling mellem køn. Fremskridt sker 
kun langsomt mht. at udligne lønforskel-
le og håndtere andre typer af diskrimi-
nering på arbejdspladserne. Kvinder er 
fortsat i vid udstrækning underrepræ-
senteret i politiske beslutningsorganer. 
De stilles fortsat overfor forskellige for-
hindringer med hensyn til fuld adgang 
til seksuel og reproduktiv sundhed og  
rettigheder. Det, der allerede er opnået 
på ligestillingsområdet, trues af nogle 
ultra-konservative gruppers retorik og 
initiativer, hvis formål er at henvise kvin-
der til traditionelle roller, i modstrid med 
gældende menneskerettighedsstandar-
der. Offentligt og på internettet udsattes 
kvinder for en uendelig strøm af sexi-
stisk hadsk tale. Selvom vold mod kvin-
der i alle europæiske stater er en bredt 
funderet menneskeretskrænkelse, har 
der i nogle stater været modvilje mod at 
rati�icere Istanbul-konventionen, Euro-
parådets fyrtårnstraktat, hvis formål er 
at forebygge og bekæmpe enhver form 
for vold.

Friheden til at give markant udtryk for 
sin mening og uenighed er også hyppigt 
kommet under angreb. Adskillige frede-
lige demonstrationer er kommet til ska-
de på grund af politiets uforholdsmæs-
sige magtanvendelse. I mange stater har 
myndighederne taget skridt til at under-
minere retten til fredeligt at forsamles, 
i form af forbud mod eller opløsning af 
møder, eller ved at øge sanktionsrisikoen 

for personer, der organiserer eller delta-
ger i møder.

Journalister og menneskeretsforkæm-
pere må i et stigende antal europæiske 
lande stadig arbejde på �jendtlige betin-
gelser. Lovgivningen er blevet misbrugt 
til at tilbageholde og retsforfølge dem, 
medens nogle politiske lederes offentlige 
retorik har legitimeret smædekampag-
ner, trusler og intimidering. Efterforsk-
ning af forbrydelser mod journalister og 
menneskeretsforkæmpere trækker ud i 
årevis uden at bringe nogen klarhed over 
sagerne. Selvom der kunne ses frem-
skridt i det forgangne år ved efterforsk-
ningen af mordet på Ján Kuciak og hans 
forlovede Martina Kušnírová i den slo-
vakiske republik, og på Daphne Caruana 
Galizia på Malta, udestår der meget, der 
skal gøres for at skabe sikre miljøer for 
journalister og mediefolk i Europa.

2019 var også året, hvor den udføren-
de og den lovgivende magt brugte deres 
embeder og ind�lydelse til at give in-
strukser til retsvæsnet, den dømmende 
magt. I �lere medlemsstater er dommere 
blevet truet, når de har anvendt deres 
ytringsfrihed til at udtrykke deres me-
ning om sager på det juridiske område, 
som har interesse for almenheden.

Dette er ikke nye fænomener. Men ved 
fortsat ikke at håndtere dem, eller, værre, 
ved at forværre dem gennem lovgivning 
og politik, der er i modstrid med men-
neskerettighederne, underminerer de 
nationale myndigheder vort samfunds 
demokratiske struktur, hvorved de brin-
ger selve vores frihed og sikkerhed i fare. 

Det samme gælder nye udfordringer. 
Jeg brugte en stor del af min tid i det 
forgangne år på at øge statslige myndig-
heders opmærksomhed på de risici for 
menneskerettighederne, som uregule-
ret anvendelse af digitale teknologier og 
kunstig intelligens udgør, i særlig grad 
retten til privatliv, ytringsfrihed og for-
samlingsfrihed. Jeg mener, at der fortsat 
er meget at gøre for at �inde den rette 

balance mellem teknologisk udvikling og 
beskyttelse af menneskerettigheder.

Der er ikke nemme løsninger på alle 
disse udfordringer. Vi har brug for tål-
modighed, engagement og mod. Men 
jeg mener, at det i meget høj grad er et 
spørgsmål om politisk vilje, hvorvidt na-
tionale myndigheder bliver i stand til at 
tackle manglerne, ikke et spørgsmål om 
ressourcer.

De anbefalinger, jeg i mit embede har 
givet nationale myndigheder i det for-
gange år, og som gennemgås i denne rap-
port, leverer en vejledning i, hvor man 
kan begynde at løse problemerne. Denne 
rapport er et yderligere værktøj, som de 
får til rådighed til at �inde a�kørslen fra 
rundkørslen og bevæge sig fremad.

Fra min side vil jeg fortsætte med at 
levere min upartiske og ua�hængige råd-
givning til medlemsstaterne for at hjæl-
pe dem med at identi�icere manglende 
lovgivning og utilstrækkelig praksis, og 
til at forstærke effektive svar, som vil be-
vare de værdier: demokrati, menneske-
rettigheder og retsstat, der bør de�inere 
vort europæiske hjem i dag.

Dunja Mijatović
Menneskeretskommissærens årsrapport 
blev forelagt for Europarådets 
Ministerkomité den 22. april 2020. 
Oversat fra engelsk af Philip Maschke

 

Danmark: Udviklingsminister 
Rasmus Prehn oplyste i et 
foredrag den 29. maj, at rege-
ringen vil udarbejde en hand-
lingsplan til bekæmpelse af 
anti-semitisme i Danmark; den 
skal foreligge ultimo 2020. 

Så blev der reageret!Link:  
https://rm.coe.int/annual-activity-report-2019-by-dunja-mijatovic-
council-of-europe-commi/16809e2117
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Så blev der reageret!
Af Philip Maschke

Som det fremgår af Kar-
sten Fledelius’ artikel side 
14 hersker der en udbredt 
mistro til Ungarns måde at 

forvalte demokratiet på. For så vidt både 
som Europarådsmedlem (det 24. med-
lem fra 1990) og som medlem af Den 
Europæiske Union fra 2004. 

I EU-sammenhæng udtalte Luxem-
bourgs udenrigsminister Jean Assel-
born, at ”Ungarn øjeblikkeligt bør sættes 
i stram politisk karantæne”, det tilsva-
rende gav luxemburgeren Jean-Claude 
Juncker, tidl. EU-Kommissionsformand, 
udtryk for på østrigsk TV ved marke-
ringen af 65 året for Østrigs genvundne 
selvstændighed, ’Staatsvertrag’. 

EuropaParlamentet havde den 16. 
januar med en resolution vedtaget en 
opfordring til EU-Kommissionen om at 
komme videre med paragraf-7 procedu-
ren mod Ungarn for brud på EUs værdi-
er. 

Om ”shrinking space for civil society”, 
den udbredte tendens til indskrænkning 
af frihedsrettigheder, kan I bl.a. læse i 
Europarådets menneskeretskommis-
særs årsrapport om situationen i Euro-
pa, side 17.

Med Covid-19-krisen gik grænsebom-
mene ned og skar det omfattende lokale 
samkvem over, der er opstået i Europas 
grænseregioner de seneste 10-15-20 år, 
nationalstaterne dikterede undtagel-
seslovgivning. I Danmark mente 75% 
af Djøfs nye jurapanel under professor 
Elo Rytter, at man er bekymret for rets-
sikkerheden som følge af den danske 
regerings Covid-19 tiltag, delegering 
af omfattende magtbeføjelser til især 
sundhedsministeren.

Orbán-regeringen trak elastikken til 
det yderste ved i situationen hurtigt at 
få vedtaget en meget omfattende undta-
gelseslovgivning; og det, man kan kalde 
fællesmængden af årsager, udløste stær-
ke internationale reaktioner mod Un-
garn. Først og fremmest en øjeblikkelig 
påtale i et åbent brev fra Europarådets 

generalsekretær Marija Pejčinović Burić 
til ministerpræsident Viktor Orbán. 

NGOernes overskrifter lød: ”Enden på 
demokratiet?” Talrige kritikere så Orbán 
anvende krisen til at gøre det muligt at 
regere med uindskrænket magt også ef-
ter Corona-krisens ophør. 

Europarådet i form af det permanente 
sekretariat, og de diplomatiske missi-
oner, herunder de nordiske, i Minister-
komiteen leverede den 22. april et me-
sterstykke: samtlige 47 medlemsstater 
bragtes til at tiltræde en erklæring i 
Ministerkomiteen om at ville respekte-
re overholdelse af Europarådets værdi-
er: menneskerettigheder, demokrati og 
retsstat.

Ungarns Covid-19-lovgivning
I Ungarn kan regeringen i�lg. 2011-grund-
lovens §§53 og 54 konstatere, at landet 
er i fare, uden en sidste ophørsdato, ’sol-
nedgangsklausul’. Et sådant dekret blev 
fremsat den 11. marts i år med virkning 
fra den 17. marts og omhandlede bl.a. 
grænselukning, karantænebestemmel-
ser mm. og lukning af skoler og højere 
læreanstalter. Det er også regeringen, 
ikke parlamentet, der kan tilbagekalde 
situationen, en sådan mulighed fandtes 
også i 1990-grundloven. Grundloven be-
stemmer endvidere, at de dekreter, der 
udstedes af regeringen, kun gælder i 15 
dage, hvorefter en lovgivning skal vedta-
ges af parlamentet.  Den 23. marts stemte 
parlamentet om en hasteprocedure, som 
med 4/5 �lertal havde kunnet videreføre 
dekreterne ubegrænset, men dette stem-

te socialisterne ikke for, hvorfor man 
stemte igen den 30. marts, hvor Fidesz 
regerings�lertallet på 70 pct. af medlem-
merne var tilstrækkeligt. Den dag vedto-
ges den ny Corona-pandemi-lovgivning, 
som giver regeringsmagten meget vide 
beføjelser, med 137 stemmer for og 53 
imod. I sin ordlyd gælder den kun, mens 
kampen mod pandemien foregår, og re-
geringen skal løbende orientere parla-
mentet om trufne forholdsregler. Præ-
sident János Áder underskrev loven om 
aftenen den 30. marts, så at den trådte i 
kraft ved midnat.

Regeringen kan træffe enhver for-
holdsregel til reduktion af pandemi-fa-
ren: ”for at sikre sikkerhed for liv, sund-
hed, personer, statsborgernes formuer 
og retssikkerhed, samt balance i natio-
naløkonomien”. Regeringen kan annul-
lere speci�ikke love, kan afvige fra sæd-
vanlige bestemmelser, eller træffe andre 
ekstraordinære forholdsregler.

Loven indeholder to ændringer af 
straffeloven: Det kan give op til fem års 
fængsel, hvis man 1) ikke overholder en 
myndighedsudstedt karantæne, eller 2) 
hvis man udbreder falske eller vildle-
dende informationer, som vil være eg-
nede til at skabe forvirring, ufred, eller 
panik i befolkningen.

Medens faren består, kan der hverken 
a�holdes parlamentsvalg, folkeafstem-
ninger, lokalvalg eller andre fremrykkede 
valg. Alle indgreb skal være nødvendige 
og afstemte og Corona-krise-relevante.  
Nødretssituationen gør det muligt for 
borgmestre at regere udenom de valgte 

”Der ses tilbageskridt i både ’gamle’ og ’nye’ EU-medlemslande. Vi skal 
passe på ikke at lade os gribe af stemninger og ’føre krig’ mod det 
’nye’ Europa. I stort set alle EU-lande fra øst/sydøst er der en udbredt 
følelse af at blive betragtet som andenrangsmedlemslande. At der kun 
er én måde ’at være en god europæer på’, minder dem om årene før 
1989, hvor alt blev dikteret, ikke fra Bruxelles, men fra Moskva”.
 Søren Riishøj, SDU
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byråd, faktisk tvinger nødretsloven dem 
til det. Nogle steder har borgmestre haft 
en �lertalsopposition imod sig fra okto-
ber måned 2019 og kan nu gennemføre 
det, de ønsker. Dette gælder så også Bu-
dapest, hvor borgmester Gergely Karác-
sony, som tilhører oppositionen, regerer 
byen per dekret.  

Regeringen kan således administrere 
uden parlamentet. Fordelen herved er, 
fremførte talsmanden Zoltán Kovács, at 
man fortsat kan regere, hvis mange par-
lamentarikere bliver syge, eller et nød-
vendigt quorum i parlamentet ikke vil 
kunne opnås. Ifølge loven kan parlamen-
tet fortsat indkaldes, kan tilbagekalde lo-
ven, og forfatningsdomstolen kan fortsat 
fungere.

Fra den 28. marts indførtes udgangs-
forbud og forsamlingsforbud; biogra-

fer, kultur- og sportsinstitutioner blev 
lukket og forretninger og restauranter 
skulle lukke kl. 15. Indkøb i forretninger 
er forbeholdt de ældste borgere i tids-
rummet kl. 9-12. Andre bestemmelser er 
f.eks. et kreditmoratorium til udgangen 
af 2020, dvs. at lån ikke behøver afdra-
ges. Frem til 30. juni er huslejeforhø-
jelser, opsigelser, tvangsudsættelser og 
tvangsauktioner forbudte.

Meningsmåling: borgernes accept
Det rapporteres, at kun få fri medier og 
oppositionen i Ungarn forholdt sig til 
den ny lovgivning i detaljer, mens be-
folkningen mest bekymrede sig om at 
forholde sig til smitterisikoen.

Det regeringsnære analyseinstitut 
Nézőpont meldte, at 90% af befolknin-
gen fandt nødretsadministrationen i 

orden, at 58% fandt, at den kunne vare 
lige så længe som epedemifaren ville 
vare, kun 39% ønskede den begrænset 
til udgangen af juni måned. 72% god-
kendte ændringerne i straffeloven mht. 
udbredelse af falske nyheder. Blandt op-
positionsvælgere kunne 62% gå ind for 
restriktionerne. 

Europarådets første reaktion
Efter aftale med det georgiske formand-
skab for Europarådets Ministerkomité 
stilede generalsekretær Marija Pejčino-
vić Burić den 24. marts et kort og klart, 
åbent brev til premierminister Viktor 
Orbán.

Hun skriver, at hun i særlig grad vil 
følge udviklingen i Ungarn, at menne-
skeretsbegrænsende indsatser under 
Covid-19-pandemien skal stå i rimeligt 

Europarådets Generalsekretær fra 2019 Marija Pejčinović Burić med formanden for Ministerkomiteen Georgiens udenrigsminister David Zalkaliani.
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forhold til problemet, at adgang til in-
formation samt åben og demokratisk 
debat er en nødvendighed, og at stater-
nes indsats under pandemi-krisen skal 
respektere Europarådets grundlæggen-
de værdier: demokrati, retsstat og Den 
europæiske Menneskeretskonvention, 
som de har forpligtet sig på.

En juridisk værktøjskasse til medlems-
staterne
Europarådets sekretariat fulgte dernæst 
krisen til dørs ved den 7. april at udsende 
en vejledning, en juridisk værktøjskasse 
(et ”tool kit”), til samtlige medlemsstater, 
et 8 siders tætskrevet dokument. 

Generalsekretæren sagde herom: Vi 
må ikke lade virussen ødelægge vore 
kerneværdier og vore frie samfund, 
selvom den ødelægger mange liv og det, 
der er os kært. Den væsentlige juridi-
ske udfordring, staterne står overfor, er 
deres evne til både at reagere på krisen 
og samtidig sikre, at de trufne forholds-
regler ikke underminerer vor langsigte-
de, ægte interesse i at bevare Europas 
grundlæggende værdier: menneskeret-
tigheder, demokrati og retsstat.

Dokumentet indeholder en detaljeret 
gennemgang i �ire afsnit af (i telegram-
sprog): 
1) Undtagelser fra EMRK i krisesituati-

oner (artikel 15); muligheden for at 
bringe sager for domstolen, EMD; og 
staternes rapporteringskrav til gene-
ralsekretæren.       

2) Respekt for demokratiske og rets-
statsprincipper i krisetider, her-
under begrænsning i varighed og 
omfang af nødforanstaltninger. 
Retsstatsprincippet skal have for-
rang; enhver lovgivning under nød-
retssituationen skal have en slutda-
to; parlamentet skal bevare magten 
til at kontrollere den udøvende 

magt ved – med rimelige intervaller 
– at kunne tjekke, om særbeføjelser 
fortsat er berettigede. Retsvæsnet 
skal opretholdes, frem for alt forfat-
ningsdomstole. 

3) De grundlæggende menneskerets-
standarder skal respekteres: ytrings-
frihed, mediefrihed, trosfrihed, pri-
vatlivsbeskyttelse, databeskyttelse, 
beskyttelse af sårbare grupper fra 
diskriminering, retten til en retfær-
dig rettergang og forbud mod vilkår-
lig varetægtsfængsling uden retlig 
vurdering; og retten til uddannelse 
med �lere.

4) Beskyttelse af borgerne mod krimi-
nalitet. Ved udgangsforbud og iso-
lering mv. stiger omfanget af vold i 
hjemmet, og af seksuel- og kønsbe-
grundet vold. Der bør handles i Istan-
bul-konventionens ånd. Borgerne, 
incl. børn, skal beskyttes mod den 
stigende databårne kriminalitet, her-
under f.eks. salg af fup-medicin. 

Internationale reaktioner
Talrige har de stærke reaktioner 
herhjemme og internationalt på 
magtkoncentrationen i Ungarn været, 
her kan kun nævnes enkelte.

Tema: Ytrings- og mediefrihed og 
overvågning af borgernes adfærd
Allerede den 19. marts udsendte tre 
rapportører for mediefrihed, David 
Kaye, FNs special rapporteur for me-
nings- og ytringsfrihed, Harlem Désir, 
OSCEs mediefrihedsrepræsentant, og 
Edison Lanza, special rapporteur for 
ytringsfrihed i Den inter-amerikanske 
Menneskeretskommission, et fælles 
opråb: 
1) Det er regeringernes ansvar at sikre 

korrekt information om Covid-trus-
len, og sikre bred adgang for alle til 
denne information. 

2) Blokering af internettet skal ikke �in-
de sted. Regeringerne skal tilsikre 
bred internetadgang. 

3) For at sikre adgang til information er 
det regeringernes ansvar at beskytte 
journalisters arbejdsvilkår. 

4) Falsk information om sygdommen 
skal forebygges og imødegås.  

5) Med den stigende mulighed for at an-
vende overvågningsteknologi er det 
essentielt at begrænse denne i tid og 
omfang; og at ret til privatliv, journa-
listers ret at beskytte kilder, og fore-
byggelse af diskrimination bevares.

Georgiens udenrigsminister, David Zalkaliani, leder mødet i Europarådets Ministerkomité.

”Hvis et land holder op med at være et demokrati, mister klubben 
sin sammenhængskraft, og derfor skal det løses, hvis EU fortsat skal 
fungere” 
 Rebecca Adler-Nissen, EU-forsker, KU
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RSF, Reporters without borders, m.�l., 
var alarmerede over udsigten til straffe 
på op til fem år i Ungarn for spredning 
af falsk information, som de ser som 
regimets ubegrænsede kontrol med 
medierne. De opfordrede Europarådet 
til at få den ungarske lov checket af Ve-
nedig-Kommissionen. Et af punkterne i 
deres henvendelse er en opfordring til 
at sikre journalisters legitime adgang til 
beslutningstagere, medico-eksperter og 
regeringskontorer.  

RSF skrev bl.a.: ”Premierminister Vik-
tor Orbán, der er ansvarlig for Ungarns 
16-pladsers fald på World Press Index 
fra 2018 til 2019, har anvendt pandemi-
krisen til yderligere at slå ned på pres-
sefrihed. Nød-Coronavirus-loven giver 
mulighed for at idømme fem års straf 
for falske informationer. Og det er den 
udøvende magt selv, der som underret 
afgør om en rapport er sand eller falsk. 
Herved bliver det umuligt for medievirk-
somheder at holde borgerne informeret.

”Ved at loven giver regeringen mulig-
hed for at lovgive per dekret i en ube-
grænset periode, truer loven med én 
gang for alle at destruere ua�hængig 
nyhedsformidling – noget som var i en 
kritisk tilstand allerede før denne lov. 
Udsigterne er endnu mere triste, idet 
premierministerens beføjelser er ble-
vet ledsaget af en hadkampagne, hvor 
pro-regerings medieorganisationer har 
opfordret til at arrestere kritiske jour-
nalister, som man kalder ”elendige idio-
ter”.” 

Parlamentarikernes ansvar
Formanden for OSCEs parlamentariske 
forsamling, den aktive georgier George 
Tsereteli, udtrykte den 31. marts sin ac-
cept af, at det er regeringernes opgave 
at håndtere sundhedsrisiciene, men at 

det er forkert at parkere de folkevalgte 
på et sidespor. Parlamenterne bør forbli-
ve funktionsdygtige i krisetider, kunne 
lovgive, og kunne samarbejde med den 
udøvende magt. Det afgørende kriteri-
um for, om borgerne følger regeringen 
og eksperterne, er graden af tillid. Parla-
menterne er den eneste institution, der 
fremstår nogenlunde normal, og det er 
politikernes opgave dels at føre tilsyn, 
dels at kommunikere med borgerne. Og 
hvis politikerne har brug for assistance, 
kan de gerne henvende sig til OSCE PA.

En fælles udtalelse udsendtes den 
16. april af formændene for parlamen-
tarikerforsamlingerne i Europarådet 
(PACE), NATO og OSCE, Rik Daems, At-
tila Mesterhazy og George Tsereteli. 
”Internationalt samarbejder nøglen til 
at håndtere denne alvorlige mangesidi-
ge krise” hedder det. ”Et tæt samarbej-
de med parlamenterne på nationalt og 
internationalt niveau er en nødvendig-
hed for at sikre demokratiske, effektive 
og sammenhængende politiske svar på 
borgernes bekymringer. … Det er væ-
sentligt, at parlamenterne fremadrettet 
bidrager til at skaber ideerne og designe 
støtteprogrammerne, især på det sociale 
og økonomiske område. … Parlamenter-
ne skal spille en nøglerolle i de kommen-
de måneder for at sikre den vellykkede 
gennemførelse af nødforholdsreglerne 
i overensstemmelse med demokratiske 
standarder, og at begrænsninger i frihe-
der er tidsbegrænsede og står i forhold 
til problemet. De internationale parla-
mentariske organisationer står parat til 
at hjælpe lovgiverne med best practices 
og erfaringsudveksling”.     

ODIHR 
Den 21. april udsendtes en fælles udta-
lelse fra direktøren for ODIHR, OSCEs 

afdeling for demokrati og menneskeret-
tigheder og fra OSCE PA, der gentager 
parlamentarikernes vigtige rolle, såle-
des som meldt ud den 31. marts, og pri-
mært opfordrer parlamentarikerne til at 
drage nytte af internationale erfaringer 
og til at samarbejde internationalt. Man 
sporer her nok en vis konkurrencetænk-
ning blandt vore store menneskeretsor-
ganisationer! (Ligesom man nedenstå-
ende må konstatere en vis overlapning 
mellem Europarådets Venedig-Kommis-
sion og det, EU-Kommissionen agter at 
indføre)
.
Den Europæiske Union
EU-Kommissionens formand, Ursula 
von der Leyen, meldte primo april ud, 
at Kommissionen efter alt at dømme vil 
introducere en årlig uvildig og seriøs 
eksamination af alle medlemslandes 
retsstatsstatus.

Formanden for EPP-gruppen i Europa-
Parlamentet Donald Tusk, tidl. formand 
for Det europæiske Råd, skrev et brev til 
politikerne i sin gruppe, hvor han kald-
te Ungarns nødretslove for ”uforholds-
mæssige og utilstrækkelige”. Hvad der 
i øvrigt �ik Viktor Orbán til at kræve en 
undskyldning.

Mesterstykket: Erklæring vedtaget i 
Ministerkomiteen
Europarådets besluttende organ, Mini-
sterkomiteen, vedtog den 22. april sin 
erklæring om Covid-19 pandemien. Det 
er en ganske kort, men bemærkelses-
værdig erklæring. Den blev vedtaget 
med konsensus (enighed), men det fore-
gik ikke uden at klinger krydsedes i Mi-
nisterkomiteen, rapporterede Claus von 
Barnekow. Den oprindelige tekst for-
søgtes svækket af medlemsstater med 
en mere retorisk end reel retsstatsven-
lighed. Forsøget blev bredt afværget, 
herunder af Danmark og de nordiske 
lande. Samtlige medlemsstater var med 
ombord ved vedtagelsen, dvs. at også 
stater som Azerbajdjan, Polen, Rusland, 
Tyrkiet og Ungarn har bekræftet deres 
påtagne forpligtelser.

Erklæringens centrale og glædelige 
del er, at Ministerkomiteen ”minder om 
sin dybe og konstante tilknytning til 
Europarådets kerneværdier om menne-

Kilder:  
von Barnekow, Europarådet, Euractiv, Guardian, Konrad Adenauer Stiftung, 
OSCE, Riishøj, Ritzau/Reuter, Udenrigsministeriet, ZOiS.

Link:  
A tool kit for member states: https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-de-
mocracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
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skerettigheder, demokrati og retsstats-
principper, som det kommer til udtryk 
i Europarådets statut og Den europæ-
iske Menneskeretskonvention, EMRK”. 
Erklæringen fastslår endvidere, at be-
kæmpelse af pandemien skal træffes ”i 
overensstemmelse med organisationens 
principper og de forpligtelser, som med-
lemsstaterne har indgået”. Der henvises 
her til den nyttige vejledning (se oven-
for), som Generalsekretæren har ud-
sendt. Erklæringen er i politisk forstand 
en vigtig reference.  

Georgiens udenrigsminister, David 
Zalkaliani, formand for Ministerkomi-
teen, gav udtryk for sin tilfredshed med, 
at samtlige medlemsstater var blevet 
enige om at samarbejde om at bekæmpe 
pandemien uden at tabe Europarådets 
værdier og standarder af syne. Georgien 
blev i øvrigt som formandskab den 15. 
maj a�løst af Grækenland for det kom-
mende halve år. 

Det græske formandsskabs prioriteter 
lægger sig i kølvandet på de seneste be-
givenheder. Hovedtemaet er, ”at beskytte 
menneskeliv og den offentlige sundhed 
i pandemi-sammenhængen; og effektivt 
at besvare sundhedskrisen med fuld re-
spekt for menneskerettigheder, demo-
kratiske principper og retsstatsprincip-
per.”

Den 4. november 2020 vil man på det 
130. ministerkomitémøde i Athen fejre 
70-års fødselsdagen for underskrivelsen 
af Den Europæiske Menneskeretskon-
vention.

Udenrigsminister Jeppe Kofod om den 
danske regerings holdning  
I Folketingets Europaudvalg stillede Eva 
Kjer Hansen (V) den 25. marts spørgs-
mål til Udenrigsministeren om, hvorvidt 
ministeren vurderer, at Ungarn ved en 
forlængelse af nødretstilstanden lever 
op til Københavnskriterierne? I sit svar 
den 15. april skrev udenrigsministe-
ren bl.a. (uddrag): ”Ungarns nødretslov 
af 30. marts 2020 … giver anledning til 
stor bekymring... Jeg ser meget gerne, at 
EU-Kommissionen så snart det er muligt, 
foretager en dyberegående analyse af 
Ungarns nødretslovgivning, og at Kom-
missionen tager alle relevante midler 
i brug. Jeg hæfter mig i den henseende 

ved, at Kommissionen allerede har til-
kendegivet, at den fremadrettet vil mo-
nitorere medlemslandenes nødretstil-
tag, og at Kommissionsformanden den 2. 
april 2020 i pressen har understreget, at 
hun er særligt bekymret for de ungarske 
tiltag”.   

Nordisk ros
Dateret den 6. maj sendte fem nor-
diske udenrigsministre på Jeppe 
Kofods initiativ en fælles skrivelse til 
Europarådets generalsekretær Marija 
Pejčinović Burić. De fem udenrigsmi-
nistre anerkender generalsekretærens 
indsats for at beskytte menneskerettig-
heder, demokrati og retsstat i de 47 med-
lemslande. Samt at hun i sit klare brev til 
Ungarns premierminister Viktor Orbán 
udtrykte bekymring for situationen i 
Ungarn. De roser den udsendte værk-
tøjskasse for den bredde af rådgivning, 
Europarådet kan levere til medlemssta-
terne, og skriver, at det klart demonstre-
rer Europarådets relevans for staterne. 
De fem udenrigsministre udtrykte deres 
støtte til det georgiske formandsskabs 
fælleserklæring og betydningen af, at 
alle 47 medlemsstater i den forbindelse 
bakkede op om Europarådets arbejde.  
Endelig udtalte de deres fulde støtte til 
menneskerettighedskommissærens ar-
bejde.

De fem nordiske landes ambassadø-
rer i Budapest blev øjeblikkeligt tilsagt 
til det ungarske udenrigsministerium 
den 11. maj. Ungarns udenrigsmini-
ster Péter Szijjártó udtalte da, ”at det 
ungarske folk kan beslutte, hvad de vil, 
og hvad der er bedst for dem. Hverken 
den danske, islandske, �inske, norske 
eller svenske udenrigsminister ved 
bedre, hvad der er godt for ungarerne, 
end de selv gør”.

Vore danske udenrigsministres tilsagn
Som svar på en kronik fra DIGNITY skrev 
udenrigsminister Jeppe Kofod og udvik-
lingsminister Rasmus Prehn i en fælles 
kronik i Information den 16. maj, at ”i 
mange lande vil vi se de særlige juridiske 
Covid-19-tiltag rullet tilbage, når sund-
hedssituationen normaliserer sig. Men 
i nogle lande vil det ikke ske. Derfor er 
vores arbejde kun lige begyndt.

”Vi og det internationale samfund har 
en vigtig opgave i at holde regeringer til 
ansvar for, at demokrati og retssikkerhed 
ikke sættes over styr. - Vi vil på den kom-
mende junisamling i FNs Menneskeret-
tighedsråd kaste lys på det øgede pres på 
menneskerettighederne foranlediget af 
Covid-19. Vi forbereder en særlig indsats 
med fokus på ytringsfrihed, forsamlings-
frihed, kvinders og pigers rettigheder, 
civilsamfundsråderum og menneskeret-
tigheder on-line. - Vi arbejder, som det 
fremgår, hårdt for menneskerettigheder-
ne. Det lover vi at blive ved med”.

”Vi arbejder, som det fremgår, hårdt for menneskerettighederne. Det 
lover vi at blive ved med.”

J. Kofod & R. Prehn 
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Kampen om narrativer

Ungarske reaktioner
Den ungarske regerings talsmand, statssekretær for international kommunikation Zoltán Kovács, sagde i et interview til 
BBC, at Ungarn bliver politisk lynchet, fordi landets regering har valgt sin egen vej, nemlig at �inde den mest effektive måde 
at håndtere Corona-epidemien på. Den ny lov var nødvendig for med hurtige og bestemte forholdsregler at bekæmpe epi-
demien. Han pegede på, at �ire andre EU-lande havde vedtaget bemyndigelser uden tidsgrænse. Ungarns højeste prioritet er 
at beskytte hele den ungarske befolknings helbred, sikkerhed og interesser. Den ungarske regering har håndteret krisen og 
dermed undgået problemer, som UK, Italien eller Spanien er løbet ind i. 

Kovács sagde, at det nationale ungarske parlament til enhver tid kan tilbagekalde den bemyndigelse, regeringen har fået, 
når man skønner, at krisen er forbi. 

Ved lovens fremsættelse i marts måned forsvarede Kovács den ny straffelovsbestemmelse om fem års fængsel for udbre-
delse af falske oplysninger for at forvirre store grupper af borgere eller for at hæmme indsatsen på at inddæmme virussen. 
”Mener den liberale, mainstream presse, at Orbán vil fængsle alle journalister?” .. ”Vi er i en undtagelsestilstand, og ungarsk 
lov vil nu sanktionere hensynsløs tale, som kan underminere indsatsen på at beskytte folket for virussens udbredelse.”  

Narrativer
Igangværende forskning ved Center for Østeuropa og International Studier ved Freie Universität Berlin, ZOiS, afdækker, at 
der opstår et sammenhængende, høj-ideologiseret illiberalt højre. Ifølge de polske og ungarske regeringspartiers statscen-
tralistisk-konservative ideologi, adskiller staten sig i væsentlig grad fra en forligende stat, der garanterer regler og rettig-
heder. Den illiberale stat har et moralsk formål: at forsvare og værdsætte det, som dens fortalere anser for at være legitime 
nationale interesser. 

For Fidesz-funktionærer og Fidesz-støtter indgår de nylige internationale reaktioner i et længe etableret narrativ, nemlig 
at fremmane, at den liberale mainstream gennemfører et angreb på Ungarn. Dette narrativ kom til syne i den måde, Fidesz 
politikere reagerede på den internationale kritik af Ungarns håndtering af �lygtningekrisen i 2015-2016, og ved det Cen-
traleuropæiske Universitets (CEU) juridiske status 2017-2018. I det sidste tilfælde beskyldte Orbán CEU for at snyde og at 
misagte ungarsk lovgivning. Trods kraftig international kritik så CEU sig nødsaget til at �lytte alle sine aktiviteter værk fra 
Budapest og til en ny campus i Wien.

En stor del af Ungarns reaktion har bestået i at diskreditere de internationale kritikere. Justits- og Europaminister Judit 
Varga ser den stigende kritik af Ungarns Corona-viruslov som et forsøg på at bringe ”kritiske, sande” europæere til tavshed. 

Denne europæiske liberale mainstream består i�lg. den ungarske udenrigsminister Péter Szijjártó af en samling ”ven-
streorienterede, center-venstre, grønne og liberale politiske partier”. Det er i denne forbindelse bemærkelsesværdiget, at 
European People’s Party (EPP) ikke stod på Szijjártós liste. Argumentet om en liberal mainstream vil blive vanskeligere at 
fremføre, hvis markante EPP politikere tager �løjlshandskerne af. 

Nationalstaten mod Bruxelles    
Den egentlige betydning af Orbáns nye beføjelser består i det centrale budskab, som de illiberale konservative ungarer 
mener kan drages af Corona-viruskrisen og det forvirrede europæiske svar på den: at nationalstaten fejrer et massivt come-
back på EUs bekostning, og at kun nationalstater er i stand at håndtere en krise som den nuværende. Man foretrækker at 
symbolisere dette med billeder af den fundamentalt nationale institution, hæren, som siden den 20. marts har patruljeret i 
Budapests gader.  

Det nationalstatslige budskab lader sig derved oversætte til en åben kritik af EUs vanskeligheder med at �inde et over-
bevisende fælles svar på krisen. Med sit billede af en hårdt arbejdende premierminister konfronterer Fidesz EU under 
foregivende af, at Bruxelles intet gør for at hjælpe med forsvaret mod Corona-virus, samtidig med, at man konstant sender 
stikpiller mod en ungarsk regering, der gør sit arbejde.

EU-observatører og EU-funktionærer argumenterer derfor med, at det er vigtigt at få kampen om narrativet vundet på 
sin side, som et passende svar på den globale pandemi. Pawel Zerka fra European Council of Foreign Relations har påvist, 
at fremkomsten af Corona-virus har udløst en kamp om  narrativet om EUs rolle. Vinderen vil bestemme EUs fremtid. For at 
vinde dette slag bliver EU nødt til at beskæftige sig med Ungarns Fidesz, ikke kun retorisk, men også praktisk ved at �inde et 
hurtigt og resolut svar på pandemien og dens økonomiske konsekvenser.   

Uddrag af: Mihai Varga, ZOiS Spotlight 15, Berlin 2020.
Oversat fra tysk af Philip Maschke

Fra menneskeretskommissærens årsrapport: 
- Interventioner ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
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Fra menneskeretskommissærens årsrapport: 
- Interventioner ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

 Fire eksempler på Dunja Mijatović’ tredje-
parts interventioner 

Storkammerhøring i sagen Selahattin 
Demirtas mod Tyrkiet (2).
Menneskerettighedskommissæren del-
tog den 18. sept. i høringen ved EMDs 
storkammer i sagen Selahattin Demirtaş 
mod Tyrkiet (2), der drejede sig om va-
retægtsfængsling af et parlamentsmed-
lem. Kommissærens intervention var en 
opfølgning på den skriftlige observation, 
som hendes forgænger havde indleveret 
til kammerets forhandlinger i november 
2017.

Kommissæren gjorde i sin interven-
tion Domstolen opmærksom på et an-
tal systemiske problemer i Tyrkiet for 
dermed at skabe sammenhæng mellem 
et antal igangværende sager ved EMD. 
Hun udtrykte sine bekymringer over 
tyrkiske domstoles anvendelse af vare-
tægtsfængsling, herunder mangelfuld 
begrundelse, anvendelse af udtalelser, 
der burde være beskyttet under EMRK 
artikel 10 [ytringsfrihed], som bevis, og 
uberettigede begrænsninger på tiltal-
tes muligheder for at appellere deres 
tilbageholdelse og opnå en haste-prø-
velse. Hun gjorde også opmærksom på 
sit synspunkt, at juridiske handlinger 
som anholdelser, éngangs- og gentag-
ne tilbageholdelser anvendes til at gøre 

kritiske stemmer tavse, herunder op-
positionspolitikeres stemmer, og at den 
usammenhængende anvendelse af bevi-
ser i disse sager undergraver tilliden til 
det juridiske niveau og afskrækker fra 
at udtrykke legitime meningsforskelle. 
Hun anførte, at en synlig nedbrydning af 
de sikkerhedsforanstaltninger, der skal 
sikre retsvæsenets ua�hængighed, har 
forværret situationen. 

Tredjeparts intervention overfor EMD
Menneskeretskommissæren indgav i 
2019 fem skriftlige interventioner som 
tredjepart, i overensstemmelse med 
EMRK artikel 36, stk. 3.

Kommissæren offentliggjorde sin 
skriftlige iagttagelse til EMD i sagen 
Mehmet Osman Kavala mod Tyrkiet 
(journal nr. 28749/18). Denne sag dre-
jer sig om anholdelse og tilbageholdelse 
af klageren, en tyrkisk menneskerets-
forkæmper og civilsamfundsaktivist, 
samt påstanden om, at tilbageholdelsen 
skete med andet formål end det, der er 
foreskrevet i EMRK. Kommissærens 
observation rettede sig mod en situati-
on, hvor der i de senere år konstateres 
et stigende pres mod civilsamfundet 
og menneskeretsforkæmpere i Tyrkiet. 
Kommissæren henviste endvidere til sin 
forgængers konklusioner om Gezi begi-
venhederne i 2013, herunder gentagne 

forbehold for de tyrkiske myndigheders 
holdning til begivenhederne og retten til 
forsamlingsfrihed i almindelighed. Kom-
missæren gjorde endvidere opmærksom 
på sine længerevarende bekymringer 
over anvendelsen af juridiske foranstalt-
ninger, og i særlig grad tilbageholdelse, 
for at straffe ytringer og handlinger, der 
er beskyttet af internationale menne-
skeretsstandarder. Dette underminerer 
retsvæsnets troværdighed og har en 
stærkt nedkølende virkning. Endvidere 
gav hun udtryk for sit forbehold overfor 
de indenlandske muligheder [i Tyrkiet] 
for at appellere sådanne anholdelser. 
Kommissæren konkluderede, at dis-
se anholdelser og fængslinger skal ses 
op mod et bredere mønster i Tyrkiet af 
eskalerende repressalier mod civilsam-
fundsaktivister og menneskeretsfor-
kæmpere for deres legitime arbejde.

Den 8. februar offentliggjorde kom-
missæren sin skriftlige observation i 
sagen M.A. mod Danmark (journal nr. 
6697/18). Denne sag drejer sig om af-
slag på opnåelse af familiesammenfø-
ring til en person, der har midlertidig 
beskyttelsesstatus, eftersom han ikke 
endnu havde haft permanent opholdstil-
ladelse i tre år. I sin underretning, som 
bygger på tidligere arbejde om Danmark 
og på en emne-brochure fra 2017 om fa-
miliesammenføring, konstaterede kom-

˛
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missæren, at domstolen har anerkendt 
familiesammenføring som en grundlæg-
gende rettighed for �lygtninge, og at en 
person med midlertidig eller subsidiær 
beskyttelse har en række centrale karak-
teristika til fælles med �lygtninge. Hun 
konstaterede på denne baggrund, at per-
soner med en midlertidig eller en subsi-
diær beskyttelse skal anses for at være i 
en situation svarende til �lygtninge, hvad 
angår adgang til familiesammenføring. 
Endvidere understregede hun de negati-
ve virkninger af længere tids familiead-
skillelse samt det forhold, at lange ven-
teperioder på familiesammenføring ikke 
lever op til domstolens krav om umiddel-
bar problemløsning.

Den 3. juni offentliggjorde kommissær-
en sin skriftlige observation i sagen Dabo 
mod Sverige (journal nr. 12510/18). Her 
drejer det sig om afslag på familiesam-
menføring, fordi ansøgeren, der havde 
�lygtningestatus, ikke havde opfyldt den 
underholdsforpligtelse, som han var på-
lagt, på grund af den angivne fejl ikke 
at have indsendt ansøgning om familie-
sammenføring inden for tre måneder 
fra at have opnået �lygtningestatus. I sin 
indstilling, der er baseret på tidligere 
undersøgelser af landet, og på emne-do-
kumentet fra 2017 om familiesammen-
føring, gjorde kommissæren opmærk-
som på, at familiesammenføring er en 
væsentlig rettighed, der gør det muligt 
for �lygtninge at genoptage et normalt liv 
og at blive integreret i værtslandet. Hun 
noterede, at underholdsforpligtelse og 
korte ansøgningsfrister som forudsæt-
ning for at kvali�icere til en undtagelse 
ikke bør anvendes overfor personer, der 
har opnået international beskyttelse; og 
at medlemsstaterne skal undgå at holde 
familier unødigt adskilte. 

Den 22. november offentliggjorde 
kommissæren sin skriftlige observati-
on i forhandlingerne om S.S. med �le-
re mod Italien (journal nr. 21660/18). 
Sagen drejer sig om opbringning af og 
redningsaktion ved en nødstedt båd i 
Middelhavet med omkring 150 personer 
ombord, der havde forladt Libyen, og de 
påståede menneskeretskrænkelser, der 
var en følge af denne operation. I sin ind-
sigelse, som i det væsentlige baserer sig 

på ’Anbefalinger vedr. Middelhavet’, har 
kommissæren understreget, at ændrin-
ger, indført i medlemsstaternes migra-
tionspraksis i det centrale Middelhav, i 
særlig grad visse former for assistance 
til den libyske kystvagt, er resulteret i et 
stigende antal returneringer af migran-
ter til Libyen, medens medlemsstaterne 
er klar over, eller burde have haft kend-
skab til risikoen for alvorlige menneske-
retskrænkelser i landet. Hun fremhæ-
vede også, at medlemsstater ikke burde 
overføre ansvaret for redningsoperati-
oner til andre staters myndigheder, når 
de vidste eller burde have vidst, at dette 
ville udsætte mennesker for alvorlige 
menneskeretskrænkelser, og at forholds-
regler, der udstedes under redningsope-
rationer, bør være i overensstemmelse 
med menneskerettighederne. 

Den 25. november offentliggjorde 
kommissæren sine observationer mht. 
sagen Wikimedia Foundation Inc. mod 
Tyrkiet (journal nr. 25479/19). Sagen 
drejer sig om Tyrkiets blokering af det 
gratis, �lersprogede, kollaborative on-
line-leksikon, der drives af klageren, en 
non-pro�it organisation. I sin indstilling 
anbragte kommissæren den igangvæ-
rende blokering af Wikimedia i en brede-
re sammenhæng, hvorved internetloven 

i såvel dens bogstav som dens hensigt, 
forårsager adskillige brud på retten til 
at modtage og viderebringe information 
på internettet som følge af en uforholds-
mæssig ibrugtagen af blokeringsværktø-
jer. På sin side er dette spørgsmål en del 
af et endnu bredere problem: myndighe-
dernes hårdhændede fremgangsmåde 
overfor enhver information eller ethvert 
indhold, de �inder anstødeligt. Kommis-
særen konkluderede, at den måde, hvor-
på Tyrkiets administrative myndigheder 
og dets underretter rutinemæssigt gri-
ber til internetblokering er uaccepta-
belt i et demokratisk samfund og ikke i 
overensstemmelse med EMRK artikel 10 
[ytringsfrihed]. Hun understregede, at 
problemets systemiske status kræver en 
meget vidtrækkende indsats, herunder 
en fuldstændig revision af den relevante 
del af tyrkisk lovgivning. 

Menneskeretskommissær Dunja Mijato-
vić’ årsrapport blev forelagt for Europa-

rådets Ministerkomité den 22. april 2020. 

Oversat fra engelsk af Philip Maschke
                 

Utilfredshed i Azerbajdjan 



27Den Danske Helsinki Komites Nyhedsblad

Utilfredshed i Azerbajdjan 
For små 3 uger siden udkom Verdens 
Pressefriheds Index for 2020 fra Repor-
ters Without Borders. Azerbajdjan opnå-
ede en sort 168. plads på listen over 180 
lande – 2 punkter lavere end sidste år. 
Azerbajdjan overhaler således kun lande 
som Iran, Saudi Arabien, Kina, Turkme-
nistan og Nord Korea. Det er skamfuldt 
for alle os, som kæmper for demokrati 
og er imod præsident Aliyevs korrupte 
regime. Det passer ikke, påstår Aliyevs 
regime, som kalder os for hyklere, 5. ko-
lonne repræsentanter og landsforræde-
re. 

Præsident Aliyev har været på sin post 
siden 2003. Han blev ”folkevalgt” med et 
højt procenttal, og siden da er der ”af-
holdt” endnu 3 præsidentvalg, og det er 
Aliyev, som har vundet alle 3 med pro-
centtal som bliver højere og højere fra 
valg til valg - med faldende vælgerdelta-
gelse. En gang imellem a�holdes der også 
kommunale valg og parlamentsvalg, 
hvor de samme mennesker bliver valgt 
igen og igen. Det eneste sted, hvor oppo-
sitionen sejrer over Aliyevs regime, er på 
internettet og de sociale media, som Fa-
cebook, Twitter og You Tube – struktu-
rer, som regimet ikke kan styre, på trods 
af en hel stab ved præsidentens apparat, 
som er ansvarlig for trolling og hacking 
af oppositionens politiske aktivister.  

Hvad sker der for Azerbajdjan?
For 102 år siden fremkom en ny stjer-
ne på den demokratiske himmel – den 
første demokratiske republik i den 
muslimske verden – Den Azerbajdjan-
ske Demokratiske Republik. Under sin 
2 årige eksistens opnåede Republikken 
mange ting – gav kvinderne rettigheder 
til at stemme til valget, åbnede sit første 
Universitet, skabte sin hær, publicerede 
aviser osv. Den havde kunnet opnå end-
nu mere, hvis bolsjevikkerne ikke havde 
erobret landet i 1920. Og siden da gik 
det galt for befolkningen. Folket, som 
lige var begyndt at tænke selvstændigt, 
blev knækket og ingen �ik mulighed for 
at snakke om et frit Azerbajdjan før end 
Sovjetunionen faldt sammen. Landets 

befolkning havde håbet om en demokra-
tisk fremtid indtil KGBs tidligere general 
Heydar Aliyev overtog magten ved et 
kup i 1993. Azerbajdjan blev til et ”kon-
gerige”, hvor magten videregives fra fa-
deren til sønnen ved hjælp af ”valgene”. 

Og selv om der står i landets 
konstitution, at den samme person ikke 
må blive genvalgt mere end 2 gange, så 
ændrede regeringen konstitutionen ved 
at gennemføre en folkeafstemning, og 
vupti… nu er det �jerde gang, at Ilham 
Aliyev blev valgt til landets præsident og 
præsidentperioden blev forhøjet fra 5 år 
til 7 år. Undervejs udpegede Ilham Aliyev 
sin kone Mehriban Aliyeva (Pashayeva) 
til at være første vicepræsident. Og nu 
udskiftes stille og roligt hele minister-
staben fra den gamle Aliyevs klan til den 
nye Pashayevs klan. Navne blev ændret, 
men meningen er den samme – bruge 
landets budget til deres egne formål. 

Situationen er i mellemtiden blevet 
værre og værre. Arbejdsløsheden stiger 
til trods for, at præsidenten siger no-

get andet. Folk �inder en dags arbejde 
og prøver at tjene noget for at forsørge 
familien. Der bliver ikke ydet bistands-
hjælp ved arbejdsløshed eller børne-
penge. Folk bliver mere og mere util-
fredse. Oppositionen bliver nægtet sine 
aktiviteter i landet og bliver forfulgt. Det 
største oppositions parti, Den Nationa-
le Fronts Parti, får ikke lov til at have et 
kontor. Alle oppositionsaviser er blevet 
lukket ned. De største internet kanaler 
som MeydanTV, AzadSöz og Osmanqizi 
bliver blokeret, mens folk bruger VPN til 
at koble sig på disse kanaler, læse artik-
ler og se udsendelser.  Regimet bruger 
terrorismen og islamismen til at dæmpe 
folkets utilfredshed. 

Undertrykkelse
For to år siden skød en utilfreds med-
borger, Yunus Safarov, i Gandja – den 
næststørste by i Azerbajdjan – byens 
borgermester Elmar Valiyev, som er 
kendt for at være meget grusom mod 
medborgere, meget uhø�lig og meget 

Autokrater arm i arm: Emine Erdoğan med sin mand præsident Recep Tayyip Erdoğan og Azerbajdjans 
præsident Ilham Aliyev til NATO topmøde i Bruxelles juli 2018. © GintsIvuskans/dreamstime.
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grådig. Der blev klaget mange gange 
over ham til præsidenten, men da han 
er meget loyal over for Aliyev, blev der 
ikke gjort noget. Borgermesteren blev 
ikke dræbt, men alvorligt såret. Yunus 
Safarov, som skød borgermesteren, blev 
pågrebet, regeringen har beskrevet ham 
som et medlem af en islamistisk terror-
gruppe. Byen Gandja blev midtpunktet 
for folkets utilfredshed, og mange tu-
sinde mennesker kom ud på gaden for 
at protestere imod regeringen, og støtte 
Yunis Safarov. Specialstyrker blev sendt 
til byen. Omkring 1000 mennesker blev 
anholdt, men frigivet senere. Omkring 80 
personer blev tiltalt for at være medlem-
mer af en islamistisk terrororganisation, 
som forberedte et kup i Azerbajdjan. For-
ældre og pårørende til disse mennesker 
påstår, at de anholdte aldrig har været 
med i nogen organisation, nogle af dem 
er slet ikke praktiserende muslimer. Alt 
det gøres for at have en �jende og vise fol-
ket, at hvis I ikke støtter Aliyevs regering, 
vil islamister overtage magten og Azer-
bajdjan kan blive til Iran nr. 2. 

Der er omkring 140 politiske fanger i 
Azerbajdjan, som skiftes ud jævnligt ved 
at nogen bliver frigivet eller har afsonet 
deres straf, men så �inder politiet blot 
nogle andre, som kan sættes i fængsel. 
Mange advokater, som forsvarer opposi-
tionsmedlemmer under høringer, bliver 
bandlyst af domstolen, og de bliver fra-
taget deres ret til at føre advokatpraksis.  

Opposition
Nu, hvor vi taler om oppositionen, så vil 
jeg også påpege, at oppositionen er op-
delt, der �indes den reelle opposition, 
som kæmper imod regimet, og der �indes 
en opposition, som kalder sig selv for op-
positionen, men i virkeligheden får ordre 
om deres aktiviteter fra regeringen og 
deltager i valget for at give udtryk for de-
mokratiske valg.

Den 19. oktober 2019 kaldte lede-
ren af Den Nationale Front, Ali Karimli, 
befolkningen til en protestaktion midt 
i hovedstaden, Baku. Omkring 50.000 
mennesker kom ud på gaderne i Baku. 
Mange oppositionsledere, blandt andre 
Ali Karimli, To�iq Yagublu, Ibragim Ibra-
gimli, Vahid Maharramli og andre blev 
anholdt, udsat for tortur og gennemban-

ket, således at de måtte behandles på 
sygehuset. Nogle oppositionsaktivister 
�ik 1-2 måneders fængselsstraf og man-
ge �ik bøder. 

Der var ikke kun fysisk tortur, men også 
psykisk. Politiet bragte To�iq Yagublu 
til forhør, og i værelset ved siden af ud-
øvede politiet fysisk tortur mod hans 20 
årige søn, som skreg pga. smerter. Imens 
fortalte politiet under a�høringen, at hvis 
To�iq Yagublu ikke ville give de nødven-
dige udtalelser, ville de skade hans søn, 
og endda kunne sende hans datter til 
den anden datter, som desværre døde i 
en ung alder. 

Uigennemsigtige valg
Den 9. februar i år blev der a�holdt end-
nu et valg til landets parlament. 85% af 
parlamentets medlemmer blev genvalgt, 
og det forudså oppositionspartiet Det 
Nationale Råds leder Jamil Hasanli, som 
udgav en liste over de nye parlaments-
medlemmer. 95% af hans liste stemte. 
Parlamentsvalget var præget af det to-
tale hykleri, bedrageri og overtrædelse 
af valgloven.  Antallet af stemmer falder 
drastisk fra valg til valg. Ved det sidste 
valg i februar melder ua�hængige kil-
der, at kun 11% af befolkningen stemte. 
Regeringen siger mere end 50%.  Nogle 
store oppositionspartier, som er samlet i 
Det National Råd, har boykottet valget og 
de, som var mødt frem, har ødelagt stem-
mesedler eller stemt for ikke pro-rege-
ringsvenlige kandidater.  

Der bruges de samme svindelnumre 
under alle valg: 
• Karrusel-operation – �lere grupper 

på 10-15 mennesker går fra et stem-
mested til det næste og ”stemmer” 
for kandidater fra pro-regeringspar-
tier eller såkaldte oppositionspartier 
(lomme oppositionen).

• Videoovervågningskameraer bliver 
dækket med tapet, blomster, bamser 
og lignende ting.

• Stemmerne bliver talt, men i proto-
kollen bliver der indført andre tal, 
dvs. hvis f.eks. en pro-regeringskan-
didat �ik 15 stemmer og oppositionen 
200, så skrives der i protokollen, at 
pro-regeringskandidaten �ik 200 og 
oppositionen 15.

• Nogle steder var protokollen allerede 
udfyldt.

• Stemmeurnerne var efter standar-
den, som er aftalt i loven, f.eks. ikke 
gennemsigtige eller uden låg.

• I stemmeurnerne blev der smidt �lere 
stemmesedler på en gang.

• Under stemmeoptællingen blev 
stemmesedler kastet på gulvet i ste-
det for på bordet, og da de blev sam-
let, så blandedes der allerede talte 
stemmesedler ind i bunken fra stem-
meurnerne.

• Ua�hængige observatører og obser-
vatører fra oppositionen blev gen-
nembanket, skældt ud, og bortført fra 
stemmestederne. 

Covid-19-krisens konsekvenser
Så rammer Covid-19 verden. Aliyevs 
regime tackler pandemien meget spe-
cielt. Som alle udemokratiske regerin-
ger bruger Aliyev Corona-virussen som 
undskyldning for at bekæmpe alle sine 
modstandere.  Den 19. marts 2020 i for-
bindelse med den nationale helligdag, 
Novruz, holdt præsidenten en tale for 
befolkningen, hvor han i stedet for at sige 
tillykke med helligdagen og tale om Coro-
na-virussen, truede oppositionen, kaldte 
dem for folkets �jender og 5. kolonne, 
sagde, at regeringen vil sætte ekstra pres 
på oppositionen og at oppositionen skal 
fuldstændig isoleres fra samfundet og at 
det er det, han vil gøre. Jeg vil påpege, 
at det ikke er første gang, at præsident 
Aliyev holder en tale til befolkningen, 
hvori han truer oppositionen. Og lige så 
snart det sker, så slår politiet hårdt til, og 
anholder mange oppositionsledere. Det 
skete også denne gang. 

Den 23. marts 2020 blev en af de fø-
rende oppositionsledere To�iq Yagublu 
anholdt og han �ik 3 måneders fængsels-
dom for noget, han aldrig har gjort. Et fa-
miliepar var kørt ind i hans bil, mens den 
var parkeret. Efterfølgende beskyldte de 
To�iq Yagublu for at køre ind i deres bil 
og for at true dem på livet. Sjovt nok hav-
de To�iq Yagublu selv ringet til politiet 
for at anmelde påkørslen og satte sig ind 
i bilen for ikke at konfronteres med det-
te par. Der er mange vidner til det. Men 
domstolen tog kun parrets vidneudsagn 
i betragtning, og To�iq Yagublu sidder nu 
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i fængslet i 1½ måned. Pga. karantænen 
må To�iq Yagublus familie ikke besøge 
ham eller sende friskt tøj, toiletartikler 
og mad. To�iq Yagublu blev også skadet 
under Oktober-demonstrationen sidste 
år, og trods det blev han sat i cellen sam-
men med tuberkuløse, syge mennesker. 
Det er en praksis, som regeringen anven-
der over for mange politiske aktivister.

Der er indført udgangsforbud i Azer-
bajdjan pga. Corona-virussen. Man skal 
sende en sms til et bestemt nummer for 
at få lov til at komme ud i 2 timer for 
f.eks. at købe ind eller gå til lægen.  Det 
bliver desværre benyttet af regeringen 
til at holde styr på oppositionens aktivi-
ster. Lederen af Nationalfronten, Ali Ka-
rimli, er blevet holdt fuldt isoleret i sin 
lejlighed siden den 13. april 2020. Hans 
internet-forbindelse er a�brudt, hans og 
familiens telefon og mobil telefoner har 
ingen dækning, selv om de har betalt for 
abonnementet. Familien har byttet de-
res router til en ny, men det hjalp ikke, 
og personen, som har hjulpet dem med 
at bytte routeren, er blevet anholdt for 
at bryde udgangsforbud, selv om han 
havde tilladelse til at komme ud. Ali 
Karimli har en lille søn på 7 år, som får 
�jernundervisning via Internettet. Ved at 
slukke for hans internetforbindelse fra-
tager regering hans lille søns ret til at få 
undervisning. Ved at slukke for telefon- 
dækningen fratager regeringen dem 
deres ret til at ringe til familien eller til 
lægen, hvis de bliver syge. De kan ikke 
engang sende en sms fra nummeret for 
at få tilladelse for at komme ud og købe 
ind. Så partiets medlemmer køber selv 
ind og bringer maden til Kerimlis fami-
lie. Men lige så snart de kommer ud ad 
døren bliver de arresteret og får 1-3 må-
neders fængselsstraf. Der er pt. omkring 
30 partimedlemmer som blev anholdt af 
denne grund.

Lige nu kommer der SOS-signaler fra 
fængslet om, at politiet torturerer til-
bageholdte oppositionsaktivister ved at 
gennembanke dem, og give dem elektro-
chok for at få tilståelser imod National-
frontens partileder, Ali Kerimli. 

Pres mod politisk aktive i udlandet
Presset på oppositionen føles ikke kun 
indenlands. Det føles også på opposi-

tionsaktivister udenlands. Det er ble-
vet erklæret, at alle dem, som går imod 
Aliyevs regime, går imod landet. Landets 
efterretningstjenester har lavet en liste 
over udenlandske politiske aktive, og 
vi blev alle sammen advaret om være 
opmærksomme, når vi færdes udendørs. 
Også at vi skal være opmærksomme på, 
hvem vi mødes med privat, og vi må ikke 
drikke eller spise ting, vi ikke er sikre på. 
Vores facebook, g-mail og Pay pal konti 
bliver hacket, men heldigvis har vi be-
skyttelse ved at koden bliver sendt til 
vores udenlandske telefonnumre, så de 
heller ikke kan overtages ved hjælp af 
telefonselskaber. Desuden kan vi politi-
anmelde hackingen. Dette privilegium 
har folket i Azerbajdjan mistet for længe 
siden, hvis den som klager, tilhører op-
positionen. 

Den tidligere politiske fange, Ilkin Ru-
stamzade, og række andre aktivister får 
hademails og sms’er til deres telefoner. 
De trues på deres og deres kæres liv. Il-
kin har �lere gange holdt live-udsendel-
ser om dette via Facebook. Der oprettes 
sex-annoncer i aktivisternes navne og 
telefonnumre. Der gøres alt det utænke-
lige, som kan gøres. Og hver gang tænker 
man, at det ikke kan være værre end det 

som skete, så sker der noget, som er end-
nu værre end sidste gang. Regeringens 
fantasi er enorm og har ingen grænser.

For ikke så længe siden meldte WHO 
ud, at det er en forbrydelse, når en re-
gering bruger COVID-19 til sine egne 
interesser. Den azerbajdjanske regering 
med Ilham Aliyev i spidsen er et godt 
eksempel på, hvordan man kan begå for-
brydelse som regering. Og jeg kan være 
meget taknemlig for, at oppositionen gør 
alt hvad de kan, for at Azerbajdjan ikke 
bliver til Nordkorea nr. 2. Jeg er overbe-
vist, at tiden, hvor regeringsmedlemmer 
skal stå til ansvar ikke er langt væk. Men 
vi skal fortsætte med at kæmpe, og vi vil 
kæmpe. 

Debatindlægget er udtryk for forfatterens 
egen holdning. Forfatterens identitet er 
redaktionen bekendt.

Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontières, RSF) blev stiftet i 
Montpellier i 1985, har i dag hovedkontor i Paris samt en håndfuld kontorer i 
klodens hovedstæder. Det er en ua�hængig, bredt støttet non-pro�it NGO, hvis 
formål er at forsvare og fremme informationsfrihed. 

Det årlige World Press Freedom Index er resultatet af svarene på et omfatten-
de spørgeskema med seks kategorier: pluralisme (kan man komme til orde i 
landet?); mediers ua�hængighed; graden af selvcensur; landets lovgivning mht. 
nyhedsformidling og oplysning; institutionernes gennemsigtighed; kvalite-
ten af den infrastruktur, der understøtter nyhedsproduktion. Spørgeskemaet 
foreligger på 20 sprog og besvares af jurister, sociologer og journalister. Hertil 
lægges en syvende kategori: en indikator for overgreb i hvert land på basis 
af en opgørelse over antal overgreb og voldelige handlinger mod mediernes 
repræsentanter.

Norge ligger nr. 1, Nordkorea ligger nr. 180.

Link: https://rsf.org/en/detailed-methodology

phm
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Af Hanne Severinsen

De sidste måneder med 
Corona-smitte har været 
en udfordring for demo-
kratiet.

I en krisetid er man nødt til at tage van-
skelige og usædvanlige nedluknings-be-
slutninger, som har skullet eksekveres 
hurtigt og effektivt for at virke.

Det bliver et interessant emne for 
fremtidens forskere at studere, hvordan 
de forskellige lande greb udfordringerne 
an. Alene et sammenlignende studie af 
indgreb og konsekvenser i de tre skandi-
naviske lande vil blive spændende læs-
ning.

Men allerede nu kan man konstate-
re, at for at undgå smittespredning har 
det ene europæiske demokrati efter 
det andet givet bemyndigelser, der sæt-
ter grundlovssikrede rettigheder ud af 
kraft, med henblik på at udstede regler 
for al menneskelig omgang.

Frygten for at blive smittet og skræm-
mebilleder fra lande med kaotiske 
ukontrollable forhold på hospitalers 
intensivafdelinger har i første omgang 
været nok til at få borgerne til at adlyde. 
Men i mange lande har man også ment, 
det var nødvendigt – midlertidigt, lover 
man - at indføre nye drastiske sanktio-
ner.

Grænser lukkes, nationalstaterne luk-
ker om sig selv. Victor Orbán i Ungarn 
har misbrugt lejligheden til at afskaffe 
demokratiet på ubestemt tid, Polens 
præsidentvalg er udskudt og uden mu-
ligheder for oppositionen til at føre valg-
kamp. På forbløffende kort tid er alle 
fremskridt for internationalt samarbej-
de efter Murens fald bortfaldet.

Demokratiet har vist sig mere skrøbe-
ligt end dengang man troede på ”End of 
History”.

I Danmark har vi før Corona-krisen 
haft mange diskussioner om mistillid 
til politikerne og til det repræsentative 
demokrati. Der er fremført forslag om 
Borgerting og �lere folkeafstemninger. 
I mange kommuner og regioner er der 

god gang i forskellige modeller for at 
inddrage borgerne i beslutninger om 
forskellige fremtidsscenarier. Det viser 
sig ofte, at det er lettere at tage store 
beslutninger, hvis de bygger på et med-
ejerskab fra borgere, der har deltaget i 
diskussioner på grundlag af sagligt input 
om muligheder og dilemmaer. (Et arbej-
de som Teknologirådet er i gang med at 
systematisere i et Demokraticenter, der 
skal stå for erfaringsudveksling af meto-
der og virkemidler for Borgerinddragel-
se, i form af et landsdækkende samar-
bejdsorgan for de mange aktører).

Et andet initiativ er Demokrati-Kom-
missionen, nedsat af DUF, der i januar 
udkom med sin rapport: Er demokratiet 
i krise?

I indledningen skriver man:
 ”I lande selv helt tæt på os opleves en 

voksende resignation over for den de-
mokratiske styreform og en søgen efter 
stærke ledere med populære og lette løs-
ninger. I �lere lande kan vi også se, at unge 
sætter spørgsmålstegn ved demokratiets 
kvalitet. For eksempel viser undersøgel-
ser, at i USA ville 46 % mellem 18 og 29 
år foretrække at blive styret af eksperter 
frem for folkevalgte. En anden analy-
se gennemført i syv EU-lande, herunder 
Frankrig og Tyskland, viser, at kun halv-
delen af de unge i disse lande mener, at 
demokrati er en god styreform. 

I Danmark er tilliden til demokratiet 
heldigvis fortsat intakt med godt 80 %, 

Demokrati og Borgerinddragelse i en Corona-tid     
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som udtrykker tillid til demokratiet som 
styreform. Det gælder også danske unge, 
som har en høj tillid til både regering, 
domstole og folketing og – i international 
sammenhæng – en relativt høj politisk 
selvtillid. Der er med andre ord en fortsat 
stor opbakning til demokratiet som insti-
tution.”

Problemstillingen ’eksperter kontra 
folkevalgte’ er blevet særlig interessant, 
efter at vi i Danmark nu har gennemlevet 
3 måneders Corona-krise. 

I første omgang førte skræmmebille-
der om ”Italienske tilstande” til konsen-
sus blandt samtlige partier om - for alt i 
verden netop med konsensus – at kom-
me væk fra ”Christiansborg-fnidder” og 
ind med sammenhold om bemyndigelser 
af usete dimensioner. Alle var glade for 
Statsministerens og Dronningens løfte-
de pege�ingre og de mange formaninger, 
der udgik fra Sundhedsmyndighederne. 
Og alle stemte for hjælpepakker og for-
dømte enhver tale om prisen for et men-
neskeliv. Kritik blev ligefrem dømt ude-
mokratisk!

Nu er vi i den lettede situation, at der 
heldigvis kun er 40 indlagte på intensi-
vafdelingerne – hvor man havde frygtet, 
vi ville have 400, og hvor vi havde yder-
ligere 500 respiratorer i reserve, klar til 
brug.

Til gengæld står vi nu med en meget 
stor pukkel af udskudte planlagte opera-
tioner og en voldsom stigning i arbejds-
løshed, konkurser og statsgæld.

Store Bededagsaften lykkedes det at 
bevare den politiske borgfred om i hvil-
ket tempo samfundet skal åbne. Men nu 

er det også blevet mere synligt, at det 
ikke mere er nok med formaninger og 
forbud. Nu begynder det at være mere 
legitimt at sætte spørgsmålstegn ved be-
slutningerne.

I Norge valgte man på et tidligt stade 
at nedsætte en kommission af sund-
hedsfaglige og økonomiske eksperter, 
der åbent skulle fremlægge - ikke bare 
konklusioner – men også alle præmisser 
og al dokumentation. Derved har både 
andre eksperter, befolkningen såvel som 
oppositionen kunnet få adgang til beslut-
ningsgrundlaget for alle de mange anvis-
ninger og regler efterhånden som de er 
blevet og bliver udstukket.

Nogle vil påstå, at det er alt for indvik-
let. Men en oplyst offentlighed har brug 
for at kunne forstå, hvad der ligger bag 
de beslutninger, der tages. De er jo net-
op ikke givet på forhånd, men bygger på 
skøn og på statistiske beregninger med 
store usikkerhedsmarginer.

Hvis man ikke forstår grundlaget for 
de mange regler, der udstikkes, risikerer 
man at skabe forvirring og mistillid – og 
i sidste ende grobund for konspirations-
teorier, noget man desværre ser i lande 
hvor ekkokamre og beskyldninger om 
”fake news” får al sammenhængskraft til 
at smuldre.

Heldigvis har den danske regering, ef-
ter kritikken af lukkethed, åbnet op for 
alle de bagud liggende beregninger, der 
lå, og som ligger, til grund for de mange 
dilemmaer og beslutninger, der er taget 
og bliver taget, om gradvise genåbninger 
af dele af samfundet.

Politik er at prioritere og træffe van-
skelige valg. Løsningsforslag vil være 
forskellige og bygge på politiske priori-
teringer. Men netop fordi de er vanskeli-
ge, vil der være brug for åbenhed og Bor-
gerinddragelse. Det vil være den bedste 
måde at skabe forståelse for, hvad det er 
for vanskelige valg, vi skal i gang med at 
tage i fremtiden om åbninger, økonomi 
- og en klimakrise, som stadig venter i 
horisonten.

Demokratikommissionen/Dansk Ung-
doms Fællesråd: Er demokratiet i krise? 

Analyser og anbefalinger til at styrke 
demokratiet i Danmark. 2020. 

ISBN 978-87-87486-13-2

Fonden Teknologirådet: 
Demokraticenter? Ja, men hvordan?

Links:  
https://tekno.dk/article/demokraticenter-jamen-hvordan/
https://tekno.dk/service/borgertopmoede
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Socialdemokratierne i Centraleuropa
- hvad er der tilbage?

Af Søren Riishøj

Sidst i marts måned for-
lod den sidste nominelt 
venstre-ledede regering 
regeringsposterne inden 

for gruppen af Visegrad-lande: Polen, 
Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Det skete 
i Slovakiet, hvor det erklærede social-
demokratiske regeringsparti Smer-SD 
mistede en tredjedel af stemmerne ved 

parlamentsvalget og derefter måtte 
overlade regeringsmagten til en cen-
trum-højre koalition ledet af Ivo Mato-
vić’ OLaNO. 

Hermed kobler Slovakiet sig til en ud-
vikling, vi over de sidste 10-15 år har 
oplevet i de andre Visegrad-lande. I Po-
len tabte Venstredemokratisk Alliance, 
SLD, magten i allerede 2005 og har ikke 
genvundet den siden. Det ungarske So-
cialistparti, MSZP, tabte stort i 2010 til 

Viktor Orbán’s Fidesz, og det tjekkiske 
Socialdemokrati, CSSD, gik fra 32 pct. 
ved valget i 2006 helt ned til blot 7,3 pct. 
i 2017. Regeringsmagt kunne kun opnås 
ved at indgå i alliance med Andrej Babiš’ 
parti ANO.

I sin analyse for ”Balkan Insight” (26. 
marts 2020) pegede Robert Anderson 
på, at socialdemokratiske partier før 
har lidt valgnederlag, men situationen 
lige nu er den mørkeste siden kom-

Valgkamp i Malmø, september 2018. Stefan Löfven måtte danne en mindretalsregering med Miljøpartiet. © Deanpictures/dreamstime.
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munismens fald for godt 30 år siden. 
Situationen er endnu værre for social-
demokratierne i Centraleuropa end i 
det gamle Europa, hvor det ellers ikke er 
gået for godt. Den politiske skillelinje er 
i dag ikke højre-venstre, men i langt hø-
jere grad mellem centrum-højre liberale 
på den ene side og national-konservative 
på den anden. 

Socialdemokratier på tilbagetog
I de sidste årtier har socialdemokrati-
erne været på tilbagetog i det meste af 
Europa. Som i Visegrad-landene har de 
haft svært ved at håndtere det hårde 
ulighedsskabende økonomiske klima i 
kølvandet på �inanskrisen i 2008-2009, 
og endnu værre blev det efter �lygtninge- 
og migrantkrisen i 2015. Socialdemokra-
tierne rundt om i Europa har ikke evnet 
at udforme alternativer til den fremher-
skende frimarkeds-neoliberale økono-
miske model og er blevet straffet herfor. 

Generelt har de socialdemokratiske 
partier og for den sags skyld andre par-
tier på venstre�løjen været langsomme, 
når det gælder om at indoptage kli-
ma-dagsordenen og ligestillingsspørgs-
målet i deres programmer.

Socialdemokratiernes tilbagegang vol-
der problemer for EU, da socialdemo-
kratierne traditionelt har været nogle af 
Bruxelles’ stærkeste støtter i regionen. 
Højredrejningen har afgjort svækket EUs 
fælles politik, når det gælder vigtige em-
ner som eksempelvis immigration, lige-
stilling og multikulturalisme. 

Virkninger af den ny økonomiske 
politik
Venstre�løjen havde det svært allerede i 
1990erne. I udgangssituationen var de, 
bortset fra CSSD i Tjekkiet, forbundet 
med regimerne før 1989. Den økonomi-
ske ”chok-terapi” ramte hårdt. Godt nok 
vandt venstre�løjspartier, SLD i Polen 
og Socialistpartiet MSZP i Ungarn, rege-
ringsmagten, men de havde ikke vilje og 
reelt ikke muligheder for at føre en mere 
social politik. 

SLD fortsatte i 1990erne stort set 
Leszek Balcerowicz’ neoliberale øko-
nomiske model, Socialistpartiet MSZP 
gennemførte i 1995 et hårdt asocialt 
økonomisk indgreb (”Bokros-planen”), 

og Fico og Smer-SD ændrede ikke Mi-
kuláš Dzurinda-regeringens borgerlige 
økonomiske politik ret meget. Socialde-
mokratierne var derfor klædt dårligt på, 
da �inanskrisen satte ind i 2008

Fra årtusindeskiftet gik det stejlt ned 
ad bakke, dog i forskelligt tempo. SLD 
vandt 41 pct. af stemmerne ved valget i 
2001, men nåede siden aldrig op over 15 
pct. og gled helt ud af parlamentet i åre-
ne 2015-2019. MSZP �ik 43 pct. af stem-
merne i 2006, kun 12 pct. i 2018. I peri-
oder gik det bedre for CSSD i Tjekkiet og 
Smer-SD i Slovakiet, men kun i perioder. 
Smer-SD vandt en jordskredssejr i 2012 
med 44 pct. af stemmerne, men �ik kun 
18 pct. ved valget her for nyligt. CSSD mi-
stede i 2017 to tredjedele af stemmerne, 
og kom ned på 7 pct. i vælgeropbakning. 
Og vælgerundersøgelser tyder ikke på 
noget snarligt comeback. Venstreallian-
cen SLD i Polen kom kun i parlamentet 
ved sidste valg takket være en fælles 
valgblok indgået med partierne ”Forår” 
(”Wiosna”) og ”Sammen” (”Razem”). 

Hvem har vundet fodfæste?
Viktor Orbáns Fidesz vandt en jord-
skredssejr i 2010 og har beholdt magten 
siden. Lov og Retfærdighedspartiet (PiS) 
vandt regeringsmagten i 2015 på kravet 
om en mindre liberal økonomisk politik 
ligesom Fidesz i Ungarn. Identitetspoli-
tik har vundet frem, Smer-SD i Slovaki-
et og CSSD i Tjekkiet har fulgt med i den 
retning et stykke ad vejen.  Frygt og usik-
kerhed har skabt grobund for kravet om 
mindre styring fra Bruxelles. 

Tjekkiske Andrej Babiš’ ANO er ikke 
let at placere på skalaen mellem cen-
trum-højre liberale på den ene side og 
national-konservative på den anden. An-
derson ser ham som en ”centristisk tek-
nokrat” med hældning mod populisme. 
Hele det politiske spektrum er rykket 
mod højre, også de socialdemokratiske 
partier. Socialt marginaliserede har følt 
deres krav tilsidesat, også af de social-
demokratiske partier og hælder derfor 
mod højre eller i Tjekkiet over mod ANO. 

Det tjekkiske socialdemokrati CSSD, 
siger Robert Anderson, har været delt i 
to meget forskellige �løje, den ene, ledet 
af tidligere ministerpræsident Sobotka, 
har stået for en pro-europæisk social-

demokratisk ”mainstream” linje, den an-
den har været nærmere præsident Miloš 
Zemans nærmest national-konservative 
linje. Den deling er aldrig blevet over-
vundet. I Slovakiet er tidligere minister-
præsident Robert Fico slået ind på en ret 
national-konservativ linje. Smer-SD be-
�inder sig efter valgnederlaget i en krise 
og i en intern magtkamp mellem ”libe-
rale” og ”konservative”. En udvej kunne 
være en ny og mere moderne venstre-
�løjspro�il, når det gælder indsatsen mod 
social ulighed og klimakatastrofer.

Ekstreme højrepartier og alternative 
bevægelsespartier har vundet fodfæste 
i alle �ire Visegrad-lande. Venstre�løjen 
har mistet mange unge vælgere, de �leste 
af dem, der er tilbage, er godt oppe i al-
deren, oppe over de 60 år. Mange unge 
stemmer ekstremt nationalt konserva-
tivt eller på nye alternative bevægelses-
partier. Det yderste venstre står svagt. 
I Tjekkiet har det kommunistiske parti 
KSCM dog tidligere haft pæn vælgerop-
bakning, men også den faldt ved det sid-
ste valg. 

CSSD logo.
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Refl eksioner over internationalt samarbejde 
under en verdenskrise – hvad er der tilbage af 
mellemfolkelig tillid i 2020?

 Af Karsten Fledelius

Den britiske statsmand 
Winston Churchill beskrev 
under Anden Verdenskrig 
kriser som noget, der kun-

ne gøre én stærkere. Og hele det interna-
tionale system, vi i dag lever under – og 
de internationale og regionale organisa-
tioner, vi i dag lever med – er vokset ud af 
århundredet med de to verdenskrige og 
er dybt præget af dét – på godt og ondt. 

1918-20 skabtes et internationalt 
system, som efter amerikansk forslag 
skulle være baseret på åbenhed, retfær-
dighed og gensidig tillid. Men fredsslut-
ningerne med Tyskland, Østrig, Ungarn, 
Bulgarien og Osmannerriget var kun i 
ringe grad baseret på disse værdier. Og 
det Folkeforbund, som var en del af pak-
ken, var fra starten handicappet af, at 
den nye stærke magt på den internatio-
nale scene, USA, ikke var, og aldrig kom 
med. Faktisk �ik den nye verdensorden, 
der skabtes 1918-20, på mange måder 
et kortere liv end den, som blev skabt 
1814-15 på ruinerne af Napoleons for-
søg på at skabe sin verdensorden.

Der er unægtelig meget, som kan min-
de os i dag om 1930erne: ouverturen i 
form af en stor økonomisk verdenskrise, 

som startede i USA, og en stigende ten-
dens til at ændre det politiske liv i �lere 
demokratiske stater i autoritær retning, 
en stigende mangel på tillid mellem for-
bundsfæller og tendens til at gå efter sin 
egen stats interesser frem for verdens-
samfundets. Og en stigende spredning af 
løgne om hinanden og historien.  

Der tales meget om et sammenbrud 
for en ”liberal verdensorden”. De ad-
færdsregler mellem staterne i verden, 
som syntes omkring årtusindskiftet at 
være accepteret af de �leste, og som tilsy-
neladende blev stabiliseret gennem Rus-
lands støtte til USAs kamp mod islamisk 
terrorisme 2001-2002. Men med USAs 
invasion af Irak i 2003 skete gennem de 
følgende 10 år en gradvis nedslidning af 
det russisk-amerikanske tillidsforhold, 
forstærket af det arabiske forår og kul-
minerende i Krim-krisen 2014. 

Dette har først og fremmest fået kon-
sekvenser for FN, den ramme om ver-
dens nationers kollektive liv, som blev 
skabt i 1945 og overlevede gennem Den 
Kolde Krig. En organisation, som har vist 
sig langt mere sejlivet end forgænge-
ren Folkeforbundet, bl.a. i kraft af USAs 
værtsskab og opbakning. FN har på man-
ge måder været en garant for en liberal 
orden i store dele af verden gennem de 

sidste 80 år og har nu med den seneste 
verdenskrise, Corona-krisen, igen fået 
en central rolle via verdenssundhedsor-
ganisationen WHO. Men staterne er ikke 
bundet af WHOs anbefalinger, som vi 
også har hørt i Danmark i marts. 

Amerikanske perceptioner
Ej heller USAs præsident Trump er enig 
med WHO og vil ikke lade sig begræn-
se af nogen international organisation, 
incl. WHO – han har endda nu i midten 
af april erklæret, at USA, den største bi-
dragyder, vil tilbageholde sit bidrag til 
verdenssundhedsorganisationen, fordi 
han mener, at Kina har fået særbehand-
ling af den og er skyld i, at Corona-krisen 
har ramt verdens regeringer så uforbe-
redt, som det har været tilfældet.

Trump er udtryk for en suveræ-
nitetstænkning, som går tilbage til 
1920ernes isolationistiske USA-politik, 
som var med til at gøre Folkeforbundet 
magtesløst, da den store økonomiske 
verdenskrise satte ind fra 1929, udløst 
af den ultraliberalistiske politik i – USA. 
Dette skal naturligvis også ses som et 
led i den amerikanske valgkamp. Trump 
har helt klart grebet ind for sent, og da 
han indførte �lyveforbud til USA fra lan-
dene i Europa gjorde han en undtagelse 
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for United Kingdom, under påberåbelse 
af, at man dér gjorde en god indsats for 
bekæmpelse af COVID-19. Dette var som 
bekendt, mens den engelske regering 
stadig ikke tog truslen særligt alvorligt.

Det har unægtelig ændret sig siden, og 
med en engelsk premierminister hårdt 
angrebet af Corona-virus er England 
kommet på linje med de �leste andre 
europæiske lande. Mens USA nu er det 
land i verden, som har �lest dødsfald. 
Samtidig med, at det amerikanske sam-
fund er i økonomisk krise med voldsomt 
stigende arbejdsløshed. 

Noget har man lært af fortiden i USA: 
At det nu gælder om at pumpe penge ud 
i samfundet for at redde, hvad reddes 
kan, og styrke den efterspørgsel, som er 
blevet så hårdt ramt af krisen. Om resul-

tatet af præsidentvalget bliver genvalg af 
Trump eller ej, er helt uvist. Tilsynela-
dende vil hans kernevælgere tilgive ham 
alt.

Tillid opbygges og fortabes
Det er noget af det, som også kan give 
ubehagelige mindelser om 1930erne. 
Mens Hitler var i gang med optrapningen 
til Anden Verdenskrig, sluttede tyskerne 
gennemgående op om ham i tillid til, at 
han da ville fred – men naturligvis en 
”fred i ære”. Og det var også, hvad han �ik 
bildt den daværende engelske regering 
ind. Så Hitler �ik lov til ustraffet at tilin-
tetgøre både Østrig og Tjekkoslovakiet, 
før United Kingdom endelig trak en streg 
i sandet med Polen i 1939. Men da var 
det for sent, Stalin havde mistet tilliden 

til England og Frankrig som forsvarere af 
fredstraktater og verdensorden og slog 
en handel af med Hitlers Stortyskland.

En af de mest bekymrende udviklin-
ger i synet på denne del af fortiden er 
EuropaParlamentets resolution om, at 
ikke blot Tyskland, men også Sovjet var 
skyld i Anden Verdenskrig. Det anses i 
Moskva for ren historieforvanskning. Og 
en af grundene til, at staten ifølge Putins 
nye forfatningsforslag skal beskytte den 
historiske sandhed. Vi har netop passe-
ret 75-årsdagen for Wehrmachts kapi-
tulation i Berlin den 9. maj 1945, efter 
en kamp, som kostede mellem 20 og 24 
millioner sovjetborgere, �lertallet russe-
re, livet. Molotov-Ribbentrop-pagten af 
23. august 1939 var et beskidt skridt fra 
begge sider. Men det var en tak for sidst 
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for München-aftalen i oktober 1938, 
hvor England og Frankrig prisgav Tjek-
koslovakiet til Hitler mod nogle garan-
tier, der ikke var det papir værd, de var 
skrevet på.

Det blev der rettet op på efter Hitlers 
angreb på Sovjetunionen, ikke mindst 
med USAs hjælp. Stalins tillid til sine 
vestlige allierede var ikke for stor, og vice 
versa, men det lykkedes lederne at beva-
re tilstrækkelig gensidig tillid til at mu-
liggøre sejren over Tysklands og Japans 
militærmaskiner. Og at skabe den nye 
verdensorganisation i 1945. Men tilliden 
holdt ikke længe, den blev i 1948 a�løst 
af den ”Koldkrig”, som først ophørte 40 
år senere.

En ny tillid mellem stormagterne 
skabtes omkring 1990 og varede frem 
til omkring 2004 – det år, hvor den sto-
re EU-udvidelse i Østeuropa fandt sted. 
Siden er tilliden blevet mere og mere 
tyndslidt, og vi står i dag igen med stater, 
som ønsker på væsentlig måde at påvir-
ke verdensordenen, her ikke blot USA og 
Rusland, men i høj grad også Kina. 

Men betyder det, at den ”gamle” ver-
densorden er væk? I hvert fald er der 
ikke tale om, at USA ikke stadig er den 
suverænt stærkeste magt i verden. Rus-
land er langt svagere end den gamle Sov-
jetunion. Men Kina? Er vi på vej mod en 
ny bipolaritet, en ny Koldkrig med USA 
og Kina som de to poler? Og udgør Kina 
en grundlæggende trussel for den ”frie 
verden” på samme måde som Sovjetuni-
onen eller i sin tid Stortyskland og Japan? 
Det drejer debatten sig om i lyset af en 
pandemi, som startede i – Kina – og i hvis 
forløb, Kina har været en vigtig aktør. 

Den parlamentariske opbakning er 
væsentlig
Måske er det klogeste vedr. de historiske 
paralleller at se den nuværende krise fra 
et parlamentarisk synspunkt. Det som 
var karakteristisk for den indre politiske 
udvikling i 1930erne var en reel umyn-
diggørelse af parlamenterne i de lande, 
som reelt �ik en diktatorisk statsform, 
selv om statslederen i de �leste tilfælde 
havde et folkeligt mandat opnået gen-
nem valg. Det gælder både Tyskland 
(hvor Weimar-forfatningen formelt for-
blev gældende, men reelt var sat ud af 

kraft), Estland, Letland, Litauen og Polen. 
Vi er i dag længst i den udvikling i Un-
garn, men parlamentarismen har også 
stærkt forringede vilkår i et land som 
Tyrkiet. I en krise som den nuværende 
pandemi er der en oplagt risiko for, at 
parlamentet hægtes af i længere tid. 

Men netop den parlamentariske op-
bakning er særdeles væsentlig for legiti-
miteten af ekstraordinære foranstaltnin-
ger. Det har vi set gode eksempler på bl.a. 
i Danmark. Der er mindre opmærksom-
hed på de parlamentariske forsamlinger 
i OSCE og Europarådet samt EuropaPar-
lamentet, til trods for, at det er netop dis-
se organer, som udgør en afgørende for-
skel fra det internationale samarbejde i 
mellemkrigsårene. Stærke ledere støttet 
på udvalgte eksperter bør a�balanceres 
af valgte parlamentarikere. Heldigvis vi-
ser kampen mod pandemien også gode 
eksempler på dette. Det er vigtigt, at de 
europæiske befolkninger har tillid til, at 
de politikere, de har valgt, også virker 
sammen om at begrænse og bekæmpet 
den fælles, usynlige �jende. 

Aktuelt fremhæves to meget forskelli-
ge lande, Italien og Grækenland. I Itali-
en startede det kaotisk ud med masser 
af dødsfald, og siden med drastiske ud-
gangsforbud. Og udbredt bitterhed over, 
at det var fra Kina, man først �ik hjælp i 
større stil mht. værnemidler. Utilfreds-
heden hermed har mange italienerne 
overført på EU, hvis kommissionsfor-
mand har måttet undskylde på organisa-
tionens vegne.

I Grækenland er det gået væsentligt 
anderledes. Her har regeringen tilrette-
lagt kampagne og forholdsregler på en 
sådan måde, at det har inspireret befolk-
ningen til at handle fornuftigt og samar-
bejde. Her har man for tiden en oplevelse 
af, at man faktisk godt selv kan håndtere 
krisen på en fornuftig måde. Men landet 
har sin egen alvorlige �inanskrise bag sig, 
som det med EUs støtte er kommet igen-
nem, hvad der har skabt et bedre funge-
rende politisk system. 

Vi har brug for at vide meget mere om 
vilkårene i de ramte lande, for at forstå 
konsekvenserne. De værst ramte lande 
har brug for ikke blot konkret hjælp, men 
også empati. Ingen har været perfekte 
til at håndtere krisen, måske lige med 

undtagelse af Grønland, der så let har 
kunnet isolere sig fra omverdenen. Det 
Grønland, som der lige pludselig er kom-
met i fokus af helt andre grunde. Hvilket 
bør minde os om, at uanset hvor meget 
Corona-krisen fylder i opmærksomhe-
den lige nu, så kører udenrigspolitikken 
videre, og glemte problemstillinger kan 
pludselig dukke op. Vi er vant til at være 
skeptiske over for gamle modparter. Men 
hvor meget kan vi i yderste tilfælde stole 
på vores allierede? 

Diplomatisk kompetence bør styrkes, 
ikke reduceres  
Der er stadig megen mellemfolkelig til-
lid tilbage mellem nationerne i 2020. 
Men verden er til stadighed i bevægelse, 
og vores gensidige a�hængighed af vore 
medbeboere på kloden bliver for øjeblik-
ket gjort meget synlig af den herskende 
pandemi, som forhåbentlig vil dræbe 
færre mennesker end den ”Spanske 
Syge” i 1918-19.  Forhåbentlig vil den-
ne erkendelse også forplante sig til de 
politiske miljøer, så der igen lægges den 
vægt og de ressourcer i udenrigstjene-
sterne, som i en række lande, herunder 
Danmark, har været utilstrækkeligt til-
godeset.

  

Folke- og menneskeretten 
– hvad forener og hvad skiller dem?
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Folke- og menneskeretten 
– hvad forener og hvad skiller dem?

Boganmeldelse af 
Henrik Døcker

Louise Halleskov Storgaard, 
Ole Terkelsen og Jens Ved-
sted-Hansen: 

Folkeret og menneskerettigheder, 
Karnov Group 2019, 472 sider.
Matthias Herdegen: Völkerrecht, C.H. 
Beck 2019, 519 sider.

Tre jurister ved Aarhus Universitet 
præsenterer i ny lærebog for første 
gang folke- og menneskeretten i én og 
samme bog. Tysk folkeretsjurist sæt-
ter fokus på den moderne folkerets 
gennemslagskraft gennem interna-
tionale strafferetssanktioner.

Den ”gode” gamle folkeret og nutidens 
blot 120 år gamle menneskerettigheder 
– hvordan forholder disse to størrelser 

sig til hinanden og hvad består de egent-
lig af? Det har mange nok ind imellem 
sendt en tanke. Det er ikke sådan lige 
til at forklare, men man kan prøve at af-
skrælle nogle lag og �iltrere noget ud af 
to lærde bøger.

I forhold til andre juridiske discipli-
ner har folkeretten alle dage indtaget en 
særstilling, fordi dens traktater, normer 
og sædvaner almindeligvis ikke antages 
at have - og heller ikke har - lige så stor 
gennemslagskraft som love og kutymer 
i national ret. Nogle jurister har ligesom 
betragtet folkeretten som et slags sted-
barn sammenlignet med andre gedigne 
juridiske fag: civilret, formueret, straffe-
ret etc.

Mange forbehold for at håndhæve 
folkeretten
Menneskeretten har andre slags proble-
mer, jeg havde nær sagt, med at �inde 
sine egne ben: Er den en bestanddel af 
et lands nationale ret eller af folkeret-
ten? I Danmark er svaret på en måde let. 
Den er simpelthen både og! Den euro-
pæiske menneskerettighedskonvention 
af 1950 med sine ca. 30 opregnede og 
inter-europæisk beskyttede rettigheder 
blev i 1992 inkorporeret i dansk ret gen-
nem en særlig lov. De traktater, Danmark 
indgår med andre stater eller internati-
onale organisationer, gælder naturligvis 
her, men deres regler har for en domstol 
mindre gennemslagsret end en egentlig 
lov.

Hvis folkeretten efter manges opfattel-
se er sådan en ”svækling”, kan man spør-
ge, om den da ikke blot på nogle punkter 
byder på en ”råstyrke”, som viser dens 
eksistensberettigelse? Jo, der er visse 
former for folkeret, som - i retsvidenska-
ben betegnet jus cogens – har karakter 
af bindende folkeretsnormer. Hertil hø-
rer ’forbud mod magtanvendelse’ (læs: 
forbud mod at indlede krig), folkedrab, 
slaveri, tortur og love med tilbagevirken-
de kraft. Mens Iraks forsøg på at erobre 
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Kuwait i1990 blev effektivt imødegået af 
det internationale samfund, blev USAs 
aggression over for Irak i 2003 udsat for 
heftig international kritik – her var for-
målet da heller ikke at befri en nation 
mod udefra kommende angreb. Magtfor-
hold og storpolitik afgør, hvornår folke-
retten kommer til sin ret.

Med andre ord er der store begræns-
ninger for, hvad alverdens stater kan/må 
stille op for at modvirke folkeretskræn-
kelser. Ingen af de to bøger er rigtig op-
taget af den internationale intervention 
i Libyen i 2011, der med rod i den nye 
folkeretsnorm om ansvaret for at beskyt-
te (R2P) fra 2000 �ik FNs Sikkerhedsråd 
til at legitimere indgrebet. Juridisk set er 
’knasten’, at FN-pagtens art. 2 forbyder 
magtanvendelse og i virkeligheden kun 
tillader det, når man som stat er blevet 
angrebet af en eller �lere andre stater. Ge-
nerelt var der dog ikke i folkeretten fast-
sat en ret for stater til såkaldt humanitær 
intervention (som det NATO eksempelvis 
udløste til fordel for kosovo-albanerne i 
Kosovo i 1998).

Menneskeretten og den internationale 
strafferet
Under krigene i Eks-Jugoslavien i 
1990erne udviklede folkeretten sig 
imidlertid på forskellig vis, som den 
tyske bog beskriver (den danske ude-
lukker udtrykkelig nærmere omtale af 
international strafferet): Knap 50 år ef-
ter at FN havde stået fadder til den in-
ternationale konvention mod folkedrab 
i 1948, indtraf folkedrab både i Rwanda 
og Bosnien, hvorfor FNs Sikkerhedsråd 
�ik nedsat internationale straffetribuna-
ler til at dømme de hovedansvarlige i 
de to områder. Hertil kan tilføjes: Den 
nye internationale strafferet, som havde 
ligget i dvale siden Nürnberg-processen 
(mod Nazi-Tysklands hovedansvarlige) 
dannede grundlag for, at i alt 150 per-
soner ved de to tribunaler blev dømt – i 
hovedsagen lange fængselsstraffe for fol-
kedrab, tortur, udsultning og andre grove 
krænkelser af folkeretten. Ved den per-
manente Internationale Straffedomstol, 
oprettet 2003, er indtil nu seks personer 
blevet dømt. [Denne slags statistik synes 
at være fremmed for lærebøgerne. Anm. 
bemærkning].

Det er i den del, der omhandler men-
neskeretten, at den danske bog – uanset 
andre særskilte fremstillinger - på sæt og 
vis er nyskabende. Den medtager nemlig 
hele EUs katalog af såkaldte grundret-
tigheder – EUs navn på hvad vi kalder 
menneskerettigheder. Som bogen påpe-
ger, er EU for Danmark vigtigst, når talen 
falder på internationale organisationer, 
som kan træffe bindende beslutninger. 
FNs Sikkerhedsråd kan gøre noget lig-
nende, hvis der er sket brud på den in-
ternationale fred, men oftest drejer det 
sig om sanktioner mod enkelte lande 
eller personer. Således også en resolu-
tion fra 2014, som forpligtede staterne 
til at gøre det til en alvorlig forbrydelse 
for som fremmedkriger at rejse til en 
anden stat og deltage i terrorisme. Den 
slags kaldes i retssproget lovtraktater. I 
stort omfang betjener internationale or-
ganisationer sig af resolutioner eller de-
klarationer (erklæringer), som udsiger 
en hensigt og dermed ikke er bindende. 
Men sprogbrugen er vekslende, og brud 
på mange internationale konventioner 
eller traktater får i øvrigt ikke altid no-
gen følger. Når Kuwait blev undsat og 
ikke erobret af Irak, skyldtes det inter-
nationale magtforhold, som til eksem-
pel ikke var af samme beskaffenhed, da 
Rusland indlemmede ukrainske Krim i 
sit territorium. Folkeretten er med andre 
ord et værktøj, som kun ind imellem er 
virksomt. Helt modsat de nationale dom-
stole, som pådømmer lov-krænkelser, og 
politiet, som håndhæver lovene.

Staterne har både positive og negative 
rettigheder
De internationale menneskerettigheder 
hentede – som nævnt i Århus-juristernes 
bog - en første inspiration i en tale, den 
amerikanske præsident Franklin Dela-
no Roosevelt i 1941 holdt for ligesom at 
beskrive nogle gyldne mål for tiden efter 
den verserende Anden Verdenskrigs af-
slutning. Han nævnte her 1) ytringsfri-
hed, 2) religionsfrihed, 3) frihed fra nød 
og 4) frihed fra frygt. De indgik senere på 
året i Atlanterhavserklæringen, som ud-
sendtes efter et møde mellem Roosevelt 
og den britiske premierminister Win-
ston Churchill og blev siden kendt som 
De Fire Friheder, hvilket sidste bogen dog 

forbigår. I FN-pagten nævntes begrebet 
menneskerettigheder for første gang 
i en international traktat, i 1950 kom 
den europæiske, i 1966 FNs konventio-
ner om dem, og ved Lissabon-traktatens 
ikrafttræden i 2009 blev EUs charter for 
grundlæggende rettigheder af år 2000 
juridisk bindende.

Fortjenesten ved Århus-juristernes 
bog er, at den i fuld udstrækning be-
skriver EU-rettighederne, og desuden 
sammenligner dem med de rettigheder, 
Europaråds-konventionen indeholder. 
Men man kommer ikke uden om, som 
bogen pligtskyldigt gør, at opremse en 
lang række FN-specialkonventioner – 
mod race- og kvindediskrimination, tor-
tur, handicaps mv. og disses særlige kon-
trolkomiteer. Har man som individ eller 
stat klaget til én af disse komiteer og fået 
medhold, er der dog ingen forpligtelse 
for den indklagede stat til efterlevelse. 
Også til FNs Menneskerettighedsråd kan 
der klages, men betydningen af rådet er 
lidt anderledes, idet FNs medlemsstater 
hvert �jerde år skal indsende en redegø-
relse for rettighedernes tilstand i landet, 
som så vurderes ved en slags eksamina-
tion (international offentlig høring): uni-
versal periodic review, UPR.  

EUs særlige betydning for international 
menneskeretsbeskyttelse kan illustreres 
ved EU-domstolens underkendelse af 
en af EUs egne retsakter, EU-logningsdi-
rektivet af 2006. Irland havde indbragt 
sagen for domstolen, fordi EU-med-
lemsstaterne forpligtedes til at sikre, at 
teleudbydere – oven på terrorangrebet 
mod New Yorks verdenshandelscenter 
2001 – lagrede en række oplysninger om 
tale- og internetkommunikation. Det ud-
gjorde et indgreb i privatlivsbeskyttelsen 
i�lg. chartret. [Det spørgsmål er langt fra 
stedt til hvile. Anm. bem].

Strasbourg har verdens travleste inter-
nationale domstol
Den Europæiske Menneskerettigheds-
domstol har i sit over 60-årige virke 
afsagt over 22.000 domme, heraf over 
18.000 med konstatering af brud på kon-
ventionen. Uden for enhver tvivl verdens 
travleste internationale domstol. Noget 
ingen af de to bøger vier opmærksom-
hed – den statistiske effekt af retsregler 
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synes at stå den juridiske verden �jernt. 
Men det betyder, at det er uendelig 
meget sværere at udtage blot et par af 
Strasbourg-domstolens markante dom-
me – der er så mange! Århus-juristerne 
påpeger, at konventionens art. 2 om ’ret-
ten til liv’ som �lere andre konventions-
bestemmelser både indeholder positive 
og negative forpligtelser for staten. Det 
ligger i, som det tidligere nævnt andet-
steds, at staterne efter konventionen 
både skal efterleve (dvs. ikke selv kræn-
ke), beskytte (dvs. effektivt skærme 
borgerne) og (igennem love) gennem-
føre de opregnede menneskerettighe-
der.                                                                                                                                                                           

Hvis denne regel hos konventionens 
fædre var inspireret af staters vilkårli-
ge henrettelser af egne statsborgere, så 
er den i nyere tid blevet anvendt i helt 
andre situationer. Således i to tilfælde, 
hvor tyrkiske statslige myndigheder 
ved passivitet var skyld i at nyfødte 
omkom, fordi de ikke �ik tilstrækkelig 
hjælp. En russisk sag, fandt Rusland 
ansvarlig, fordi den ikke havde adva-
ret et landsbyområde mod et mudder-
skred, som kom til at kræve �lere døds-
ofre. Her som i næsten alle de godt 
18.000 domme med konventionsbrud 
har de indklagede stater så betalt de 
godtgørelser eller erstatninger, som 
Strasbourg-domstolen har pålagt dem 
– noget begge bøger lader uomtalt. 
Men er de få tilfælde af en stats ikke-ef-
terlevelse af en dom fra denne domstol 
(f.eks. Rusland i Yukos-sagen) da en 
folkeretskrænkelse? Det svarer ingen 
af bøgerne på.

Den tyske bog påpeger mere generelt, 
at staternes ’indre struktur’ (det, der 
i FN-pagten var sikret med ord om at 
’intet i denne pagt skal give FN ret til at 
gribe ind i forhold, som i det væsentlige 
hører ind under en stats egen jurisdik-
tion’) ved ’den dynamiske udvikling af 
menneskeretlige standarder’ bestandig 
er blevet indskrænket. Hertil medvir-
kede den proces, som førte til OSCEs 
oprettelse oven på Helsinki-slutakten 
af 1975, knæsættelsen af demokratiske 
samfundssystemer med �lere partier og 
frie valg – og siden hen speci�ikt dennes 
Moskva-konference om den menneskeli-
ge dimension i 1991.

 Begge fremstillinger hviler således på, 
at nationale forfatninger ikke altid udgør 
nogen hindringer for udemokratiske re-
gimers krænkelser af menneskers liv og 
værdighed. Deres opgave har ikke været 
at afspejle alle de farer og trusler, som 
lurer. [Højaktuelle eksempler er Polen 
og Ungarn. Anm. bem.]. Den Internati-
onale Domstol i Haag, som afgør tvister 
mellem stater, får spredtvis omtale, og 
har da heller ikke i det lange stræk i sin 
100-årige tilværelse afgjort vældig store 
politiske kon�likter eller a�bødet gigant-
krige. Men den har fortolket og især af-
bødet en række grænsekon�likter. 

Informationsmængden i begge bøger 
er gigantisk, så stor, at man fristes til ikke 
at se skoven for bare træer. Disse spredte 
glimt har på ingen måde ydet fremstil-
lingerne retfærdighed. De er hver især 
en guldgrube, som dog kun åbner sig for 
indviede eller meget tålmodige læsere.
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