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Dødsstraffens bekæmpelse
– Europas DNA
Af Karsten Fledelius

Kort efter det fejlslagne kup i Tyrkiet
den 15. juli 2016 nævnte præsident
Erdoğan, at der kunne blive tale om
genindførelse af dødsstraf i Tyrkiet.
Straks rykkede Tysklands forbundskansler Angela Merkel ud med en erklæring
om, at hvis det skete, ville Tyrkiet sige
farvel til enhver mulighed for at blive
medlem af EU. Siden har Erdoğan gentaget muligheden for genindførelse af
dødsstraffen, "hvis folket kræver det" og
parlamentet vedtager det. Mens dette
skrives, er der dog ikke taget definitive
skridt til at ophæve den afskaffelse af
dødsstraffen, Tyrkiet blev presset til at
vedtage i 2002 for at kunne fortsætte
processen mod en fremtidig optagelse i
Den europæiske Union.
Retten til livet må siges at være den
mest vidtgående menneskerettighed. Og
siden den Europæiske Menneskerettighedskonvention, ECHR, blev lanceret i
1950 i det dengang spritnye Europaråd,
har kampen mod dødsstraffen været et
ofte overset, men vigtigt tema i europæisk værdipolitik. ECHR trådte i kraft den
3. september 1953 efter at være blevet
godkendt af alle Europarådets daværende medlemsstater. Det blev dog dengang
tolereret, hvis dødsstraf blev bevaret som
en mulighed i særtilfælde, herunder
krig. Men tendensen er siden gået i retning af et totalt forbud mod dødsstraf
under alle omstændigheder, og dette
blev fastslået i EU's Charter for fundamentale rettigheder i år 2000 – selv om
charteret først er blevet endeligt binden-

de for medlemsstaterne efter Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009.
Det eneste land, der som medlem af
EF har praktiseret dødsstraf, er Frankrig,
hvis guillotine sidste gang blev brugt i
1977; det var først efter François Mitterands tiltræden som præsident i 1981, at
dødsstraffen blev afskaffet ved lov i
Frankrig.
Storbritannien, som også
længe holdt fast ved dødsstraf (fortrinsvis for mord), afskaffede denne i 1965,
Nordirland dog først i 1973. For senere
medlemslande som de tidligere diktaturstater Grækenland, Spanien og Portugal
har forbud mod dødsstraf (og tortur)
været en adgangsbetingelse til EF og
senere EU.
Skal man derfor spørge om en europæisk værdi, som er gældende for hele
det nuværende EU, træder kampen mod
dødsstraffen i øjnene. Spørgsmålet om
dødsstraf har ikke været relevant i Danmark siden retsopgøret efter besættelsen, og derfor er der herhjemme en tendens til at se dens afskaffelse som en
selvfølgelighed i et moderne civiliseret
samfund. Men afskaffelse af dødsstraf
har mange steder været et centralt værdipolitisk spørgsmål, som også er blevet
kædet sammen med Europas kristne arv;
Pavestaten afskaffede således dødsstraffen allerede i 1849. Det har ikke forhindret henrettelser i mange katolske stater.
Men en del af de franske højrepolitikere,
som i 1981 gik mod strømmen i deres
egne partier og stemte for total afskaffelse af dødsstraf, gjorde det netop
under henvisning til deres katolske tro.
Heller ikke i Rusland praktiseres dødsstraffen i dag. Noget af det, som i dag
adskiller Europa fra USA, er faktisk sidstnævnte nations fortsatte fastholden af
dødsstraf i en række enkeltstater.

Det er også værd at bemærke, at det
yderste europæiske højre, repræsenteret
ved Marie Le Pen og hendes franske
Front National, havde en folkeafstemning om genindførelse af døds-straffen
på sit program ved præsidentvalget i
2012, og partiets holdning er uændret
på dette punkt. Kampen for dødsstraf er
således blevet en del af platformen for
kampen mod EU.
Derfor er der megen logik i Angela
Merkels udmelding til Erdoğan i juli
2016 – den tyske forbundskansler er
endnu engang trådt frem som forsvarer
for unionens kærneværdier.
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Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder blev dannet i 1985 som en del af den daværende internationale
Helsinki Federation
(1982-2007). Som andre nationale Helsinki-komiteer og grupper arbejder den danske komité ud fra Helsingfors-aftalen fra august 1975, som
skabte grundlaget for Conference for Security and Co-operation in Europe (CSCE), siden 1994 OSCE. Sikkerheden og samarbejdet imellem
staterne i Europa, inklusive den daværende Sovjetunion samt USA og Canada, hviler på to forudsætninger: Garanti for, at grænserne kun
kan ændres ved fredelige midler, og at de individuelle menneskerettigheder respekteres. På konferencen ”Den menneskelige Dimension”
København i juni 1990 enedes man om de såkaldte Københavnskriterier, den tredje væsentlige søjle i OSCE. Under det danske EF-formandskab i 1993 blev Københavnskriterierne gjort til kriterier for optagelse af nye medlemmer i EF/EU. De kan kort formuleres som frie og fair
valg, respekt for menneskerettighederne, retsstat og god regeringsførelse.
Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder har gennem årene gennemført et stort antal projekter for deltagere fra de post-kommunistiske lande inden for emnerne retsstat, fængselsforhold, ungdomskriminalitet, sociale rettigheder og minoriteters rettigheder. En vigtig
del af komiteens arbejde i de senere år har ligget i Østeuropa i bredeste forstand, fra Tyrkiet, Bosnien og Kosovo over Ukraine og
Hviderusland til de baltiske lande og Rusland, hvor fokus især har været på retssikkerheden ved domstolene og overvågning af menneskerettighedernes overholdelse. Komiteen har hidtil foretaget aktiv monitorering af retssager i Polen, Tyrkiet, Kosovo, Ukraine og Rusland.
Herudover arbejder komiteen med demokratiudvikling og støtte til udvikling af civilsamfundet i bl.a. Polen, Rusland og Ukraine såvel som
formidling af undervisningstilbud herhjemme til unge fra disse lande.

Komiteens nuværende formand er universitetslektor Karsten Fledelius, af tidligere formænd kan nævnes juraprofessorerne Erik Siesby og Ole
Espersen. Komiteens aktive medlemmer er især fagspecialister, der udnytter et langt livs viden og erfaring ved at arbejde frivilligt inden for
vore indsatsområder.
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Nazarbajev
- og tiden efter
 
 ham
Af Søren Riishøj

Hvideruslands Aleksander Lukasjenko har
kaldt ham sin ”læremester”, og Ruslands
Vladimir Putin for ”den klogeste leder i
det postkommunistiske rum”. Hans navn
er Nursultan Nazarbajev, Kasakhstans
efterhånden mangeårige leder. For nylig
besøgte han Polen, deltog her i et økonomisk forum og holdt samtaler med præsident Andrzej Duda og premierminister
Beata Szydło. Nazarbajev har en lang
politisk karriere bag sig. Tilbage i 1989
blev Nazarbajev først valgt til førstesekretær for det kommunistiske parti, og han
overlevede derefter alle årene efter
Sovjetunionens fald, endda som landets
absolutte leder. I 2010 blev han af parlamentet udnævnt til ”folkets leder”, hvilket betyder, at han i to præsidentperioder
ikke er underkastet forfatningens
bestemmelser om begrænsninger i præsidentens magt.
Politiske fanger, korruption og nepotisme har bestemt ikke været ukendt under
Nazarbajev. Han har dog forsøgt sig med
et ”blødt” autoritært styre, og dette er
lykkedes for ham et stykke af vejen. For
nylig blev Vladimir Kozlov, landets mest
kendte politiske fange, løsladt efter over
4 år i fængsel. Han havde i 2011 aktivt

Præsident Nursultan Nazabarjev og Polens præsident Andrzej Duda august 2016.

støttet en langvarig strejke på virksomheden Kozmunajgas og blev straffet herfor.
Nazarbajev har bedst muligt ført en politisk balancegang både indadtil og udadtil. Indadtil har Nazarbajev optrådt som
mægler mellem landets mest indflydelsesrige interessegrupper, og udadtil har
han forsøgt at undgå ensidig afhængighed af såvel Vesten som Rusland og Kina.
Frygten for kinesisk ejerskab til jord førte
i maj måned i år til folkelige protester.

Kasakhstan har siden 1991 været det
rigeste af de centralasiatiske lande, men
landet har i de seneste år været ramt
hårdt af de faldende priser på olie og gas.
Landet er med i den russisk dominerede
Eurasiske Union, men det har ikke forhin-

ME N N ESK E

dret store vestlige multinationale firmaer
som Chevron, Panasonic, Shell, Samsung
og Bosch i at operere i landet. I 2015 blev
landet medlem af Verdenshandelsorganisationen, WTO, og det tvinger landet til
at gennemføre en vis liberalisering af
økonomien. De negative sociale følger er
søgt imødegået gennem tilskud fra staten
til at nedbringe priserne på energi og
transport. Den nationale valuta faldt med
50 pct. i værdi alene i 2015. Dertil kommer problemerne relateret til de store
geografiske afstande og mangel på infrastruktur.
Nazarbajev har som Lukasjenko forsøgt
 
at optræde som mægler under Ukrainekrisen og har ikke anerkendt den russiske
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annektering af Krim. Der har givet ham
en betydelig goodwill i Vesten. Nazarbajev har undgået regulær konflikt med
Rusland, men samtidig hermed ihærdigt
forsvaret egne nationale interesser. Det
store problem lige nu er, hvem der skal
afløse den 76-årige Nursultan Nazarbajev. Det er umuligt at se en naturlig efterfølger for ham. I den henseende deler
Kasakhstan skæbne med Hviderusland og
Rusland, hvor efterfølgerne for Lukasjenko og Putin også er svære at få øje på.
Der er en udbredt frygt for magtkampe
og politisk kaos, når arvefølgespørgsmålet
inden så længe bliver en realitet. Målet er
politisk stabilitet og økonomisk modernisering, meget gerne et ”sydkoreansk
mirakel”. Men vejen hertil er mildt sagt
tornebelagt.
Disintegration
som
følge af etniske og klan-regionale forskelle er det værst tænkelige scenarie. Ingen,
heller ikke Rusland eller Vesten, ønsker et
sådant ”ukrainsk scenarie” med borgerkig
og økonomisk ragnarok. Nationalisme og
nationalpatriotisme har været i vækst og
kan blive et problem. Men hvilke politikker er mulige? Nazarbajevs ”perestroika”-

politik med satsning på en stærk stat,
gradvise forandringer og delvis liberalisering af økonomien har til dato ikke løst
landets problemer, men der er ingen
nemme løsninger. For en markedsøkonomisk chokkur à la Ruslands i 1990erne,
en anden mulighed, vil med stor sikkerhed føre til store protester. Og status quo,







en tredje mulighed, vil være vejen til nye
tilbageslag.
I vestlige medier har vi indtil nu hørt
meget mere om Rusland, Ukraine og
Georgien end om Kasakhstan, og det har
i højeste grad været Nazabajevs skyld.
Men den tid kan meget vel være ovre.



Alexander Lukasjenko, Hviderusland, Nursultan Nazarbajev, Kasakhstan og Vladimir Putin
drøfter Eurasisk Union, marts 2015.

Helsinki-Komiteens elektroniske medier
Det er ikke nogen hemmelighed, at
vort nyhedsblad MenneskeRet &
Vrang ikke kan være dagsaktuelt, men
heldigvis giver mange udtryk for, at
det fortsat er et godt medium, medlemmerne er glade for. Men det er
kun udvalgte emner, vi har mulighed
for at bringe i bladet.
Vi har nu strukturen for vores hjemmeside www.helsinkicommittee.dk på
plads med vor præsentation og
mødeannoncering. Nyt er, at vi har
fire blogs, som nås ved at trykke på
blogs på forsiden. Karsten Fledelius,
Hanne Severinsen og Søren Riishøj har
mulighed for at skrive aktuelle indlæg
under eget navn; dertil er bloggen
”Jura og Velfærd” til bestyrelsens og
sekretariatets rådighed. På forsiden
annonceres næstkommende større

arrangement og under fanen Husk/Kalenderpluk tilstræber vi at nævne de aktuelle arrangementer inden for vor emnekreds, som vi får kendskab til. På forsiden
har vi også anbragt ”Internationale nyheder og kommentarer” som fremover vil
blive anvendt til at bringe nogle af de
meldinger, vi modtager fra vore søsterorganisationer. Endelig er der på forsiden
direkte links til seneste nyt fra Europarådet, fra OSCE og fra den europæiske
menneskerettighedsdomstol.
Ved at trykke på f i bjælken øverst på
hjemmesiden kan man gå direkte til vores
facebook præsentation. På vor facebookvæg viderebringes især nyheder og analyser om Central- og Østeuropa fra OSCE,
ODIHR, tænketanke m.fl. Dermed har vi
på facebook mulighed for at være helt
aktuelle og håber at nå nye interesserede


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

ad den vej. Så jeg vil gerne opfordre
til at ’like’ Den Danske Helsinki-Komité på facebook, se hvad vi bringer,
hjælpe med at gøre siden kendt, og
meget gerne give os tilbagemeldinger.
Den sidste fase på vores hjemmeside bliver en artikelbank med læseværdige analyser fra de tidligere årgange
af MenneskeRet & Vrang; og en samling links til internationale tænketanke.
I må bære over med, hvor meget vi
har kræfter til at bringe, men vi er vel
forbi kravlealderen og træder nu de
første elektroniske skridt. Medlemmer
og læsere er meget velkomne til at
sende os kommentarer og forslag.

phm
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  og Syrien
 – en urolig

Tyrkiet
region
Af Villo Sigurdsson

”Tyrkiet og Syrien i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation” lød titlen på vor
konference, som løb af stablen i
Fællessalen på Christiansborg den 9. september 2016. Ansvaret for at konferencen
blev til noget, skyldtes hårdt og stædigt
arbejde af Helsinki-Komiteen, Globale
Seniorer, FN-forbundet og Kurdisk
Forum. Det tog faktisk flere år at forhandle programmet igennem.
Til at begynde med var der mest fokus
på konflikten mellem det tyrkiske regime
og kurderne. Men historiens gang har det
med at ændre sig - og det skete, idet
konflikten i Syrien overskyggede alt
andet. Men det lykkedes, og konferencen
var fremragende!
Medlem af folketinget Mette Gjerskov
var vært og åbnede konferencen med at
takke arrangørerne for at sætte fokus på
en af vor tids alvorligste og mest komplicerede konflikter.
Karsten Fledelius, Helsinki-Komitéens
formand, indledte med en historisk
beskrivelse af de territoriale konflikter i
regionen set fra Ankara og Moskva og i et
globalt perspektiv. Nutidens konflikter
har selvfølgelig rødder i regionens
historie: Tyrkernes storhedstid i Osmannerriget med politisk indflydelse langt ind
i Europa og i de arabiske dele af Mellemøsten. Grobund for fremtidige konflikter
skabtes ved Osmannerrigets opløsning
efter Anden Verdenskrig og de sejrende
krigsmagters opdeling af regionen ved at
sætte streger i sandet til dannelse af nye
nationer. En minimering af Tyrkiet skabte fanatisk nationalisme til skade for landets mange mindretal, ikke mindst armenere og kurdere.
Professor Jakob Skovgaard-Petersen
kastede lys over den islamiske vinkel og
de religiøse grupperinger i Tyrkiet og
Syrien. De religiøse forskelle mellem

6

shia’er, sunnier, alavitter og kristne har
ikke haft væsentlig betydning for regionernes konflikter. Der har lige så tit været
samarbejde mellem forskellige grupperinger. De mange stammeherrer kæmpede
om magten over territorier, vand og andre
naturressourcer. Et farvelagt kort over
regionens religiøse sammensætning viste
et broget billede, der bekræftede mangfoldigheden. Konflikten i dag er overordnet set politisk, men med mange årsager
som demokrati, menneskerettigheder,
korruption, alliancer osv.
Anders Jerichow fra Politiken var super
aktuel med en analyse af Tyrkiet og Syrien efter det fejlslagne militærkup. Tyrkiets magtfulde præsident Erdogan udnytter kuppet til at rense ud blandt alle politiske modstandere - og ikke kun påståede tilhængere af ærkefjenden Gülens tilhængere. Erdogans magtmisbrug er med
til at undergrave Tyrkiets forhold til EU
og NATO, som til gengæld er afhængige
af Tyrkiet for at hindre flygtninge i at
rejse videre til EU. Krig mod kurderne i
Østtyrkiet, støtte til Islamisk Stat, krig
mod kurderne i Syrien og senest indtrængen i det nordlige Syrien er med til at
optrappe konflikten.
Dr. Kamran Matin fra University of Sus
sex gav en grundig indføring i krigen i
Syrien og dens historiske dynamik, Irans
rolle og kurdernes projekt om lokalt selvstyre. Han tog udgangspunkt i det kurdiske problem, hvor han anbefalede, at
man i stedet brugte begrebet den kurdiske løsning. Kurderne fører an i kampen
mod de religiøse fanatikere. En fredelig
løsning af konflikten kunne være oprettelsen af selvstyrende lokale administrationer og gensidig respekt. Kurderne spiller en afgørende rolle for bekæmpelsen af
de religiøse fanatikere. Denne kamp
modarbejdes af tyrkernes angreb på kurderne.
Fayik Yagizay, der repræsenterer HDP,
kurdernes parti i Europarådet, var meget
optaget af kurdernes situation belyst ud
fra de europæiske myndigheders indsats.
Problemet med flygtningene fra Syrien
betyder, at EU går på kompromis med

egne principper. Det gælder alle forhold,
der udgør et demokratisk samfund:
ytringsfrihed,
menneskerettigheder,
respekt for kulturel forskellighed osv.
Kurderne ønsker fredelig sameksistens,
men nationalisme og intern magtkamp i
Tyrkiet står i vejen. EU bør kræve større
respekt for demokratiske værdier i forholdet til Tyrkiet.
Den efterfølgende debat viste stor
begejstring for konferencens indhold. Der
var ønske om, at temaerne skal følges op,
og at der bør tages flere politiske initiativer fra EUs side. Der var kritik af Tyrkiets
angreb på kurderne i Syrien, der er
Vestens allierede i kampen mod de religiøse fanatikere.
Konflikternes alvor kræver helt bestemt
en opfølgning.





 Årgang
  · Nr.
 4 September

2016
16.

Nummer 4 september 2016_K3:Layout 1 29/09/16 08.24 Page 7

Et spinkelt håb for Østukraine
Af Philip Maschke

Medens dette nummer af MenneskeRet &
Vrang sendes i trykken foregår der hektisk
diplomatisk aktivitet for at få genoplivet
Minsk II processen. I februar 2015 deklareredes der i Minsk våbenhvile i Donetsk og
Luhansk
oblaster
i
Østukraine.
Garantlandene i denne aftale er Frankrig,
Rusland, Ukraine og Tyskland.
OSCE har som opgave at overvåge denne
våbenhvile, men OSCEs observatører i SMM,
Special Monitoring Mission, har i daglige
rapporter kunnet rapportere om fortsat
skudveksling, som i 2016 ikke har aftaget i
styrke. Der indgår op imod 700 observatører i korpset, som imidlertid kan berette om
dyb, dyb mistillid mellem konfliktens parter.
Der har især under det tyske formandskab
for OSCE i 2016 været udfoldet store diplomatiske bestræbelser på at få en fredsproces
på fode og våbenhvilen respekteret på ny.
Det ligger dog i luften, at man ikke har
kunnet finde vilje til kompromis hos nogle
af de stridende parter.
Primo september advarede OSCEs formand, Tysklands udenrigsminister FrankWalter Steinmeier, i Berlin indtrængende
mod en optrapning, og hævdede, at der er
tegn på, at separatisterne forbereder sig på
også at kunne håndtere større voldelige
konfrontationer. „Det giver ingen mening
atter at opruste yderligere i denne region og
at forberede sig på yderligere militær konfrontation. Det har ingen fordel af, og vi
mister tid“ sagde Steinmeier.
Det nye er nu, at separatistlederen Alexander Azkharsjenko i et interview i civil
påklædning har erklæret våbenhvile – så
vidt forstås i 7 dage – fra den 14. september.
Den 14. og 15. september aflagde Steinmeier besøg i Kiev og i SMMs patruljehovedkvarter i Kramatorsk - en by, som nu er
under ukrainsk kontrol - sammen med den
franske udenrigsminister Jean-Marc Ayrault

og OSCEs generalsekretær Lamberto Zannier. Gruppen blev orienteret om såvel sikkerhedssituationen som de menneskelige
aspekter og aflagde i Sloviansk besøg hos
internt fordrevne personer i et socialpsykologisk rehabiliteringscenter.
Steinmeier roste SMM korpsets dedikerede indsats i de særdeles farlige omgivelser,
  

og understregede, at monitorerne gør en
virkelig forskel, at deres tilstedeværelse har
betydning ikke mindst for den civile befolkning i området. Han krævede, at alle parter
giver SMM monitorerne fuld og uhindret
adgang til at inspicere.
Den nyligt pensionerede amerikanske
NATO-general Philip M. Breedlove hævdede
den 14. september i Sofia, at Ruslands
grænse til Ukraine er fuldstændigt porøs og
vidt åben. Han sagde, at penge, hjælp,
udrustning, våben og militære enheder kan
køre frem og tilbage over grænsen uden
kontrol. Han udtalte, at OSCE har observeret russiske troppebevægelser ind i Ukraine
de seneste to dage.
Iflg. forsvarsministeriet i Moskva er den
russiske hær ikke til stede på ukrainsk territorium. Interfax citerede ministeriets talsmand, generalmajor Igor Konasjenkov for
”der har ikke været og der er intet bevis på
påstanden”.
Ukraines forsvarsminister Stepan Poltorak
sagde først på ugen, at man forberedte sig
på en ny offensiv fra prorussiske rebeller.
Frank-Walter Steinmeier går nu (med de
fornødne diplomatiske ressourcer) kraftigt i
brechen for at få Minsk-processen til at
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fungere. Til Marietta Zlomka, ZDF, sagde
Frank-Walter Steinmeier i et interview den
15. september, at der i forsommeren 2016
ikke havde været nogen realistisk mulighed
for et topmøde, ingen topmødeatmosfære,
når kampene var fortsat i så stort omfang.
Han er dybt skuffet over denne mangel på
løsninger. Steinmeier argumenterer for, at
parterne nu må finde sammen om at finde
en fredelig proces, må være rede til kompromisser, må udnytte denne vejrtrækningspause, som, siger han, også er afstemt med
Ruslands udenrigsminister. Begge sider
opfordres til at lade våbnene ligge.
Kharkiv Human Rights Group og Memorial beskrev ved et møde i forbindelse med
Human Dimension Implementation Meeting
de utålelige forhold for almindelige mennesker i DNR, folkerepublikken Donetsk, og
LNR, folkerepublikken Luhansk, som de kaldes. Talrige forhold er ikke i orden, mange
udsatte grupper – især de, der er afhængige
af overførselsindkomst - har ingen indtægt,
ved passage af checkpoints og demarkationslinjen skal man stå unødvendigt i kø i
4-5 timer – naturligvis med korruption til
følge. Betaling for gratis sundhedsydelser er
ligeledes hverdag. Der foregår en vis istandsættelse af offentlige bygninger, mens der
ikke er hjælp til ødelagte, privatejede bygninger. Indbyggerne har mistet enhver tillid
til separatistautoriteter, Kiev-regeringen eller
den russiske Føderation. Der skønnes at bo
3,5 mio. mennesker i de to oblaster. Antallet, der måtte være udvandret til Rusland, er
ukendt.

Kendt adresse på en ny måde
Ultimo august måned flyttede Helsinki-Komiteens sekretariat en etage højere
op. Vi bor nu på første sal ovenpå vore tidligere lokaler 36 B stuen.
I vores ny storrum er der bedre mulighed for at holde møder og mindre arrangementer.
Vor ny adresse er:

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Bredgade 36 B første sal til venstre, 1260 København K
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OSCEs årlige
menneskeretskonference
Af Philip Maschke

Mandag den 19. september åbnede
OSCEs formand, Tysklands udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier sammen
med Polens udenrigsminister Witold
Waszczykowski, forkvinden for OSCEs
parlamentarikerforsamling
Christine
Muttonen, og Michael Georg Link, direktør for ODIHR, Office for Democratic
Institutions and Human Rights, Human
Dimension Implementation Meeting,
HDIM 2016 i Warszawa. Konferencen
varer til den 30. september. Den er den
årlige opfølgning på medlemsstaternes
opfyldelse af deres forpligtelser inden for
menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder og demokrati.
Omkring 1.300 repræsentanter fra
OSCEs 57 medlemsstater, partnerlande,
OSCEs executive kontorer, civilsamfundsaktivister og internationale organisationer deltog i konferencen i Warszawa.
Åbningen blev fulgt af en paneldiskussion om demokrati og menneskerettigheder i OSCE-området i 25 året for The
Charter of Paris for a New Europe. Heri
deltog Dunja Mijatović, OSCE Repræsentant for Mediefrihed, Nils Muižnieks,
Europarådets Menneskeretskommissær
og Kenneth Roth, Executive Director for
Human Rights Watch. Et link til denne
spændende diskussion er lagt på Helsinki-komiteens facebook-side.
Konferencens formål er at afdække,
hvorvidt medlemsstaterne lever op til
deres forpligtelser inden for grundlæggende menneskerettigheder, ytringsfrihed, informations- og mediefrihed, fri
bevægelse, fremme af tolerance og ikkediskrimination, retssikkerhed, kønnenes
ligestilling og bekæmpelse af menneskehandel. Konferencen er enestående ved,
at civilsamfundsgrupper har fuld adgang
til arbejdssessionerne og har mulighed
for at drøfte udfordringerne med regeringsrepræsentanter på lige fod. HDIM er
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opfundet og defineret i Helsinki i 1992.
Den er et årligt, mundtligt statusmøde på
de indgåede aftaler om menneskerettigheder. Dermed er den forgænger for FNs
menneskerettighedsråds Universal Periodic Review-mekanisme, UPR, der siden
2008 er en mere ”bureaukratisk” og
skriftlig procedure, hvor hver stat eksamineres hvert fjerde år.
I år var der bl.a. særlige sessioner om
de internationale menneskeretskonventioner og deres betydning for den menneskelige dimension i OSCE, forsamlingsfrihed og børns rettigheder.
Mødet har stor betydning for den OSCE
menneskeretsdagsorden, der vil blive
forelagt på det årlige OSCE Ministerrådsmøde i Hamburg i december 2016.
Der afholdtes op mod 100 specifikke
temamøder i løbet af konferencen, arrangeret af medlemsstater, civilsamfundsgrupper, OSCE institutioner og/eller OSCE
landeoperationer. To sekretariatsmedlemmer fra Den Danske Helsinki-Komité deltog i konferencen. Plenar arbejdssessionerne fra Human Dimension Implementation Meeting live-streamedes på internettet og kan derefter findes på OSCEs
you-tube kanal: youtube.com/osce_
channel.

De folkevalgte, parlamentarikerne, har
deres egne møder organiseret i OSCE PA,
de mødes til efterårssessionen den 30.
september i Skopje.
Blandt årets HDIM-temaer var f.eks.
en konstatering af, at Azerbajdjan for
tiden har 133 advokater, menneskeretsforkæmpere og dissidenter fængslet.
Azerbajdjan lukker munden på opposition ved at sætte folk i fængsel under
anklage for narkobesiddelse, når de
anvender deres ytringsfrihed. For at
opnå fordele fra de internationale organisationer forhandler staten sig så frem
til at løslade nogle – som i marts og maj
2016 - og kort tid efter bliver andre
anholdt. Ved hjælp af varetægtsfængsling og domfældelse gør Azerbajdjan
aktivister til en international valuta, som
udveksles mod lån og intention om
samarbejde med de internationale orga-

nisationer. Svingdørspolitik kalder
Amnesty det.
Flere NGO repræsentanter berettede
om overgreb mod journalister og menneskeretsforkæmpere især i Kirgisistan, Tadjikistan og Usbekistan. En tavs demonstration for løsladelse af specifikke tajikiske enkeltpersoner i plenarsalen i Warszawa førte efter det oplyste dagen efter til
chikane af aktivisternes familiemedlemmer hjemme. Kritikken blev for meget for
den Tajikistanske delegation, der bad om
ordet til forretningsorden og derefter forlod konferencen.
Trusler mod sikkerhed og terror, den
fysiske sikkerhed er godt nok den første
af OSCEs tre dimensioner, men ved flere
arrangementer på HDIM konstateredes, at
den tredje dimension, den menneskelige
dimension i alle dens aspekter, er under
pres fra den politiske interesse for
bekæmpelse af terror. Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, mediefrihed og internetfrihed undertrykkes de facto.
Vi må holde fast i, at den menneskelige dimension er en integreret del af
OSCEs ”comprehensive security concept”
– og at demokratiudvikling også er et
vigtigt værn mod terror. Endelig blev det
i juridiske detaljer på et temamøde fastslået, at udlandskrigere ’foreign fighters’,
’terrorister’ m.fl. begreber ikke er entydigt
defineret, der er megen elastik i de aktuelle politiske initiativer om indsats for
 
øget sikkerhed.
Der er stadig meget at gøre for at gennemføre aftalerne fra de første år i
1990erne.
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HDIM Warszawa: Om mediefrihed, propaganda
- og den nye postfaktuelle virkelighed
Af Hanne Severinsen

Mediefrihed er et af de højst prioriterede
emner indenfor OSCEs ”human dimension”,
den menneskelige dimension.
På konferencen foregår det ofte som et
spil mellem på den ene side NGO-beretninger (især fra lande fra det tidligere Sovjetunionen, men i år også stærkt fra Tyrkiet)
om intimidering, systematiske forfølgelser
og arrestationer af kritiske journalister, der
tager deres opgave som den fjerde statsmagt alvorligt, - og så på den anden side
landenes officielle repræsentanter, der bruger deres ”right of reply” til at tilbagevise
alle beskyldninger, ind imellem suppleret
med indforskrevne ”GONGO”- beretninger.
(Dvs. personer, der tilmelder sig som en
NGO, men udmelder sin regerings synspunkt, at al lovgivning bliver fulgt til punkt
og prikke.)
I år var der i flere ”side-events” - som
bl.a. Danmark var medarrangør af - øget
fokus på disinformation og propaganda
som en ny side af mediefrihed.
Diskussionen om ”spin” er egentlig ikke
ny. Men der er en stigende frygt for, at det
er ved at tage en form, som bliver yderligere forstærket af internettets ekko-virkninger.
For 25 år siden gik Sovjetunionen i opløsning, fordi ”frihedens ånd var sluppet ud af
flasken og ikke lod sig stoppe ned igen”.
Informationer om realiteterne lod sig for
fremtiden ikke skjule, når vi alle kunne se
kendsgerningerne på CNN. Euforien blomstrede og Francis Fukuyama kunne proklamere ”end of history”. Med den frie strøm af
nyheder ville man nu ikke mere kunne skjule virkeligheden?
Men i dette års mediediskussion handlede
det ikke kun om autoritære staters forfølgelse af journalister, men også om, hvordan
journalister lader sig misbruge, og hvad

man stiller op overfor den propaganda og
(dis)informations-krig, som vi i stigende
grad ser udfolde sig. Hvad er kendsgerninger og hvad er fortællinger, som man gerne
vil høre? Nyhedsstrømmen stiger og spredes
  

med lynets hast og går sommetider viralt.
Men hvad går viralt? Hvilke fortællinger bliver populære i den nye postfaktuelle virkelighed? Er journalister for ukritiske, fordi
det skal gå hurtigt?
Flere indlæg handlede om, hvordan Rusland bevidst bruger misinformation og
”trolls”. Den finske journalist Jessikka Aro
fortalte om, hvordan hun og nogle kollegaer havde fulgt og afsløret en russisk ”troldefabrik” i Skt. Petersborg (kaldet Agenturet
for Internet). Trolde kalder man personer,
der er ansat til at sprede bevidste usandheder og spamme internettet ved at gentage
og gentage, så at det til sidst bliver opfattet som kendsgerninger, men desværre også
fordi travle ukritiske journalister lader
historierne køre videre.
Jessikka Aro tog kampen op – er under-
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vejs blevet hængt ud og intimideret - og fik
i marts i år tildelt en af Finlands fineste priser for sin journalistik. (Historien om den
finske troldekamp kan også læses i Weekendavisen den 1. juli). I boksen ses et
eksempel på en historie vendt imod hende.
EU-kommissionen har oprettet East
Stratcom Task Force i et forsøg på at pille
historier fra hinanden. Men man er - især i
det russiske samfund - oppe imod det faktum, at efter annekteringen af Krim er hele
det russiske samfund blevet så gennemsyret
af fortællingen om det russiske samfunds
genrejsning efter ”den vestlige ydmygelse”,
at facts er meget lidt efterspurgte. Oplysning hjælper ikke i et postfaktuelt samfund,
hvor man vælger sig de kendsgerninger, der
passer på ens yndlingsfortælling. Herved er
internettet 25 år efter blevet et janushoved,
sådan som det ofte går med mange nye
redskaber, der kan bruges på godt og ondt.

September 2016

En troldehistorie fra virkeligheden:

NATO’s information expert Jessikka Aro turned out to
be a convicted drug dealer
The close circle of Ms. Jessikka Aro reported
that she was in bad physical condition and
used to inject drugs after which she went to
techno parties.
This week the Finnish journal “MV-lehti” published court documents proving that Finnish
state broadcasting company YLE’s investigative
journalist and an expert in strategic communication issues for NATO and EU institutions, Ms.
Jessikka Aro, is a convicted drug dealer and has
been a daily user of injected amphetamine for
years.
Her employer, Finnish state broadcasting company YLE, refused to produce evidence whether
Ms. Aro has put an end to her drug use.

Finnish journalist
Jessikka Aro.
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Folkeretten
under
pres 
 

Af Henrik Døcker

Folkeretten synes at tabe terræn og troværdighed, når diverse stater, ikke mindst stormagter, blæser på internationale domstoles
afgørelser eller mistvivler berettigelsen af at
overholde internationale aftaler. Hvad
enten det så drejer sig om søgrænserne i
Det Sydkinesiske Hav, EUs mange vedtagelser eller den europæiske menneskerettighedskonvention.
Folkeretten som regelsæt lider af det
problem, at dens (danske) navn ikke rigtigt
afspejler, hvad den står for. Den kaldes også
ved flere navne – ligesom for at øge forvirringen. International offentlig ret ville være
en mere korrekt benævnelse, eftersom folkeretten i det væsentlige søger at regulere
forholdet mellem staterne og altså primært
ikke vedrører befolkningerne. Man kunne
også kalde den en slags 'international
statsret'.
Juristerne taler om, at folkerettens subjekter er staterne, men kunne også sige, at
disse er dens aktører. Det er dem, der i det
væsentlige benytter sig af folkeretlige regler, hvad enten disse nu fremgår af traktater, konventioner eller andre former for
internationale vedtagelser, sædvaneret eller
kan udledes af domme, afsagt af forskellige internationale domstole. Dette noget
grumsede retsgrundlag giver ikke basis for
at kalde folkeretten 'international lov',
sådan som det ofte sker ved en afsmitning
fra det engelske 'international law' – eller
ligefrem tilsigtet for at give indtryk af, at
alle folkerettens regler gælder med lovskraft.
Mens man med en bred definition godt
kan forsvare at kalde folkeretten en slags
international aftaleret, må det dog erkendes, at den byder på et mindre antal regler,
der er bindende, og i det væsentlige også
opfattes på denne måde af et flertal af verdens stater. Som helhed er staterne altså
ikke bundet af flere folkeretlige regler end
dem, de udtrykkelig har tilsluttet sig gen-
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nem en traktat. Men, som vi ser med Storbritanniens udmeldelse af EU, kun indtil
vedkommende stat opsiger traktaten. Det
må også erkendes, at brud på bindende folkeretlige forpligtelser ofte ikke fører til
nogen sanktion.

Staters forbehold i traktater skal tages
inden de ratificeres
Internationale aftaler er imidlertid vanskelige at ændre – den proces, der er forbundet
hermed, tåler ingen sammenligning med at
ændre en national lov. Man kan ikke sådan
begrænse indholdet, altså af de enkelte
artikler i traktaten (det kaldes ikke paragraffer som ved love), men godt i en række
tilfælde udvide. Den europæiske menneskerettighedskonvention af 1950 er således
gennem årene blevet forøget med hele 16
tillægsprotokoller (som har udvidet antallet
af konkrete beskyttede menneskerettigheder). Hver stat handler her hver for sig.
Danmark har eksempelvis ikke tilsluttet sig
den 12. tillægsprotokol, der forpligter til
forbud mod enhver form for forskelsbehandling, og ikke kun – som hidtil - alene
forskelsbehandling vedrørende konventionens rettigheder.
Det kan tilføjes, at det i folkeretten anerkendes, at enkelte stater tager forbehold

over for visse bestemmelser i traktater. Men
det er efter praksis sådan, at det gøres
inden ratifikationen, den endelige tiltrædelse af traktaten. Igen må det dog indrømmes, at der er undtagelser herfra: Et
markant eksempel er de danske forbehold
til EU's Maastricht-traktat. Det mest
besværlige ved forståelsen og definitionen
af folkeret er imidlertid de mange forskellige måder, verdens stater håndterer disse
begreber på. Det hjælper jo ikke meget, at
der oprettes den ene internationale domstol efter den anden, hvis mange stater
afstår fra at lade sig forpligte af disses
afgørelser.
At folkeretten er et 'våben', som ofte kun
er ladet med løst krudt, viser Kinas totale
afvisning af den nylige dom fra Den faste
Voldsgiftsret i Haag – den, der vedrører de
internationale maritime grænser i Det Sydkinesiske Hav. Filippinerne indbragte i 2013

Kina for voldgiftsretten, eftersom begge
lande har tiltrådt FN's havretskonvention,
der anviser denne ret til at løse tvister. Som
led i Kinas vældige udbygning af rev og
banker i Det Sydkinesiske Hav til en slags
kunstige øer havde det bl.a. sat sig på Scarborough-banken, som ligger 220 sømil
(350 km.) nord for Manila.
Voldgiftsretten fastslog, at maritime rettigheder beregnes ud fra afstanden til nærmeste bredstat, ikke såkaldt 'historiske rettigheder', som Kina har anført. Den afviste
tillige, at de anlæg, Kina har skabt på klippeskær, og som i en del tilfælde kun er synlige ved lavvande, har karakter af øer, hvorfor de ikke har noget territorialfarvand.
Derimod har Filippinerne ret til en eksklusiv
økonomisk zone (EEZ) på op til 200 sømil
(370 km) rundt om sine mange øer. Kinas
hindring af filippinsk fiskeri og olieudvinding bl.a. omkring Spratley-øerne var følgelig en krænkelse af dets forpligtelser efter
havretskonventionen. Kina havde såmænd
afvist at deltage i så meget som ét retsmøde i sagen, ligesom det afviste at følge rettens afgørelse. Så er det, at man kan spørge, hvad sådan en retsafgørelse overhovedet er værd
Det betragtes dog som usandsynligt, at
Kina vil opsige havretskonventionen – med
udsigt til, at det skulle skade landets internationale popularitet. USA, som ikke har
tiltrådt konventionen, forbeholder sig ret til
at sejle på kryds og tværs i Det Sydkinesi 
ske Hav for ligesom at pointere den internationale passageret. Men dybest set handler alt dette om magtpolitik. Kina hævder
at besidde retten til 90 pct. af Det Sydkinesiske Hav, men i realiteternes verden er der
overlappende søgrænser for tillige Vietnams og Malaysias vedkommende. Det kan
betyde, at de på et tidspunkt også vil rejse
sag mod Kina i Haag.

Stormagterne træge til at tilslutte sig
snærende bånd i folkeretten
Man kan foranlediget af dette aktuelle scenarie spørge, om stormagterne i det hele
taget giver en døjt for folkeretten? Som
stormagter regner jeg her ”de fem store” fra
Anden Verdenskrigs tid, som siden da har
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været permanente medlemmer af FNs
Sikkerhedsråd.: USA, Storbritannien,
Frankrig, Rusland og Kina. Bøjer disse sig
generelt for folkerettens ”snærende bånd”,
tiltræder de traktater og organisationer,
som sætter klare grænser for deres magtudøvelse? Jo, det gør de i ikke ringe
omfang, men efterlevelsen er i høj grad
afhængig af storpolitiske magtforhold.
Svaret må dog selvklart specificeres nærmere.
Det springer i øjnene, at Rusland slap af
sted med at erobre det ukrainske Krim i
2014 i klar strid med FN-pagten, idet ingen
andre magter end Ukraine havde lyst til en

krig med Rusland herom. Dog har det
udløst internationale sanktioner mod Rusland, som i betydelig grad har belastet den
øst-vestlige samhandel. Modsat hjalp en
koalition af stater med USA i spidsen
Kuwait til i 1991 at genvinde sin suverænitet efter Iraks erobringsforsøg. 'Den internationale retsorden' blev således her sat på
grundlag i rene og skære magtforhold.
Men så tilslutningen til internationale
organisationer og traktater da? Her er det
påfaldende, at tre af stormagterne ikke har
  

tilsluttet sig statutten for Den Internationale Straffedomstol, der begyndte sin virksomhed i 2002: USA, Rusland og Kina. Det

betyder, at ansvarlige for krigsforbrydelser,
folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden fra disse lande ikke kan sættes under
international anklage. Det hindrer ikke, at
f.eks. USA ivrer for, at ansvarlige i andre
stater – så som Sudans diktator al Omar alBashir for hans andel i politisk motiverede
drab i Darfur-provinsen – sættes under
anklage, selv om Sudan for resten ikke har
tilsluttet sig Straffedomstolen.
Tre stormagter: Rusland, Frankrig og
Storbritannien, har imidlertid ratificeret den
europæiske menneskerettighedskonvention
– og har dermed forpligtet sig til at efterkomme domme fra Den Europæiske Men-

Vold mod journalister skal efterforskes
Dunja Mijatović, OSCEs repræsentant for mediefrihed, udsender årligt
omkring 200 kritiske påtaler om
krænkelser af den fri presses rettigheder og/eller behandling af journalister og journalisters arbejdsvilkår.
Dertil udsender hun og hendes stab
et tilsvarende antal vejledninger og
irettesættelser ad diplomatiets vej
som ikke offentliggøres.
Mediefrihedsrepræsentanten har
to typer opgaver: 1) at observere
udviklingen inden for medierne som
forvarsel for og assistance til medlemsstater med at overholde deres
forpligtelser for ytringsfrihed og
pressefrihed. Heri indgår det at sikre
journalisters sikkerhed, tilsikre mediepluralisme, afskaffe bagvaskelse,
bekæmpe hadsk tale, assistere med
ekspertrådgivning inden for lovgivning og regulering af medier, fremme internetfrihed, samt assistere ved
overgang til digital radiospredning.
2) at samle journalister, stats- og
civilsamfundsrepræsentanter og universitetseksperter til årlige konferencer om aktuelle mediefrihedstemaer.
Den 16. september 2016 fordømte
hun trusler mod og fysisk overfald på
journalister i Bosnien-Herzegovina.

Journalisten Ismar Imamovi blev overfaldet af maskerede mænd, da han tirsdag
aften den 13. september forlod RTV Visko
bygningen. Overgrebet blev politianmeldt.
”Vold mod journalister skal ikke tolereres og er uacceptabelt” sagde Dunja
Mijatović.
Hele staben på N1 nyhedskanalen
havde per telefon og online modtaget
trusler om fysisk vold. Årsagen til trusler-

ne findes i offentliggørelsen af en
liste med persondata på 161 mennesker, der er eftersøgt af Interpol.
Dunja Mijatović opfordrede myndighederne til grundig efterforskning og at bringe voldsmændene
for retten. ”Der skal ikke være straffrihed for angreb på eller trusler
mod journalister”, sagde hun.
phm

OSCEs repræsentant for frie medier, Dunja Mijatović, har fået sit mandat forlænget
med yderligere ét år
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neskerettighedsdomstol i Strasbourg. Storbritannien har således krænket konventionen omkr. 300 gange, Frankrig godt 700,
Rusland ca. 1150 gange. Det skal tages med
i betragtning, at Rusland kun har været
bundet af konventionen i knap 20 år, mens
Storbritannien og Frankrig har været det i
hhv. over 60 år og godt 30 år. Det vigtige
her er, at disse tre stormagter har betalt de
godtgørelser, Menneskerettighedsdomstolen har pålagt dem som følge af menneskeretskrænkelser, de har udsat deres egne
borgere for.
Fra den ”klassiske” folkeret, altså stridigheder mellem stater, er der i denne fremstilling nu taget et spring til menneskerettighederne, der som en international magtfaktor siden omkring 1950 så at sige har
skudt sig ind i folkeretten – og bragt en vis
uorden i hævdvundne begreber. Med den
netop nævnte menneskerettighedskonvention forpligtede de stater, der ratificerede
den, sig til at behandle egne borgere på en
bestemt måde. Dvs. med overholdelse af de
omkring 30 konkret opregnede menneskerettigheder.

Menneskerettighederne gælder enhver –
både egne og fremmede statsborgere
Herved er kursen sat mod den aktuelle
hjemlige (og for den sags skyld også britiske) diskussion, om man da ikke kan befri
sig for konventionen eller ændre nogle af
dens bestemmelser. En samlet og ikke alt
for formalistisk vurdering heraf må veje fordele og ulemper op imod hinanden. Det er
godt nok et større studie at sætte sig ind i,
eftersom konventionen i de sidste godt 60
år – Menneskerettighedsdomstolens levetid
– er blevet krænket sammenlagt omkring
15.600 gange! Det kritiske folkelige pres
har særligt rettet sig mod udlændinges
retsstilling, herunder vanskeligheden med
at udvise kriminelle.
Det principielle problem er her, at de rettigheder, staterne har forpligtet sig til at
sikre, gælder enhver. Det skal forstås sådan,
at f.eks. en amerikaner, der måtte blive forulempet af danske myndigheder, har ligeså
meget ret til at gå til Strasbourg som en
dansker. Der er blevet peget på, at konventionens art. 8, som sikrer enhver ret til
respekt for vedkommendes privat- og familieliv, burde lempes. Domstolen har imidlertid i mange afgørelser benyttet denne
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bestemmelse til sikring af borgerrettigheder, der må sige at tjene et moderne demokrati, f.eks. til at skaffe folk godtgørelse for
miljøplager (støj og møg). Som sådan er det
egentlig ikke art. 8, der er noget i vejen
med, men snarere den måde, den fortolkes
på. Familiesammenføring er f.eks. ikke
direkte nævnt i konventionen, men er af
juristerne blevet indfortolket i den nævnte
artikel.
Den glidende tilpasning, Menneskerettighedsdomstolen, har udvist i sine domme, af
nogle kaldet dynamisk fortolkning af konventionen, har på den anden siden fundet
sine vægtige kritikere, også blandt den
danske Højesterets dommere. Dette emne,
som relaterer sig til, hvorvidt domme skal
basere sig på en lovs oprindelsesår, eller om
det skal være den samfundsmæssige tilstand på domstidspunktet, har givet kraftige dønninger i juridiske kredse. Det generer
– ikke overraskende – Højesteret, at den
kan blive underkendt af Strasbourg-domstolen, sådan som det f.eks. skete i den sag,
hvori en dansk journalist fik medhold i, at
hans ytringsfrihed var krænket. Højesteret
havde dømt ham for i en tv-udsendelse at
have viderebragt racisme. Jersild-dommen
blev ikke desto mindre en milepæl i retshistorien.
Når enkeltpersoner kan modtage kompensation af deres egen stat som følge af
en international domstols afgørelse, kan
man spørge, om en borger i Danmark, kan

anlægge sag ved domstolene for Danmarks
brud på folkeretten. Formelt ja, idet den
udøvende magts, regeringens, beslutninger
eller afgørelser, om man vil, kan indbringes
for retten. Men domstolene har dog i flere
tilfælde afvist sådanne sagsanlæg med
manglende retlig interesse hos dem, der
ville rejse sagen, eksempelvis Irak-komiteens forsøg på at få domstolsbehandlet
Danmarks deltagelse i den aggression mod
Irak, som bragte Saddam Hussein til fald.
Det hører med i denne sammenhæng, at
USA har været særligt ivrig til at påpege
andre staters folkeretsbrud og absolut karrig med at erkende egne sådanne brud –
for nu at sige det mildt. En genspilning af
det bibelske: ”Hvorfor ser du splinten i din
broders øje, men ikke bjælken i dit eget?”
Eksemplerne på torturudøvelse over for
fanger, hemmelige bortførelser af disse til
fremmede lande, som så senere har måttet

bøde i Strasbourg – for hvad der oprindelig
var en amerikansk forsyndelse (eksempelvis
til Makedonien).
For slet ikke at tale om forfærdende forhold for terrormistænkte på Guantanamobasen. Eller Den Internationale Domstols
afgørelse i den sag, Nicaragua havde anlagt
mod USA for at have mineret nicaraguanske havne som led i bekæmpelse af en guerilla-bevægelse i landet. Domstolen statuerede i 1986 amerikansk krænkelse af en
international pligt til at afstå fra magtanvendelse mod andre stater. Den kompensation, USA blev pålagt at betale Nicaragua,
blokerede USA siden ved at benytte sin
vetoret i FN's Sikkerhedsråd.
Konkluderende må det siges, at kun Storbritannien og Frankrig i nyeste tid har vist
sig tilbageholdende hvad angår udnyttelsen
af ”stormagtsprivilegier”. Skruer man tiden
flere tiår tilbage, viser der sig desværre
mange lig i lasten her også. Men international politik, herunder stormagtspolitik,
nøjes ofte med at skæve til folkeretten. Den
er for det meste de små og de middelstore
staters værktøj.
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Polsk-født kvinde blev nøgleperson i
Den Danske Helsinki-Komités første
kontakter bag Jerntæppet
Af Henrik Døcker









Margareta Kepinska Jakobsen,
stadig aktiv i komiteen, ser
tilbage på 40 års engageret
ngo-menneskeretsaktivisme.
Den Danske Helsinki-komités 30 års
jubilæum i 2015 blev en særlig oplevelse
for polsk-fødte Margareta Kepinska
Jakobsen, fordi hun er et af de få nulevende medlemmer af komiteen, der var
med ved dennes stiftelse. Samtidig kunne
hun med nogle af de nuværende medlemmer i juli sidste år – ved en højtidelighed på komiteens sekretariat i København
– fejre 40 års jubilæet for Helsinki-slutakten, den begivenhed, som stod fadder til
komiteerne, og hvor sikkerhedskonferencerne siden blev grundlaget for OSCE,
Organisationen for Sikkerhed og
Samarbejde i Europa.

Margareta Kepinska Jakobsen..

Margareta fik et frugtbart samarbejde
med den danske komités stifter, professor
Erik Siesby, i perioder som lønnet sekretariatsmedarbejder, i perioder som frivillig. Hun havde juridisk embedseksamen
fra universitetet i Poznan og rigtig megen
erfaring fra ngo-arbejde i polske studenterkredse. Lige netop Poznan var et gunstigt sted for unge polakker med mod på
at nå ud til Vesten, såvel bogstaveligt
som gennem internationalt prægede
kontakter. Det var i denne by, der i 1956
havde været en opstand mod underbetaling og politisk undertrykkelse.

Med Poznan-messen som
”springbræt” ud i verden

Dr.jur. Erik Siesby.

- Jeg havde i fem år som studerende et
sommerferiejob ved den internationale
Poznan-handelsmesse, alle tiders mulighed for at tjene god vestlig valuta og
finde grundlag for en rejse til Vesten,
beretter hun. Jeg blev tilknyttet Mærsks
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stand som tolk. Polen importerede bl.a.
dieselmotorer fra Danmark. Men forbindelsen til Danmark cementeredes også på
anden vis, fordi jeg havde været på et
studieophold i Wien, baseret på et gammelt familiefondslegat – helt tilbage fra
den tid, hvor noget af Polen hørte under
Østrig-Ungarn. Jeg var inviteret af Wienuniversitetets rektor og kom til at bo på
kollegieværelse sammen med en ung
lærerinde fra Næstved, som inviterede
mig på ferie i Danmark.
- Men afgørende blev 'Amors pil’,
erkender Margareta med et smil. I 1965
tog jeg på en togrejse, der gik til Berlin,
Göteborg, Amsterdam og København. Og
så var der lige den dér unge mand, en
ingeniør, der ville hjælpe mig med min
kuffert på Østbanegården i Berlin. Han
ville godt udbygge bekendtskabet. Efter
knap et år blev vi gift, og det var vi i 20
år. Men umiddelbart måtte jeg se at få et
job, og det var ikke udpræget let. Det
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havde hjulpet mig, hvis jeg var flygtning,
men i så fald ville det have fået konsekvenser for min familie, som boede i
Polen. Chikane fra myndighederne, så
som blokering af visse stillinger eller
udrejseforbud.
Da Margareta Kepinska kom til Danmark, eksisterede der ikke nogen ordentlig danskundervisning for udlændinge. Så
hun søgte kontakt til Slavisk Institut ved
Københavns Universitet, for gennem
oversættelser fra polsk og russisk til dansk
at lære sproget. Snart efter fik hun sit
første rigtige job ved Det Kongelige Bibliotek og senere tog hun en bachelor i
slaviske sprog – dvs. russisk og serbokroatisk foruden polsk - og kom til at
undervise på universitetet. Hun virkede
også som tolk, bl.a. for Dansk Flygtningehjælp.
- Men da jeg traf Siesby, var det nok
mest mit kendskab til det polske samfund
og oppositionen i landet, som betød
noget. Det skal vel lige med, at min far
var advokat og havde oplevet kommunismens brutalitet på tætteste hold. Ved krigens udbrud var han reserveofficer og
slap kun ved held og snarrådighed fra at
blive henrettet af sovjetiske styrker i
Katyn, det skovområde i Vestrusland, hvor
i alt omkring 20.000 officerer og polakker fra landets elite blev skudt i 1940 på
Stalins ordre.

Støtte til oppositionelle, hjælp til nødstedte
Faderen indtrådte i den polske modstandsbevægelse,
kendt
som
Hjemmehæren, men blev i krigens slutfase som tusinder af andre ikke-kommunistiske polakker i denne hær, sendt af den
russiske sikkerhedstjeneste til Kasakhstan.
Da han efter tre år kom hjem, og krigen
for længst var slut, havde han svært ved
af de nu kommunistiske myndigheder at
få lov til at praktisere som advokat.
Margareta blev under sit jurastudium grebet af folkeretten og opdagede, at de
traktater, Polen havde tiltrådt, ikke var
publiceret på polsk og stort set var
ukendte.
- Jeg blev i 1961 medstifter af Poznans
FN-forbund og havde glæde af en modig
jura-professor, som fra en rejse til Genève havde medtaget engelsksprogede

14





Erik Siesby og Bjørn Elmquist.

dokumenter, som kunne indvie os i en
masse, regimet bevidst havde forholdt os
viden om, fortsætter Margareta. Min far
advarede mig mod det hemmelige politi,
men vi var mange unge, der i 1960'erne
engagerede os i systemkritiske aktiviteter.
Efter min emigration til Danmark opretholdt jeg i 1970'erne kontakt til mine
venner i polske oppositionelle grupper.
- Mens jeg stadig boede i Polen, var det
vanskeligt at få udrejsetilladelse, jeg fik

afslag på min første anmodning om at
tage til Østrig, idet det dog blev stillet i
udsigt, at det ville gå let, hvis jeg samarbejdede med efterretningstjenesten –
hvad jeg afslog. Under alle omstændigheder kostede et pas omkring tre måneders
løn, fortsætter Margareta.
Margareta kunne efter at være blevet
dansk gift trække på polske forbindelser,
hun smuglede sammen med formidling af
humanitær hjælp beretninger om den
fortsatte undertrykkelse ud til Vesten og

bl.a. computere og papir og tryksværte til
illegale blade den anden vej. Margareta
Jakobsen engagerede sig kraftigt i nødhjælpssendinger til sine tidligere landsmænd, som manglede tøj, fødevarer,
medicin og hospitalsudstyr.
Hun stiftede en hjælpeorganisation
”Solidarisk med Polen”, som i de fattige
1980’er og begyndelsen af 1990'erne
rådede bod på megen nød og mangler i
Polen og de baltiske lande. Helsinkikomiteens bestyrelse og medlemmer støttede dette arbejde. I årenes løb har hun
modtaget talrige fortjentsmedaljer fra
diverse central- og østeuropæiske lande
for sin indsats.
- Det er svært at give et billede af alt
det, en ”gennemsnitspolak” på min alder
har gået igennem, opsummerer Margareta: Tysk og russisk besættelse, frygt,
afsavn og varemangel; kommunistisk diktatur, deportationer, arbejdernes modstand, særlig skibsværftsarbejdernes
(Solidaritet-fagbevægelsen), vilkårlige
fængslinger, politiske processer, krigsretstilstand, udrensninger, strejker, folkelig
opstand. Helsinki-slutakten indgød håb,
fordi den lovede ”friere trafik af mennesker og meninger mellem øst og vest”,
som det hed – men diktaturerne var der
stadigvæk og var en iboende bremse på
det folkelige pres nedefra.

Omfattende indsats for at
menneskeliggøre fængsler
Professor Siesby var en ildsjæl, som i en
høj alder viste sig som en sand aktivist:
Han var god til at sikre komiteen fonds 
støtte, og han brændte for at ændre på
betrængte befolkningsgruppers usle vilkår. Han lod sig ikke slå ud af et ”nej” fra
en myndighed eller potentiel donor.
Margareta Jakobsen ledsagede ham på en
hel række missioner til nogle af disse
grupper – ud over Polen til Baltikum,
Tyrkiet, Rumænien og Ungarn.

Strejftog i Den Danske Helsinki-Komités tidlige historie
MenneskeRET&VRANG bringer i fem interviews med nøglepersoner i HelsinkiKomiteens 40-årige historie beretninger om hvad, der bragte dem til komiteen,
og hvad, de har udrettet. Det første i dette nummer.
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- Endog ti år efter Helsinki-slutakten,
da den Danske Helsinki-komité blev
grundlagt i 1985, var mange af dens
gode intentioner langt fra gennemført.
Derfor blev det nødvendigt med megen
vestlig støtte til oppositionen. Heri deltog
i den første fase jurister som Steen Langebæk og Bjørn Elmquist sammen med
andre stærkt internationalt engagerede
som Jørgen Estrup og Søren Riishøj, folk,
der som jeg stadig er på barrikaderne for
menneskerettighederne.
- Vi forsøgte i 1980'erne også at gøre
en indsats for at bøde på de urimelige
forhold, fanger i fængsler bag Jerntæppet levede under. Det var derfor af stor
betydning, at det i 1990 lykkedes at få
knyttet bånd til Kriminalforsorgen i Danmark og til især den daværende vicedirektør William Rentzmann. Jeg selv
kunne bane vejen til fængselsvæsenet i
Polen og de baltiske lande og med tiden
få bedret mangt og meget, herunder
erkendelsen af resocialiseringens betydning. På to andre områder kom komiteen
også til at gøre en forskel – nemlig gennem projekter for psykisk syges rettigheder og behandlingen af truede og kriminelle unge.
- Det lettede meget, at jeg kunne være
tolk mellem f.eks. danske topfolk fra kriminalforsorgen og de polske, hhv. baltiske, ditto. Det var vigtigt for os i Helsin-

ki-komiteen ikke kun at nedbryde det
politiske pres, undertrykkelsen, på befolkningen, men også at menneskeliggøre
holdningen til tidligere fængslede. Vi fik
etableret et frugtbart samarbejde med
Kofoeds Skole i København og foranlediget, at Polen fik fire, Litauen to og Estland én tilsvarende institutioner.
- Det er meget forstemmende, at Tyrkiet, uanset komiteens og mange andre
ngo'ers mangeårige indsatser - protester,
overværelse af retssager, hjælp til ngo'er
  

osv. - nærmest er gået fra ondt til værre,
fortsætter Margareta. I fokus var i lang
tid de voldelige konfrontationer mellem
tyrkiske regeringsstyrker og kurderne,
men indgrebene har også i en årrække
gået ud over mange andre, herunder
dommere, politifolk, journalister og forfattere.

Polen var først med at vælte et kommunistisk diktatur
- Hvis man skulle gøre en form for status
for komiteernes ca. 30 årige virke, ja så er
det meget forskelligt, hvad der er opnået
for demokratiet. Trods en vældig vækst i
antallet af private civilsamfundsorganisationer (ngo’er) foruden mange øst-vestlige konferencer og kontakter, har f.eks. de
russiske mindretal i Baltikum fortsat ringe
vilkår, Litauen diskriminerer stadig sit
polske mindretal, Makedonien rettede

dog ind, da det modtog påtale for ringe
vilkår for sit albanske mindretal – efter at
Den Danske Helsinki-komité tidligere
havde gjort en indsats for diskriminerede
makedonere i Grækenland. Men mest iøjnespringende lige nu er store indgreb i
ytringsfriheden i Rusland, Ungarn og til
dels Polen.
- Afgørende er, at staten intetsteds har
monopol på ”sandheden” i såvel dagblade som fjernsyn og radio. Der blev holdt
frie valg i alle de tidligere sovjetiske satellitstater, de fik nye forfatninger. Men det
var en møjsommelig kamp at få det hele
til at slå rod i de første ca. 15 år. Man kan
sige, at der efter det første til dels frie
valg i Polen i 1989 indtraf en slags domino-effekt (et udtryk USA oprindelig lancerede for at illustrere faren for at det ene
land efter det andet i Asien skulle blive
kommunistisk), men her i positiv, demokratisk retning: Det daværende Tjekkoslovakiet, Ungarn, Østtyskland fulgte efter.
Den Danske Helsinki-komité var blandt
dem i Vesten, der kraftigst støttede hele
denne udvikling.
- Jeg er stolt af, at mit fødeland Polen
blev det første jerntæppeland, som væltede et kommunistisk regime og på
mange måder kom til at inspirere og
hjælpe oppositionen i andre lande i Central- og Østeuropa, konkluderer Margareta Kepinska Jakobsen. Helsinki-komiteerne blev en slags smedje for menneskerettighederne, noget aldeles ikke-eksisterende under kommunismen. De var observatører ved alle de første frie valg i disse
lande. Således opstod Den Internationale
Helsinki Føderation for Menneskerettigheder, Human Rights Watch og talrige
andre vigtige ngo'er på dette felt.
- Vi arbejdede fra første færd tværs
over grænserne, ikke alene fra Vest til
Øst, men også de østlige lande indbyrdes,
f.eks. polske og tjekkiske oppositionelle.
Europarådet, FN og OSCE blev tre store
medspillere i den vældige proces, der kom
i gang, som også fik skabt noget så vigtigt som civilsamfundet, erkendelsen af,
at demokratiet ikke blot virker ved gennemførelsen af frie valg, men nok så
meget ved en omfattende lovgivning og
opkomsten af frie fag- og interesseorganisationer med meget andet.

Margarete Kepinska Jakobsen og Bjørn Elmquist.
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Har du lyst til at støtte os som medlem af
Den Danske Helsinki-Komité eller at bestille det næste MenneskeRet & Vrang som prøvenummer,
så kontakt os:
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Bredgade 36 B · 1260 København K · Telefon 3391 8118
E-mail: main@helsinki-komiteen.dk
www.helsinkicommittee.dk
Facebook:
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Nyhedsbladet udkommer 3-4 gange årligt.
Indlæg og andre bidrag kan sendes til
redaktionen:
Den Danske Helsinki-Komité
for Menneskerettigheder
Bredgade 36B
1260 København K
Tel.: 33 91 81 18
E-mail: main@helsinki-komiteen.dk
www.helsinkicommittee.dk
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