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Intet tøbrud i Hviderusland
Af Hanne Severinsen

Lukasjenkos regime lever stadig op til
betegnelsen "Europas sidste diktatur".
Det eneste nye er, at lande som Rusland,
Azerbajdjan og Tyrkiet nærmer sig
samme status, hvorfor - som en slags
optisk bedrag - regimet i Hviderusland
synes lidt pænere!
Udenrigspolitisk Selskab har netop i
begyndelsen af april været i Hviderusland og bagefter besøgte vi eksil-hviderussere i Litauen. Vi fik ved møder med

Læs:
Menneskeretsorganisationen
VIASNA om situationen i
marts 2017
side 20

menneskeretsorganisationer i Minsk og
Vilnius, EU-ambassaderne Sverige og
Litauen i Minsk (Danmark har ikke
nogen), Udenrigsministeriet, UNDP, Universitet i Minsk og eksil-Universitetet i
Vilnius samt danske erhvervsfolk et indtryk af, hvordan Lukasjenkos diktatur
holder landet i et jerngreb.
Én udtrykte det sådan, at det er "rule
by law" nemlig ved præsidentielle
dekreter.
Det seneste dekret indførte en "social
parasit"-skat på ca. 180 Euro/1500 kr.,
hvor arbejdsløse skulle betale skat eller
gå i tvangsarbejdslejr. Dette udløste protester, og da regimet forudså, at den
årlige "freedom day" den 25. marts ville
blive anledning til demonstrationer,
satte man gang i præventive massearrestationer. De, der alligevel dukkede op,
fik knippelsuppe og blev arresteret.
De fleste blev løsladt, men fik store
bøder. Strategien er åbenbart at
afskrække og sætte folk i gæld. EU har
øjensynligt besluttet at fortsætte dialogen eftersom de tidligere sanktioner ikke

har haft nogen virkning. Man får indtryk
af et totalt topstyret og stivnet samfund.
Som én udtrykte det: så overlever landet på billig gas og olie - et narkotika,
der ikke findes nogen EU-metadonkur
for! Og netop nu har Putin så forlænget
leverancerne.
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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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Den Danske Helsinki-Komités Nyhedsblad

3

Nummer 1 April 2017_K2:Layout 1 12/04/17 14.33 Page 4

Helsinki-aftale
2.0
 
 ?



Af Karsten Fledelius

Står vi på tærsklen til en ny verdensorden, en afløser for den såkaldt
"liberale", som vi havde vænnet os
til efter ophøret af den Kolde Krig?
Og hvilke danske initiativer vil være
mulige, og hensigtsmæssige i den
aktuelle, svært overskuelige situation?
Efter det hidtil mest turbulente år siden
Sovjetunionens opløsning i 1991 erklærede Tysklands daværende udenrigsminister
Franz-Walter Steinmeier på OSCEs årlige
ministerrådsmøde i Hamburg i december
2016, at han ved sin tiltrædelse af formandskabet havde talt om et skib i
stormvejr. Desværre er situationen ved
årets udgang fortsat meget turbulent og
sikkerhedssituationen i Europa er ekstrem
anstrengt. Europæisk sikkerhed er for første gang siden Berlinmurens fald truet,
erklærede Steinmeier (som netop i 2017
er udnævnt til Forbundspræsident).
Et år som med Brexit, kupforsøget i
Tyrkiet, en uafklaret sikkerhedssituation i
Ukraine og valget af Donald J. Trump til
USA's præsident har udfordret den traditionelle sikkerhedssituation.
Helt konkret overtager Danmark senere
på året formandsskabet i den ældste af
de regionale europæiske samarbejdsorganisationer, Europarådet. Denne vigtige
organisation overskygges ofte af EU, til
tider i en sådan grad, at man i den
offentlige debat blander EU's domstol og
Den europæiske Menneskeretsdomstol
sammen. Men meget af grundlaget for de
moderne europæiske landes indre liv og
forhold til hinanden bygger på de normer, der er blevet udviklet af Europarådet
og dets institutioner gennem snart 7 årtier. Herunder især den dødsstraf, som
bevirker, at Hviderusland stadig står uden
for organisationen. Og den fokus på civil-
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samfundet og retssikkerheden for den
enkelte borger, som Europarådet står for,
og som er en central del af værdigrundlaget i det danske samfund.
Dette efterstræbelsesværdige fælleseuropæiske værdigrundlag rokkes der aktuelt ved i flere Europarådsstater. Danmarks
kommende formandskab står imidlertid i
en god position til med ligesindede at
tage initiativ til at arbejde for at dæmme
op for denne udvikling, der dels er til
skade for borgernes rettigheder, dels
undergraver organisationens troværdighed.
En dansk indsats, som rækker ud over
EUs grænser til nabostater, er Udenrigsministeriets Naboskabsprogram, støtten
til udvikling af velfungerende civilsamfundsorganisationer i Østeuropa, i praksis
i dag fortrinsvis Ukraine og Georgien. Det
er lande, hvor et flertal af befolkningen
ønsker medlemsskab af EU, men som er
under pres både indefra og udefra. Men
det ville være hensigtsmæssigt at også at
fokusere på nabolande som Hviderusland
og Moldova. Både med henblik på styrkelse af retssamfundet og NGO-sektoren

og på skabelsen af mere menneskeværdige forhold f.eks. i fængslerne og kriminalforsorgen. Vi har stadig en væsentlig
opgave i at vise "best practice" over for
andre lande i Europa og verden.
En anden mulighed er at udnytte det
faktum, at vi er sæde for OSCEs parlamentariske forsamling og dermed for en
vigtig institution i den bredeste regionale
sikkerhedsorganisation i verden, som
både omfatter USA, Canada, Europa og
Rusland, dvs. også hele Arktis. Man plejer
at sige, at "djævlen ligger i detaljen". Og
det er netop de konkrete detaljer, valgovervågning, mediefrihedsovervågning,
konfliktmonitorering, mediation m.m.,
denne organisation fokuserer på. Det er
her glædeligt at notere sig, at der i Udenrigsministeriets "Redegørelse af 28.
februar 2017 om OSCE, Østersøsamarbejdet, Europarådets virksomhed og Dan-

marks deltagelse heri" til Folketinget er
gjort grundigt rede for Danmarks aktive
deltagelse i denne vigtige organisation.
Møderne i OSCE giver mulighed for at
initiere og følge processer, som kan løse
op for fastlåste positioner. OSCE producerer masser af vigtige facts i en tid, hvor
alt for megen forvreden, forvansket eller
direkte forfalsket information spredes
både via de sociale medier og de offentlige. OSCE er et vigtigt samtaleforum,
som dækker en meget væsentlig del af
verden, herunder 4 af FN's 5 permanente
sikkerhedsrådsmedlemmer. Derfor er det
vigtigt at øge bevidstheden både hos
politikere og i offentligheden om, hvor
vigtigt et instrument denne organisation
er, og hvilken øget vigtighed dens arbejde har netop nu, som modvægt mod den
disruption, vore internationale og regionale organisationer er udsat for fra både
øst og vest.

Vi har brug for en international
retsorden, der kan sikre ordentlig opførsel staterne imellem. Vi
har brug for beskyttelse af vore
demokratisk
  baserede institutioner, vore retsstater og vore
menneskerettigheder. Vi har
brug for at sikre informationsfriheden og informations-sikkerheden. Vi har brug for at være
aktivt til stede i de fora, der
vedrører vores vitale interesser.
I disse forbindelser har vi brug
for aktivt at operationalisere
instrumenter som OSCE, Europarådet og EU – regional soft security som modtræk til den aktuelle globale disruption.

Den Danske Helsinki-Komité
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OSCEs Ministerrådsmøde: Den
menneskelige Dimension under stort pres
Af Philip Maschke

OSCE, Organisationen for Sikkerhed
og Samarbejde i Europa, holdt sit årlige udenrigsministermøde,
”Ministerial Council” i Hamburg i
dagene 7.-9. december, idet Tyskland
var formandsland i 2016.
Knap 40 udenrigsministre fra medlemsstater deltog – herunder Ruslands,
Tyrkiets og USAs - de øvrige af de 57 var
dermed ’kun’ repræsenteret ved deres
faste ambassadører - og de blev beskyttet
med et maksimalt sikkerhedsniveau varetaget af ca. 10.000 politibetjente indkaldt
fra den halve Forbundsrepublik. Hamburg
repræsenterer værdierne åbenhed, tolerance og kontaktskabelse/forbundethed.

Vært var udenrigsminister Frank-Walter
Steinmeier, som gav stafetten videre til
Østrigs udenrigsminister Sebastian Kurz,
der er formand for 2017, og som vil give
  

den videre til Italien for 2018. Den
såkaldte trojka, de tre lande, der samarbejder om ledelsen af OSCE i 2017, er
således Tyskland, Østrig og Italien.

”Well done”
På den ene side var der ros fra alle sider
til et meget engageret, aktivt og velledet
tysk formandsår. På den anden side konstaterede Frank-Walter Steinmeier, at skibet ikke var bragt i rolig sø, at OSCEområdet fortsat er et særdeles konfliktfyldt område. Tysklands overordnede
målsætninger havde været en bedre og
fornyet dialog, at genopbygge tillid og at
etablere sikkerhed. OSCEs fora er det vigtigste sted at mødes for at drøfte sikkerhed, konfliktløsning, mediation, monitering af Østukraine, indledende drøftelser
om kontrol med konventionelle våben,

og den høje deltagelse var en succes for
ministerrådet. Ligeledes var det i OSCE
regi, at man havde mæglet i foråret 2016
i den optændte situation i NagornoKarabakh.

Behov for styrkelse
Steinmeier rapporterede, at der fortsat er
stort behov for værktøjer til at tackle
udfordringerne i alle faser af konflikternes cyclusser for at skabe holdbar sikkerhed i vores region. Der er behov for at
styrke OSCEs organisation og dens civile
rolle som regionalorganisation under FN
charterets kapital 8. Det gælder bl.a.
behovet for at give OSCE en juridisk identitet, at OSCE har et væsentligt begrænset budget og at finansiering af projekter
og missioner skal forhandles med bidraggivende stater med kort varsel. Her er der
brug for et konflikt-forebyggende fond.
Styrkelse af den politiske dialog inden for
rammerne af OSCEs parlamentariske forsamling kan bidrage til at øge tillidsopbygning og forsoning.

Civilsamfundets parallelkonference

7. december 2016: Civic Solidarity Platforms Hamburg Declaration 2016 overrækkes. Fra venstre
Yury Dzibladze, CSP formand, Katrazyna Jarosiecicz-Wargan, ODIHR First Deputy Director, Rasul
Jafarov, Azerbajdjan, Frank-Walter Steinmeier, fhv. tysk udenrigsminister, Michael Linhart, viceudenrigsminister Østrig, Dunja Mijatovic, OSCEs repr. for frie medier, og ambassadør Gernot Erler,
chef for Tysklands OSCE stab.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

Nok så væsentligt afholdt Civic Solidarity
Platform, de omkring 80 menneskeretsNGO-ers paraplyorganisation, sin
parallelle konference de to foregående
dage, hovedsageligt muliggjort ved
finansiering fra Tyskland, Sverige,
Schweiz. På konferencen rapporterede
NGOer om problemer og udfordringer
under en væsentlig mere organiseret
form end ved den årlige Human
Dimensions Implementation Meeting.
Højdepunktet var – hvis man må bruge
det ord – overrækkelsen til OSCEs ministerråds formand, udenrigsminister
Frank-Walter Steinmeier, af ”The Hamburg Declaration on Protecting Civil
Society Space”, som sammen med OSCEspidser modtog denne meget imødekommende, og af en række anbefalinger fra
civilsamfundet til ministerrådet.
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Dokumentation for indskrænkninger
I et møjsommeligt arbejde gennem hele
2016 har et hovedtema for Civic
Solidarity Platform været ”Shrinking
space for civil society” i hele OSCE-rummet. At civilsamfundets frihedsrettigheder indskrænkes og presses på mange
måder i en lang række stater. Man henviser til, at Helsinki Slutakten fastslår, at
organisationer og enkeltpersoner på positiv vis kan bidrage til at alle kender deres
rettigheder og pligter. At Charter of Paris
for a New Europe, 1990, bekræftede den
væsentlige rolle, som NGOer, religiøse og
andre grupper og individer spiller for at
nå OSCEs mål: et sikkert Europa.
En lang række aktuelle temaer blev
fremlagt og dokumenteret, som f.eks. den
for den jævne befolkning ulykkelige
situation i Donbas. Indgreb mod civilsamfundet er øget i mange stater, f.eks. i
form af indskrænkning af foreningsret,
forsamlingsret, af fredelig ytringsfrihed,
ligesom aktivisters fri bevægelse og ret til
retfærdig rettergang er blevet krænket.
Konkret lovgivning har i flere stater også
indskrænket NGOers arbejdsmuligheder.
Autoritære regimer og begrænsende lovgivning krænker ånd og bogstav i Helsinki Slutakten og Den menneskelige
Dimension fra 1990.
The Hamburg Declaration anbefaler i
et halvt hundrede konkrete punkter at
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rette øget fokus på denne negative
udvikling, begyndende med ikke at
betragte NGO-arbejde som en trussel for
traditionelle værdier, ikke at hævde, at
NGO-arbejdet er udenlandske agenters
værk, og at anerkende civilsamfundets
værdifulde rolle i at skabe dialog ’på gulvet’, at kunne medvirke til at reducere
radikalisering. Deklarationen er baseret på
en 80 siders dokumenterende rapport,
som en lang række menneskeretsorganisationer havde bidraget til i 2016. Budskabet er således, at man i mange stater
skal give friheden tilbage til civilsamfundet.
Dagen efter understregede Steinmeier i
sin åbningstale vigtigheden af det arbejde, civilsamfundets repræsentanter udfører, bl.a. sagde han: ”Et stærkt OSCE er
nødt til at tænke videre end statens
struktur. Hermed tænker jeg på civilsamfundet og læreanstalterne, der ser på
vores arbejde hver dag. Dag ind og dag
ud arbejder modige mænd og kvinder –
ofte under vanskelige forhold – for
beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende rettigheder i vore lande.
Mange tak for jeres hårde arbejde!”.
ODIHRs direktør Michael Link bekræftede det store behov for at sikre bedre
beskyttelse af menneskeretsforkæmpere
indenfor regionen, han sagde: ”Menneskeretsforkæmpere er ofte mål for trusler,

angreb og juridisk forfølgelse i forsøget
på at beskytte samfundets svageste uden
at diskriminere”. Michael Link opfordrede
medlemsstaterne til at tage Hamburg
Deklarationen seriøst, som peger på nødvendige vigtige indsatser i beskyttelsen af
menneskeretsforkæmpere, når de udsættes for chikaner, der ikke er i overensstemmelse med OSCE medlemsstaternes
aftalte forpligtelser.
Parallelkonferencen indeholdt naturligvis også dialog med OSCEs forskellige
udførende organer og missioner.
The Hamburg Declaration 2016 kan findes her:
http://www.civicsolidarity.org/article/1173/civil-society-recommendationsreceive-prominent-attention-hamburg
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Danmark risikerer at indlede et omfattende
opgør med menneskerettighederne
Menneskerettighedsdomstols retspraksis.
Den mulighed byder sig, når Danmark
til november overtager formandsskabet
for Europarådets besluttende organ Ministerkomiteen.



Af Hanne Severinsen, Tobias Stadarfeld Jensen og Claus von Barnekow

Den Europæiske MenneskerettighedsDanmark vil bruge sit formandskab
for Europarådet til at sætte en reform
af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på dagsordenen. Det giver genlyd, at initiativet
kommer fra et grundlæggerland med
stærke menneskerettighedstraditioner. Risikoen er, at andre medlemslande vil benytte chancen for at
svække rettigheder som forsamlingsog ytringsfriheden.
Det har længe været en selvfølge, at stater i den vestlige del af verden henviser til
og arbejder for udbredelsen af retsstat og
menneskerettigheder. Skiftende danske
udenrigsministre har i årtier gentaget, at
Danmark aktivt skal fremme danske værdier om retsstatsprincipper, menneskerettigheder og demokrati i både internationalt og bilateralt samarbejde.
De bekymrende politiske strømninger,
som vi for øjeblikket iagttager i liberale
stater, omfatter også et opgør med de
værdier. Og mønsterstaten Danmark er
desværre på vej til at bidrage hertil. Der
synes at have bredt sig en opfattelse af,
at fortolkningen af rettighederne i Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention er gået for langt. Ja faktisk deles den
holdning af et flertal i Folketinget. Synspunktet lyder, at det aldrig har været
meningen, at Menneskerettighedskonventionen skal forhindre medlemsstaterne
i at føre en selvstændig politik, navnlig
på udlændingeområdet. Derfor skal der
tages et opgør med Den Europæiske







Høj troværdighed
Danmarks troværdighed inden for
Europarådets kerneområder, retsstat og
menneskerettigheder, er anerkendt. Årsagen er bl.a., at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har antaget relativt få danske sager til realitetsbehandling, og at Danmark kun har ganske få
domme imod sig (i alt 15 siden 1989).
Overordnet har Danmark ikke væsentlige problemer med at efterleve sine forpligtelser i Europarådet, som vi var med
til at grundlægge. Danmark er således en
loyal grundlæggerstat.
Det kommende formandskab giver
Danmark mulighed for at bruge organisationen til at fremme danske interesser i
international politik. Fulgte man traditionen, ville man fremme retsstatsprincipper,
menneskerettigheder og demokrati i det
internationale arbejde. Og der er nok at
tage fat på, for Europarådet og dermed
Menneskerettighedsdomstolens grundlæggende værdisæt er under pres. Isæt
statsledelser i Azerbajdjan, Polen, Rusland, Tyrkiet og Ungarn læser værdierne
som Fanden læser Bibelen. Det har konsekvenser for borgernes retssikkerhed og
undergraver samarbejdets – og dermed
medlemsstaternes – troværdighed.
Samtidig har Storbritannien i sin nationale enegang flere gange proklameret, at
menneskerettigheder kan håndteres
nationalt, og det er sandsynligt, at landet
efter Brexit vil tage skridt til at træde ud
af Den Europæiske Menneskeretskonvention.

Værn mod staten
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er Europarådets retlige dronning.
Den er – som også kritikerne fremhæver
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– menneskeskabt og ikke faldet ned fra
himmelen. Den er drevet af mennesker og
dermed ikke ufejlbarlig. Domstolen er
bygget på princippet om dynamisk fortolkning, som betyder, at menneskerettighederne fortolkes i lyset af det moderne europæiske samfund. Når samfundet
ændrer sig, må et effektivt og tidssvarende værn indimellem udsættes for nyfortolkninger. Uden den dynamik havde
konventionens rettigheder været blottet
for reelt indhold. Dynamikken er selve
fundamentet for domstolens succes og
dermed afgørende for den retsbeskyttelse,
som Europas borgere dagligt kan glæde
sig over.
Alligevel kan den konkrete udvikling af
domspraksis selvfølgelig godt diskuteres,
men det bør ske under udtrykkeligt hensyn til, at formålet med Domstolen er at
værne om en effektiv rettighedsbeskyttelse. Domstolen er ofte blevet kritiseret i
konkrete sager. Især af stater, der taber
sager, eller finder, at praksis går for langt.
Det er naturligt, men Domstolen er netop
sat i verden af medlemsstaterne for at
beskytte individets rettigheder mod de
selv samme medlemsstaters krænkelser.
Hvad ville Domstolens anseelse være, hvis
den ikke var uafhængig, men følgagtig?
Borgere, der har vundet sager ved Domstolen, har nok en mening om det.

Myter styrer debat
Den aktuelle debat er ikke tilstrækkeligt
begrundet og bygger ofte på myter i kølvandet på enkeltsager. Det fremgik til
fulde under en forhandling i Folketinget
den 6. december 2016, hvor Dansk
Folkeparti havde fremlagt et forslag om
at stække Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Den konkrete anledning var den nylige
højesteretsdom i den såkaldte Levakovicsag, hvor en kriminel kroatisk statsborger
ikke kunne udvises, fordi retten til familieliv stod i vejen. DF henviste i beslutningsforslaget til andre eksempler uden
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dog at dokumentere dem og gjorde sig
på den spinkle baggrund til talsmand for,
at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkningsstil
generelt forhindrer regeringen i at føre
den udlændingepolitik, der er flertal for i
Folketinget.
Forhandlingen viste, at et flertal bestående af DF, VLAK-regeringen og Socialdemokratiet bekræfter hinanden i, at Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
er gået for vidt i sine afgørelser. Der var
derfor støtte til, at regeringen under
Danmarks formandskab sætter en reform
af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på dagsordenen.
Det er ganske enestående lykkedes
skeptikere at fremmane en negativt ladet
bibetydning af begrebet konvention. En
afbalanceret forståelse af konventionens
fordele og ulemper i den internationale
politiks perspektiv er fraværende. Konventioner fremstilles som aftaler, der snarere har til formål at indskrænke det
nationale råderum, end som gensidigt
forpligtende aftaler, der bidrager til løsning af fælles problematikker.

Jo, Danmark kan vælte læsset
Mange vil måske trække på skuldrene i
sikker forvisning om, at et lille land som
Danmark næppe kan rokke ret meget ved
internationale aftaler. Men netop i dette
spørgsmål er Danmarks vægt større end
som så pga. vores helt særlige rolle som
loyal grundlæggerstat. Det kan medføre
store konsekvenser for konventionssystemets fremtidige overlevelse og effektivitet, hvis systemet de facto undermineres
af et land som vores.
I Europarådet er det indtil videre kom-
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met som en beklagelig overraskelse, at det
er en grundlæggerstat som Danmark, der
tager et uoverskueligt strategisk initiativ,
hvis mulige forløb og resultat vi i den
nuværende politiske situation i Europa
kun kan frygte. Der er utvivlsomt medlemsstater, som vil støtte Danmarks initiativ i håbet om at kunne svække efterlevelsen af rettigheder som forsamlings- og
ytringsfrihed – måske også beskyttelsen
mod tortur og dødsstraf. Danmark er på
vej til at åbne Pandoras æske.
Hvis de mulige konsekvenser af initiativet ikke er gennemtænkt, risikerer vi at

række en lillefinger til de nye kræfter, der
i disse år vinder frem i Europa, og som vel
– uden at fornærme nogen – må siges at
have et snævert nationalt fokus. Hvis
Danmark tager et initiativ bør formålet
været af sikre grundlaget for borgernes
beskyttelse i de europæiske retsstater.
Derfor dette varselsskud for vore rettigheder: En liden tue kan som bekendt
vælte et stort læs.

Offentliggjort som kronik i Information
den 10. februar 2017

John Kerry advarer mod stigende ”autoritærisme”!
På førstedagen af OSCE ministerrådsmødet i Hamburg den 8. december advarede John Kerry, daværende udenrigsminister i USA, mod ”faren for den autoritære populisme” og mod risikoen for tilbagetog på området beskyttelse af grundlæggende menneskerettigheder i den store OSCE-region, der strækker sig fra exSovjetunionen over Europa til USA.
“For mange steder inden for OSCE-området har man kunnet se en stigning i
autoritær tænkning, ledsaget af tilbageskridt for menneskerettigheder, begrænsninger for uafhængige medier, hate crimes og udtryk for intolerance”.
Kerry fremhævede også stigende korruption i for mange lande.
”Vi kan alle se, hvad der foregår – stigende korruption i for mange lande, en
stigning i ’autorærisme’, og ”tendensen hos nogle statsledere til at ændre forfatninger for at konsolidere egen magtbase, falske nyheder, der udbredes via nye
medieplatforme,
og endelig ses fortalere for tortur i nogle områder”.

”Vi har brug for fælles svar på disse nye globale udfordringer som terrorisme,
ekstremisme, cyberangreb, og frem for alt har vi brug for – og det bliver en vedblivende indsats – at opbygge tillid overalt, hvor den er gået tabt.”

ME N N ESK E





Kilde: RFE/RL Radio Free Europe/Radio Liberty

RET & VRANG
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Belarusian Human Rights House,
Vilnius, Litauen
Litauens hovedstad Vilnius huser initiativet Belarusian Human Rights House, der
indgår i et europæisk samarbejde i Human
Rights House Network.
Den oprindelige plan havde været at
oprette et menneskeretshus i Minsk, men
dette blev opgivet efter fem års kamp i
2006, da man fornemmede en stigende
fare for at gennemføre menneskeretsaktiviteter hjemme i Hviderusland. Regimet
havde da erklæret menneskeretsorganisationer ulovlige og etablering af samlingssteder i et forværret politisk klima forekom
for risikabelt.
Ved festligholdelsen af 10-års fødselsdagen den 23. februar sagde Zhanna Litvina, en af med-stifterne og medlem af
det hviderussiske journalistforbund, at
”for 10 år siden havde ingen af os grundlæggere kunnet forestille os, hvor ambitiøs
denne idé var, og hvad den efterhånden
har kunnet udvikles til. Dengang var fremtiden på ingen måde sikker og ej heller
beliggenheden”. I dag, 10 år efter, er
Human Rights House en essentiel forudsætning for alt menneskeretsarbejde i Hviderusland.
Litvina erindrer vanskelighederne: ”Det

Human Rights House’ daglige leder Anna
Gerasimova.









Hviderussiske menneskeretsaktivister mødes med internationale partnere og FNs Special
Rapporteur for Hviderusland, Miklós Haraszti, i 2017.

hviderussiske Justitsministeriums modstand mod at registrere os var absolut forudsigelig. Men det endte med ikke at være
en uoverstigelig forhindring for at etablere vores hus. Med støtte fra Human Rights
House Foundation, HRHF, blev Belarusian
Human Rights House registreret i Vilnius i
2007 og startede arbejdet det samme år.
Tatsiana Reviaka, den nuværende formand, erindrer sit første møde med huset:
”Min egen historie og tilknytning til BHRH
begyndte i sommeren 2007, hvor man
begyndte at organisere sommerskole om
menneskerettigheder for unge mennesker.
Hver sommer ville fire grupper studerende
både bo og studere i huset og have det
som deres hjem.
Efter præsidentvalget i Hviderusland i
2010 oplevede civilsamfundet forøget
repression, hvor omkring 700 personer
blev anholdt, mange af dem ungdomsaktivister. Huset reagerede ved i stigende
grad at blive det beskyttende ly for hviderussiske menneskeretsforkæmpere.
Ales Bialiatski, medstifter og leder af
VIASNA, kaldte huset for en ”frihedens ø”.
Efter undertrykkelserne i 2010 gik man
videre med at føre kampagne for og profilere de anholdte, koordinere fælles strategier og solidaritetskampagner, at etablere en basis for at opnå international støtte og meddele sig til udlandet om undertrykkelsen.
I 2013 blev huset opkaldt efter Barys
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Zvorskau, til minde om den første inspirator, skaber og formand (1949-2012). Det
er fortsat en uddannelsesinstitution for
menneskeretsforkæmpere,
advokater,
journalister og civilsamfundsaktivister,
med det formål at kapacitetsopbygge
menneskeretsorganisationer i landet.
Maria Dahle, HRHF direktør og medstifter af Belarusian Human Rights House,
sagde bl.a., ”at det har forenet det hviderussiske civilsamfund og gjort det muligt
at samarbejde på en måde, som ikke
kunne være nået inden for Hviderusland.
Dermed har menneskeretsforkæmpere
fortsat kunnet få indflydelse i Hviderusland.
FNs specialrapportør om Hviderusland,
Miklós Haraszti, har samarbejdet tæt med
huset siden oprettelsen af hans mandat i
2012. Haraszti sagde på fødselsdagen, at
”det forhold, at dette Human Rights
House fortsat eksisterer i eksil er en trist
afspejling af den realitet, som det hviderussiske civilsamfund befinder sig i. Deres
engagerede indsats vil bringe den dag
nærmere, hvor menneskerettigheder anerkendes i Hviderusland som den kraft, der
forbinder alle stater og nationer, og hvor
menneskeretsorganisationer kan operere
uafhængigt og frit for indblanding i såvel
hovedstaden som i landets regioner.”

Kilde: humanrightshouse.org
den 23. februar 2017
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Det østrigske
formandskabs
prioriteter
 


for OSCE 2017:
Dialog og kooperativ sikkerhed
Af Philip Maschke

Østrig har overtaget formandskabet for
OSCE i urolige tider, hvor mange værdier
og principper, der blev aftalt for 27 år
siden, synes at kunne tilsidesættes, især
ses pres mod menneskeretsadvokater og
journalister, men også på mange måder
mod NGOer, mod civilsamfundets ret til
fri repræsentation. Formandskabets
opgave er at være den politiske ledelse, at
skabe politiske løsninger og aftaler, mens
generalsekretærens opgave er at få organisationen og maskineriet til at fungere
indenfor det bevilgede budget – respektive søge enkelte medlemsstater om at
bidrage til specifikke missioner. Dermed
er det Østrigs udenrigsminister Sebastian
Kurz, der er formand for OSCE i 2017.

OSCE Generalsekretær Lamberto Zannier, Udenrigsminister for Europa Sebastian Kurz og Peter
Neumann, Special Repr. for bekæmpelse af radikalisering og voldelig ekstremisme.

På almindeligt dansk kunne man kort
sige, at Østrigs prioriteter i 2017 er at
arbejde for sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Med andre ord at anvende hele organisationens register til at arbejde for stabi
litet og sikkerhed i Europa. Et væsentligt
punkt er kontrol med konventionelle
våben. Der skal skabes større tillid, det han
kalder større kooperativ sikkerhed, og man
skal blive bedre til at forudse mulige konflikter. Han ønsker en stærk OSCE-organisation, der kan gå op imod de uløste væbnede konflikter, der fordriver mennesker
og gør lande til ørkener. Kurz konstaterer,
at tilliden mellem stater er nødlidende, er
rystet. Menneskene i Østukraine har ikke
brug for væbnet konflikt, men for en forbedring af deres daglige liv. Der skal arbejdes med nedbrydelse af ny bloktænkning,
og der skal satses på cyber-sikkerhed. Og
endelig skal der dykkes dybere i årsager til
radikalisering og ekstremisme og arbejdes
på at reducere disse.

På den menneskelige dimension vil
Østrig i særlig grad arbejde for pressens/mediernes frihed og på ytringsfrihed.
Noget af det væsentligste, som østrigerne skal manøvrere igennem 2017, er
at skabe konsensus omkring ansættelse af
såvel ny generalsekretær, som ny direktør
for ODIHR og for repræsentanten for frie
 
medier og højkommissæren for nationale
mindretal, idet de alle er ansat på åremål.
Skulle nogle stater ønske at blokere organisationen i denne situation ligger muligheden jo lige for. Forhåbentlig bliver det
ikke tilfældet.
Man må sige, at Kurz fortsætter, hvor
Tyskland slap, ved at foreslå et forstærket
OSCE som svaret på mistillid, lokale krige
og pres på menneskerettigheder og værdier. Østrig er vært for mange internationale organisationer, herunder FNs, og ser
sig som et centrum for dialog.

OSCEs årsrapport for 2016 er netop udkommet. Læs om alle organisationens håndgribelige aktiviteter her: http://www.osce.org/annual-report/2016
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Vi ønsker Regeringen held og lykke med at drøfte
Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkningsstil
uden at svække menneskerettighederne!
At drøfte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkningsstil uden at svække menneskerettighederne
blev udtrykt som et dansk mål ved samrådet den 10. februar om Regeringens overvejelser om at sætte menneskeretsdomstolens domspraksis på dagsordenen, når Danmarks overtager formandskabet til november.
  i hus
 uden at menneskerettighederne samtidig svækkes, og det vil
Den vanskelige opgave bliver at få det kritiske eftersyn
kræve vanskeligt, omfattende og nødvendigt hjemmearbejde, hvis det skal sikres. Det vil være godt, hvis dette hjemmearbejde også får konkretiseret, hvad det er for nogle domme, der ifølge Justitsministeren ”truer den folkelige opbakning til
EMRK”.
Man kan få den mistanke, at omdrejningspunktet for drøftelsen af EMRK åbenbart indtil videre fortsat er Dansk Folkepartis formulering i bemærkningerne til beslutningsforslag B18 fra oktober 2016 om bl.a. at tage forbehold for EMRKs artikel 8
og privat- og familieliv. Den lød: ”Det er bl.a. artikel 8, der gang på gang får Danmarks Højesteret til at omstøde udvisningsdomme af hærdede kriminelle.”
Med henvisning til EMRKs artikel 8 nævntes konkret kun én Højesterets dom vedrørende en velkendt, seriekriminel fastboende EU-borger, som af hensyn til sine mindreårige børn ikke bliver udvist, når en fængselsstraf er udstået. Højesteret traf i
øvrigt den afgørelse på baggrund af to retskilder, nemlig EUs opholdsretsdirektiv og EMRK artikel 8 i nævnte rækkefølge.
Der er altså ikke tale om en oplagt sag – men en enkelt dom, som er speciel. Er det nok til at åbne Pandoras æske? Og er
det rigtigt, at der ikke er folkelig opbakning til EMRK? Og hvis det er, kan årsagen så måske snarere skyldes en overdreven
sammenkædning i dele af pressen?
Når der ikke var egentligt nyt på samrådet den 10. februar - udover en præcisering af de to ministres interne ansvarsfordeling – er årsagen selvsagt den, at åbne samråd ikke er egnede til at videregive mere detaljerede oplysninger om igangværende overvejelser om forhandlingsmål, strategi og taktiske positioner. I dette tilfælde skal overvejelser om forhandlingsstrategien bl.a. baseres på indsamling og systematisk bearbejdelse af konkrete sager på en række områder.
Fremlæggelsen af disse sager over for Europarådets øvrige medlemsstater skal understøtte og overbevise om - som det
anføres i regeringsgrundlaget fra november - ”behov(et) for at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention."
Regeringen må formodes på et senere tidspunkt at orientere om sit egentlige program og mulige succeskriterier for de
enkelte endnu ukendte programpunkter. Hidtil har offentligheden kun hørt om Menneskerettighedskonventionen og Menneskerettighedsdomstolen, som siden begyndelsen af 2000-tallet med god grund har været udsat for en række fortløbende
reformer.
En nøgtern vurdering af Europarådets konventionssystem - der omfatter 47 medlemsstater med mere end 800 millioner
borgere - må være, at der af hensyn til de borgere, hvis rettigheder det er sat til at varetage, fortsat er behov for en styrkelse
af en række staters efterlevelse, hvilket i sig selv vil føre til færre sager anlagt ved domstolen.
En medlemsstat som Danmark kan med de rigtige forberedelser og alliancer med ligesindede medlemsstater både aktivt
bistå og udøve pres over for stater med svagere retskulturer med henblik på, at disse stater opfylder deres forpligtelser og
efterlever EMDs afgørelser. Det kan gøres, såfremt Danmark fortsat er troværdig i sin egen efterlevelse, i sit engagement og i
sin erkendelse af, at EMRK er et standardsættende instrument i den internationale politik og retsorden.
Regeringens årlige redegørelse om arbejdet i Europarådet kom til debat i Folketinget den 14. marts. Det plejer at være en
særskilt debat, men i år var den slået sammen med Nordisk Råd, Østersørådet og OSCE. Derfor var der åbenbart ikke blevet
plads til at berette om den konkrete varetagelse af Danmarks interesser i Ministerkomiteen og dens rapportørgrupper. Så det
blev ikke dén Folketingsdebat, der kom til at løfte sløret for, hvordan Danmark vil gribe Formandskabet for Europarådet an.

”Danmark har en klar interesse i en stærk international retsorden, herunder respekt for menneskerettigheder”
jf. regeringsgrundlaget, så held og lykke med den store opgave!”
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
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Verden
et indspark
i den
  efter Trump,


polske debat
Af Søren Riishøj

Forandringerne i den internationale orden
efter valget af Donald Trump som ny amerikansk præsident diskuteres naturligt nok
intenst i Polen, der af historiske og geopolitiske grunde frygter, hvad der ville kunne
ske.
Klaus Bachman, politolog og mangeårig
debattør, mener, at vi skal vænne os til en ny
international orden med på den ene side
nogle ”urørlige” store stater (atommagter)
og på den anden side stater, der bliver tvunget til at manøvrere (”dryfować” - ”drivende”) mellem de store: Rusland, Kina, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og USA - alle
store stater i besiddelse af atomvåben bortset fra Tyskland.
De store stater, siger han, vil handle primært ud fra nationale interesser. Godt nok
har vi stadig artikel 5 i NATO-traktaten, men

den binder ikke staterne til at forsvare andre
NATO-lande; artikel 5 mister nu endnu mere
betydning, og det truer NATOs eksistensgrundlag. Som i international handel vurderer USA under Trump de europæiske lande
ét for ét, dvs. bilateralt. USA har reelt fjernet
atomparaplyen over Europa. Det kan friste
nye stater, f.eks. Tyskland, til at erhverve sig
atomvåben.
Spørgsmålet er, siger Bachman, om den ny
europæiske (og internationale) orden herefter bliver mere usikker. Skillelinjerne (”ven
overfor fjende”, ”vi” overfor ”dem”) bliver
under alle omstændigheder mere uklare og
flydende, og ikke mindst de mindre stater
må tilpasse sig til dette. For de mindre lande
i Europa kan den nye orden minde om et
”tysk-russisk kondominium”, fortsætter han,
ikke fordi Tyskland og Rusland nødvendigvis
vil blande sig i de mindre landes anliggender, men fordi de mindre lande er tvunget til
at tilpasse sig og tage hensyn til de store
lande (Tyskland og Rusland).
Det er stort et problem for nogle lande
som Polen og de baltiske lande, men ikke

nødvendigvis for andre. De små lande (uden
atomvåben) er ikke i stand til selv at svare
igen, derfor må de føre tilpasningspolitik.
”Finlandisering” og neutralitet kan være
svaret på den nye kurs fra Trump og derfor
en trussel mod NATOs overlevelse. De stater,
der ligger tæt på og frygter Rusland, vil og
har allerede forøget deres militærudgifter,
andre, der ikke føler sig truet af Rusland, gør
det ikke og har indtil nu ikke gjort det i større omfang: Italien, Spanien og de centraleuropæiske lande. Mange lande kan ikke øge
militærudgifterne af rent statsfinansielle
årsager.
Den ny orden, siger Bachman, er for så
vidt mere ”rolig”, da de store stater lever
med og ikke blander sig i begrænsede fastfrosne konflikter som f.eks. Kosovo,
Transdnjestr, Donbas og Krim. De lever med,
at menneskerettigheder og liberalt demokrati ikke vægtes højt i flere lande. Suverænitet
og ”my country first” er i højsædet. Det kan,
siger Bachman, være til den polske regerings
(og andres) fordel.



”Policy of mass demonstrations”
- den nye uorden


Af Søren Riishøj

Ustabilitet, uforudsigelighed og øget fare
for krig præger den ny ”verdensuorden”.
Den unipolære vestligt dominerede verdensorden, som mange troede på lige
efter murens fald, blev aldrig til virkelighed, og en ny og stabil multipolær orden
blev ikke skabt.
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Derfor ser vi militæraktioner uden FN-mandat, nationalisme, udenrigspolitik efter ”my
country first” princippet, annekteringer
(Krim, Vestbredden), separatisme, fastfrosne
konflikter og flere brud på både konventioner og folkeretten. Ikke-statslige transnationale aktører, f.eks. IS, har fået bedre vilkår,
traditionelle krige og borgerkrige er et langt
stykke erstattet af cyberkrige, propagandakrige og sanktionskrige, og de sociale medier er blevet en stærkt politisk faktor.
Diplomati og civilsamfund har under de forhold fået ringe vilkår. Udenrigstjenesterne



bliver skåret ned, men militærudgifterne stiger støt. Under den gamle kolde krig og terrorbalancen, havde vi bestemt ikke en retfærdig orden, men den var i det mindste ret
stabil.
Den nye uorden er i høj grad også skabt
internt. ”Den vestlige liberale model har
mistet sin universelle appel” har den kendte
bulgarske debattør Ivan Krastev udtalt,
Vesten mister magt og indflydelse. Alternative partier og protestpartier i forskellige
varianter har set dagens lys. Valgdeltagelsen
er faldet, magtens tredeling bliver undergra-
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vet, anti-elite holdninger og populisme vinder frem. Valg optrapper konfrontationer i
stedet for at skabe afklaring, de frister valgets vindere til hævntogter, regeringsdannelserne bliver vanskeliggjort, og hvis de lykkes, er nye regeringer sat under alvorligt pres
fra dag ét.
Denne ”new policy” eller ”policy of mass
protest” præger ikke blot de nye demokratier i øst, men i stigende grad også det liberale demokrati i det ”gamle Europa”. Instinktivt skaber folkelige protester sympati, sådan
som vi så det under det arabiske forår, under
Maidan (Ukraine i 2014), under demonstrationerne mod Viktor Orbán i Ungarn og
Jaroslaw Kaczynski i Polen, protestdemonstrationerne i Rumænien og antikorruptionsdemonstrationerne i Rusland og de
politiske og sociale protester i Hviderusland
her for nylig. Andre steder, som i Makedonien, skaber protesterne mod de albanske partiers deltagelse i en ny regering dyb bekymring i EU. At massedemonstrationer kan føre
til positive forandringer oplevede vi i 1989,
da de kommunistiske regimer i øst blev væltet.
Tiden har vist, at det bestemt ikke er
nogen selvfølge, at det ender godt. Måske
lader vi os blænde af, at det gik så fredeligt
til i Spanien efter Franco og efter kommunismens fald i Central- og Østeuropa i 1989.
At et diktatur væltes, skaber ikke i sig selv et
funktionelt demokrati. Andre alternativer,
spændende fra anarki til et nyt (semi)autoritært styre er mulige.
Den seneste udvikling i Rumænien er et
godt eksempel på ”new politics” og ”politics
of mass demonstrations”. Årsagen var, at den
nyvalgte regering som en af sine første
handlinger valgte at give amnesti for 2.500
fanger med straffe op til fem år, dømt for
økonomiske forbrydelser og korruption, og
annullerede straffe for skatteunddragelse
under beløb på 200.000 lei eller godt
325.000 dkr.
Protesterne imod dekreterne var helt forståelige, men som fint beskrevet af Malgorzata Rejmer, bosiddende i Albanien, i en
analyse i den polske ”Gazeta Wyborcza” har
den rumænske variant af ”mass demonstrations” og ”new politics” en alvorlig bagside.
Det er, siger hun, ikke første gang, rumænerne i stort tal er gået på gaden. Siden
2013 har vi fået en ny type borgere. De
interesserer sig for politik og aktionerer, men

de går ikke i stort tal til stemmeurnerne, når
der er valg og engagerer sig sjældent partipolitisk. Men det er lykkedes demonstranterne at få afsat to regeringer, i 2012 centrumhøjre ministerpræsidenten Emil Boc og i
2015 socialdemokraten Viktor Ponta. Stemmeprocenten ved valget i december 2016 var
blot 39,5! Stemmeprocenten var også meget
lav i de store byer, hvor demonstranterne i
særlig høj grad gik på gaden i protest mod
regeringen.
Vi oplever kort sagt ”antipolitik”. Hundre  

detusinder aktionerer, men de vil ikke stemme på partier og bestemte kandidater; de
ikke har tillid til nogen, og de agter ikke selv
at stille op. De vil kontrollere regeringer,
følge dem tæt og ”holde dem i hånden”,
men vil ikke tage politisk ansvar.
Det nye anti-korruptionsagentur har arresteret 16 tidligere ministre og flere tusinde
embedsfolk for korruption; det lyder godt!
Men lovgrundlaget er svagt, hvilket let fører
til vilkårlighed. Præsidenten, Karl Johannis,
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som var valgt af oppositionen, støttede
demonstrationerne, men er selv i søgelyset
mistænkt for korruption i forbindelse
anskaffelse af nogle dyre lejligheder i den by,
hvor han havde været borgmester.
Partipolitik ser mange demonstrerende
som beskidt arbejde, og det lokker derfor
ikke ret mange. Men er antipartipolitik
sundt for demokratiet? Næppe. ”Gaden”,
siger Malgorzata Rejmer, “udformer sjældent bæredygtige politiske strategier, evner
derfor ikke at præsentere bæredygtige alternativer og agerer således politisk umodent”.
Antipolitik finder vi også blandt demonstrerende i Polen og Ungarn, men her nyder
lederne, Viktor Orbán og Jaroslaw Kaczynski
gavn af oppositionens mange svage sider.
Orbán og Kaczynski klarer sig af den årsag
uventet godt i de fleste meningsmålinger.
Kort sagt, ”politics of mass demonstrations” og ”antipolitics” kan være en del af
problemet, ikke løsningen.

Eksempler på ”policy of mass demonstrations”
”Annus mirabilis 1989” (det herlige år) Solidaritet i Polen; fløjsrevolutionen i
Tjekkoslovakiet; folkefronterne i de baltiske
lande
De farvede revolutioner i 00erne
Serbien; Georgien; masseprotester rettet mod
”stjålne” valg
Det arabiske forår 2011
Diktatorer væltes, men med katastrofale
følger i flere lande, værst i Syrien, Libyen,
Egypten
”Maidanisering”
Ukraine 2014: oprøret startede fredeligt, men
blev radikaliseret og yderst voldeligt
Polen under Kaczynski og
Protester mod
Ungarn under Orbán
illiberale indgreb, som myndighederne har
fået inddæmmet et godt stykke
Præsidentvalgkamp i USA 2016 og
Trump-æraen
Rumænien og amnesti for korruption
2017
Hviderusland 2017
Rusland 2017

Brutal valgkamp, efterfølgende omfattende
protester mod den ny præsident og hans
politik
Omfattende protester rettet mod et dekret
om amnesti og med krav om regeringens
afgang
Protester, som i høj grad har været udløst af
social tilbagegang og upopulær lovgivning
Antikorruptionsprotester understøttet af
voksende økonomiske problemer og
afvisning af Navalny som præsidentkandidat
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Af redaktionen
Den 20. januar havde Helsinki-Komiteen
indbudt til mødet ”Bliv klogere på korruption i Øst”. Gennem fem fagligt velfunderede indlæg og en spændende
paneldebat blev begrebet korruption og
nepotisme i fortid og nutid belyst sammen med det arbejde for fremtidig
bekæmpelse, der eksemplificeredes ved
det af Danmark ledede EU projekt om
korruptionsbekæmpelse i Ukraine.
Mødet havde undertitlen "Den Danske
Helsinki-Komité retter fokus på korruption i de post-kommunistiske lande ved
at belyse udviklingen i tre af dem: Georgien, Tjekkiet og Ukraine". I oplægget
stilledes spørgsmålene:
• Hvad er korruption, hvem er de korrupte?
• Mislykkes de post-kommunistiske landes transition til et liberalt økonomisk
system?
• Er korruption en bremse på innovation og levestandardsforbedringer?
• Er korruption et politisk eller et juridisk problem?
• Bruges eller misbruges korruptionsanklager af populistiske partier?
• Kan korruption bekæmpes fremadrettet?

Panelet ved Helsinki-Komiteens møde Korruption i Øst: fra venstre Søren Riishøj, Katrine
Gotfredsen, Søren Peter Andersen, Uffe Balslev og Maya Kazarian.

Det blev klart, at man må skelne mellem
korruption
højt
oppe
i
systemet/beslutningstagere/makroplan
og korruption på lokalt plan, på mikroplan, hvor betaling under bordet til
læger, lokale embedsfolk for en byggetilladelse eller politi er en nødvendig meka overlevelse.
nisme for
Den årlige omkostning, det årlige øko-

EUs kamp mod korruption i Ukraine
Danmark er udnævnt til at lede EUs indsats mod korruption i Ukraine. Anti-korruptionsprogrammet blev præsenteret den 16. september 2016 af daværende
udenrigsminister Kristian Jensen og EUs udvidelseskommissær Johannes Hahn.
Danmark bidrager med 10 mio. kroner ud af det samlede budget på 120 mio.
kroner til programmet, som skal vare tre år.
Der er fire formål med programmet: 1) Styrke Ukraines evne til at forebygge
og bekæmpe korruption ved at oprette de nødvendige organer, herunder kapacitetsopbygge anklagemyndigheden; 2) forstærke det parlamentariske opsyn med
området; 3) samarbejde med lokale myndigheder for at opnå decentral spredning
af indsats og budskaber; 4) øge civilsamfundets og mediernes engagement i indsatsen.
Programmet er iværksat fra den 1. februar 2017. Det ledes fra et EU projektkontor i Kiev og af det ukrainske nationale anti-korruptionsagentur.
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nomiske tab inden for de 28 EU lande er
af Rand Corporation for EU Kommissionen estimeret til mellem 895 og 990 mia.
Euro. Det tal omfatter både midler, der
ender i forkerte lommer og det økonomiske tab ved at firmaer f.eks. underlader at
foretage investeringer pga. korruption i
et givet land, dvs. korruptionen er ikke
blot en last for borgernes daglig, men
forhindrer en sund økonomisk udvikling.
Sådanne tal er usikre og der er eksempler
 
på lande, der har haft stigende korruption samtidig med stigende økonomisk
vækst som Brasilien, Kina og Indien.
Smøring af politikere og embedsmænd
kan jo også betyde, at et firma får lettere
markedsadgang og bedre konkurrenceevne.
Korruptionsbekæmpelse drejer sig især
om at ændre domstolssystemet og få
uafhængige kontrolinstanser, det drejer
sig om at etablere et velfungerende og
transparent skattesystem, så at en stat
skaffer sig flere indtægter til at aflønne
politi og embedsmænd – også fra rige
oligarker, og det gælder om at rense
adfærden i sundhedssystemet. Sundhedspolitik er overalt stærkt politiseret og i de
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postkommunistiske lande er man oppe
imod stærke kulturer fra Sovjettiden. Men
også introduktion af simple måleværktøjer er en vej, det har været revolutionerende at indføre el-målere i Kosovo, hvor
strøm tidligere var gratis.
Antropolog Katrine Gotfredsen fortalte
om sine empiriske undersøgelser til sin
ph.d. blandt befolkningen i Georgien i
kølvandet på Rosenrevolutionen og gengav forestillinger om korruption i den
politiske elite, men især den lille korruption som et dagligt livsvilkår. I Georgien
har der været nogen fremgang i korruptionsbekæmpelsen.
Cand.ling.merc. Maya Kazarian præsenterede (anonymiserede) resultater fra
sit kandidatspeciale om ”Politisk korruption i Tjekkiet – en uafsluttet transition”.
Også Tjekkiet er præget af den postkommunistiske arv selv om landet var en
førende europæisk industrination i årene
mellem de to verdenskrige. Kvinder synes
mindre tilbøjelige til at engagere sig i
korruption berettede Maya, hvorfor et
land som Sverige med 40% kvinder i
embedsstanden fører på point mod 20%
kvindelige embedsmænd i Tjekkiet.
Karakteristisk for situationen i Tjekkiet er:
• Den manglende institutionalisering af
kampen mod korruption
• Den manglende gennemsigtighed af
partiernes finansiering
• Den nye tjenestemandslov, op til 50%
af lønnen kan opnås som special treatment (bonus)
• Tab på op til 4 mia. CZK gennem korruption i selve statsapparatet
• Manglende stærkt og troværdigt politisk lederskab
• Oligarker – Andrej Babis, fødevaretycoon, har opkøbt de to mest læste
aviser, hans parti kom til magten i
2011 på kamp mod korruption!
Seniorøkonom Søren Peter Andersen,
tidl. lektor og underviser i Ukraine og
Kina, berettede om dagligdagens korruption i forretningslivet i Ukraine, især i det
første tiår efter kommunismens fald, hvor
returkommission var udbredt som i Afrika. Befolkningen, ca. 44 mio., var generelt ganske veluddannede i 1991. Det er
vigtigt, at firmaet udefra i deres samhandel er med til ændre adfærden. Der er nu

Det ukrainske elektroniske online-system til
deklaration af formue
Som et led i korruptionsbekæmpelsen idriftsatte Ukraines Nationale Anti-korruptionsagentur den 1. september 2016 den IT-databank, hvortil alle parlamentsmedlemmer, ministre og statstjenestemænd, herunder dommere, inden den 31. oktober
2016 skulle indgive detaljerede oplysninger om egne formueforhold, som siden er
gjort offentligt tilgængelige. Konceptet og det retlige grundlag er udarbejdet i samarbejde med IMF, EU/den danske regering og UNDP. Undervejs var E-deklarationssystemet blevet gjort til en forudsætning for en aftale med EU om fritagelse for
 for
 ukrainerne.


visumpligt
(EU-Parlamentet har netop primo april godkendt tre-måneders visumfri rejse i EU
for ukrainske borgere med biometrisk pas. Iværksættelse forventes i juni 2017 efter
endelig vedtagelse i EUs ministerråd).

oprettet et anti-korruptionskorps, det
udenlandske forretningsliv tillid er fortsat
på et lavt niveau, men en ny generation
af unge mennesker er på vej ind i positionerne i Ukraine.
Kontorchef Uffe Balslev, Udenrigsministeriet, og fhv. dansk ambassadør til
Georgien 2005-2009 berettede om
mange af de udfordringer, skandinaviske
firmaer står over for ved mødet med
Georgien og Ukraine. I Georgien iværksattes
et
antikorruptionsprogram
finansieret af EU. I Ukraine er nu – med
start 1. februar 2017 - iværksat et korruptionsbekæmpelsesprojekt i EU-regi til
110 mio. €, som Danmark er sat i spidsen
for, når nu vi er det land, der ligger nr. 1
på Transparency Internationals Index.
Her ligger Ukraine som nr. 131. Der er
oprettet et nationalt anti-korruptionskontor, man har indført et e-deklarationssystem med internetadgang, man
har hjulpet med hjælp til retsvæsnet og
ombudsmand. Udover at lægge pres drejer det sig om at kapacitetsopbygge
anklagemyndigheden, indføre monitering
af parlamentarikeres finanser, styrke kritisk journalistik og styrke civilsamfundet,
samt ikke mindst at komme ud i regionerne, at sprede indsatsen decentralt. Det
er vigtigt, at skatteindtægter forbliver
ude i kommunerne. Ud fra forskellige
reaktioner er det tydeligt, at vi er ved at
stikke kniven ind, hvor det gør ondt!
Denne ”reputational risk” om Danmarks
omdømme er det nødvendigt at tage.
Søren Riishøj, lektor ved Syddansk Uni-
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versitet, påpegede at korruptionen har
særlige vilkår i autoritære systemer, det
være sig stærke ministerpræsidenter eller
et præsidentstyre som f.eks. Rusland og
Ungarn – i Rusland skal oligarker være
loyale overfor præsidenten, ellers må de i
fængsel, rejse i eksil eller bøje sig og
”lukke butikken”. Eller ”hybridregimer”
som i svare og måske ”failing” stater som
Georgien, Ukraine og Moldova, hvor vi i
Ukraine har været vidne til at en svag stat
bliver ”erobret” ude fra af en eller flere
rige oligarker. Søren Riishøj viste, at det
er et dybt alvorligt problem, hvis korrupte parlamentarikere skal træffe afgørelserne om mindskning af korruption.
Motiver til at deltage i det politiske liv,
at blive valgt til parlamentet for at træffe økonomiske dispositioner og få sin del
af kagen er typiske årsager til korruption.
Det kan være motivet ”jeg ønsker at blive
rig”, som ses i Tjekkiet, det kan være ”jeg
er rig og ønsker at vedblive at være rig,
derfor vil jeg i parlamentet”, som ses i
Ukraine, eller ”jeg er rig, derfor vil jeg i
parlamentet eller jeg vil være præsident”
f.eks. Donald Trump.
I debatten påpegede William Rentzmann faren ved perceptioner, f.eks. faren
ved, at alle tror, at alle andre er korrupte.
Ved undersøgelser må man gå konkret til
værks. Og naturligvis kom debatten også
til at dreje sig om, hvorvidt vi tror eller
hvorvidt vi har udbredt nepotisme i Danmark. Også i dette land er der brug for
åbenhed og transparens.
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er i stigning, også i OSCE-området
Af Søren Riishøj

Udvalgte OSCE-landes placering på TIs perceptuelle
korruptionsindeks for 2016:
Iflg. den seneste rapport fra Transparency
International (TI) for 2016 stiger korruptionen i flere lande end lande, hvor den falder.
Bestikkelse og afpresning er kort sagt uforandret en svøbe og overordentlig svært at
komme til livs, det gælder både den ”store
korruption” (”grand corruption”) på højt
politisk niveau og den korruption på lokalt
niveau, som overvejende dækker over nepotisme.
”Grand corruption” er særlig stærk i oligarkiske regimer. TIs analyse viser, at korruptionen især har været høj og stigende i lande
med autoritære systemer og lande som Kroatien, Ungarn og Tyrkiet, der har bevæget sig
i retning mod det illiberale demokrati.
I TIs analyse indgår 176 lande. Værst står
det til i Somalia, Sydsudan, Nordkorea og
Syrien. Men, som det fremgår af listen neden
for, står det slemt til i mange af SNG-landene og også i flere EU-lande. Italien ligger
således på en 60. plads. Armenien ligger på
en 113. plads, Ukraine, Rusland og Kasakhstan deler 131. pladsen. At Hviderusland er
bedre placeret, på en 79. plads, skyldes formodentlig, at landet ikke i samme grad som
Ukraine og Rusland er domineret af rige oligarker og ikke har megen rigdom at dele ud
af.

Usbekistan
Turkmenistan
Kirgistan
Rusland
Ukraine
Kasakhstan
Moldova
Armenien
Kosovo
Albanien
Hviderusland
Bulgarien

156
154
136
131
131
131
123
113
95
83
79
75

Tyrkiet
Serbien
Italien
Rumænien
Ungarn
Slovakiet
Tjekkiet
Georgien
Litauen
Slovenien
Polen

75
72
60
57
57
54
47
44
38
31
29

Kilde:
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

I Central- og Østeuropa har Polen den
bedste score, på en 29. plads og er det bedst
placerede blandt Visegradlandene. Tjekkiet er
i 2016-rapporten rykket hele 10 pladser ned
på rangstigen til plads 47, og det har vakt

debat. En del skyldes finansminister og rigmanden Andrei Babis’ (og andre rigmænds)
stærke position og deraf følgende fare for
interessekonflikter, f.eks. ved anvendelse af
offentlige penge og tildeling af EU-midler.
Slovakiet er placeret på 54. pladsen og
Ungarn er rykket 7 pladser ned til 57. pladsen, det dårligste resultat for Ungarn i 6 år. I

ME N N ESK E

Ungarn er båndene mellem Orbáns parti og
rige politisk loyale oligarker meget tætte.
Regeringens talsmand Zoltán Kovacz finder
rapporten "interessant", men henviser til forholdene under Gyurczanys socialistiske regering før 2009, hvor der iflg. ham var et stort
misbrug af offentlige fonde - indirekte en
kritik af TIs rapport om Ungarn i dag. Kroatiens dårligere placering skyldes især en
 
række finansskandaler, der har involveret
højtstående politikere.

RET & VRANG

DEN DANSKE HELSINKI-KOMITÉ FOR MENNESKERETTIGHEDER
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På valgobservation i Moldova
– mellem øst og vest
Af Hanne Severinsen

Det er ikke let at være et lille land klemt
inde mellem Rumænien, medlem af EU, og
Transnistrien, Sovjetunionens sidste bastion,
hvor man stadig flager med hammer og
segl.
Moldova er Europas fattigste land. Landet
er plaget af korruption og to lejre af oligarker, der kæmper om magt under henholdsvis
pro-russiske og pro-europæiske faner. Maia
Sandu, der kommer ”udefra”, forsøgte at
distancere sig fra begge de gamle fløje og
havde en pro-EU og pro- reformistisk profil.
Det var nyt, at der skulle være direkte valg
til Præsidentposten, der hidtil havde været
en indirekte valgt kransekagefigur. Men der
var lagt op til at dette skulle ændres, så præsidenten skulle have flere beføjelser.
I første valgrunde var der 10 kandidater,
hvor lederen af det demokratiske parti trak
sig i allersidste øjeblik. Valgdagen var den

Valgoptælling Moldova 2016.

30. oktober 2016. I anden valgrunde den 13.
november stod valget mellem Igor Dodon, 41
år, tidligere kommunistleder, økonomiminister og fra 2011 leder af socialistpartiet og
Maia Sandu, 43 år, karriere i Verdensbanken
  
 der havde
og siden undervisningsminister,
dannet sit eget reformparti.
I betragtning af at der i anden valgrunde
var lagt op til et vigtigt valg mellem Øst og
Vest, var interessen overraskende lille. Der
havde været mange korruptionsskandaler, og
for et par år siden var en fjerdedel af landets
nationalprodukt forsvundet ud i det blå. Så
en almindelig politikertræthed havde nok
bredt sig.
I første runde blev jeg sendt til Taraclia i
den sydlige del af Gagauzia. Her taler man
taler et tyrkisklignende sprog parallelt med
russisk. Området er et smukt bakket landskab
med vinmarker, korn, frugt og grøntsager.
Det er landsbyer med smukke ortodokse kirker, med små træhuse, der har set bedre
tider, med hullede grusveje, hestekærrer og
få biler.
Tolken syntes dog, at det var positivt, at
der var relativ lighed ”fordi vi har ingen rige
– de bor allesammen i [hovedstaden] Chisinau”.
Stort set alle valgtilforordnede var erfarne
kvinder. Moldova har haft hyppige valg og
de fleste havde prøvet det masser af gange
før. Alle valgsteder havde flere Dodon-valgobservatører og de fleste steder havde en
enkelt Sandu-tilhænger sneget sig ind.
Dodon dominerede og fik 87 % af stemmerne - og i anden valgrunde nåede han op på
96 %.
Maia Sandu havde øjensynligt opgivet
dette område og havde således ikke ført
valgkamp i området, der i øvrigt ikke bar
præg af valgkamp overhovedet, og hvor
stemmeprocenten lå under 50 %.
Anderledes var situationen i Cimislia, lige
nord for Gagauzia, hvortil jeg blev sendt
afsted i anden valgrunde.
Landskabet, vejene og afgrøderne (og den
lave valgdeltagelse) var det samme, men
sproget var moldavisk (rumænsk) og her
opnåede Maia Sandu 53 %.
Det samlede resultat blev 52,11% til
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Dodon og 47,89% til Sandu. Stemmeprocenten var steget til 53% og i alt var det
67.498 stemmer, der skilte.
Der er ikke rejst alvorlig tvivl om valgets
udfald, selvom der var mange kritisable elementer. Valgobservatører i områder, der er
tæt på Transnistrien, oplevede en strøm af
busser fyldt med vælgere fra Transnistrien i
sådan et antal, at valgstederne løb tør for
stemmesedler, og de måtte sendes videre for
at finde nye steder, hvor de kunne blive ført
på listen. Ambassaderne i de mange vesteuropæiske lande, hvorfra Moldovaborgere sender penge hjem og holder gang i økonomien, løb også tør for stemmesedler – også i
anden valgrunde, hvor man jo ellers skulle
være advaret om, at der havde været for få i
første runde.
Det er dog næppe sandsynligt, at det var
nok til at være det, der gjorde hele forskellen
på de to kandidater.
Selve valgkampen blev især afgjort af den
ældre generations Sovjet-nostalgi og af de
unges apati overfor politikerne. Dertil kom
den usikkerhed, der opstod efter at Rusland
pga. Moldovas associeringsaftale boykottede
landets traditionelle vineksport, hvor Moldova i Sovjettiden var storleverandør. Desuden
var det blevet meget svært for de Moldovaborgere, der tjente penge til familien ved løsarbejde i Rusland, at få tilladelse til at rejse
ind i landet.
Et eksempel kunne være min Gagauziske
tolk, som i det daglige er en dygtig engelsklærer, der er ved at tage sin ph.d. ved siden
af. Hun forsørger sin mand og tre børn (hun
er kun 26 år), fordi manden ikke mere kunne
få arbejde som han plejede i Rusland. Ind
imellem havde hun svært ved at nå frem og
tilbage til arbejde med den lokale bus og
boede så hos sin søster. Men da familien bor
hos hans forældre, passer de så børnene.
Valget blev muligvis også afgjort, fordi
Dodon havde allieret sig med den ortodokse
kirke og fremtrådte - i selskab med ortodokse præster eller med kone og børn - som den
kristne forsvarer af traditionelle familieværdier. Samtidig kørte der en hviskekampagne
om det sære ved, at Sandu var ugift og uden
børn…
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Efter valget har Igor Dodon nu tilnærmet
sig Putins Eurasiske Union samtidig med, at
han forsikrer, at han ikke vil fjerne sig fra EU.
Om en sådan balancegang kan lade sig gøre
vil tiden vise og i mellemtiden har Transnistrien holdt valg, hvor den mangeårige kom-
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munistiske præsident blev vraget til fordel
for en yngre socialist, så nogle er begyndt at
tale om nye muligheder for tilnærmelser over
Dnjesterfloden, hvilket dog nok er noget, der
vil blive afgjort i Moskva.

Hanne Severinsen december 2016 udsendt
valgobservatør for Udenrigsministeriet

Demokratiets vilkår i Spanien
Af Lars Blinkenberg

Hele året 2016 var præget af den delvise
lammelse i Spanien, som det politiske liv
befandt sig i efter valget ved juletid året forinden, og som gav tab til de to store partier,
PP og PSOE, og bevirkede fremkomsten af
nye, ret yderligtgående partier med Podemos
i spidsen.
Det bragte derfor ikke den konservative
PP-regering tilbage med det flertal, den
havde opnået ved valget i 2011. Når det ikke
lykkedes at opnå et nyt regeringsflertal,
skyldtes det ikke blot stædighed i begge
fløje, men også det forhold at de catalanske
politikere hele året ufortrødent var gået videre med selvstændighedsbevægelsen som i de
forudgående år. Dette er fortsat anatema for
de konservative, der har slået på hensynet til
den frie forfatning fra 1978, som dengang
opnåede stort flertal over hele landet. De
understregede, at forfatningen gælder for
hele Spanien og udtrykkeligt forbyder de
enkelte regioner at forlade unionen. Samme
faste holdning gælder kun i mindre grad hos
det socialistiske parti, der længe har appelleret til dialog.
Statsminister Rajoy kunne efter lange og
omstændelige manøvrer danne en ny regering for nylig, men er afhængig af støtte fra
det ret unge parti Ciudadanes, (Borgerpartiet), med hvem man har forhandlet regeringsgrundlag, uden at Ciudadanes indgik i regeringen. Rajoy har erstattet nogle af sine mest
yderligtgående ministre med mere fleksible
(herunder en ny udenrigsminister), men koalitionen har ikke flertal, og må søge støtte
hos de mindre partier, når det store socialist-
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parti, PSOE ikke kan tilslutte sig forslag, og
det er allerede sket i et par omgange. PSOE
endte efter de hårdnakkede regeringsforhandlinger med at fyre sin partiformand, og
det skyldtes især hans ubøjelighed.
Regeringen har nu udpeget vicestatsministeren, Soroya Saenz de Santamaria, som
ansvarlig for at indlede en dialog om Catalonien - uden at man dog af den grund har
opgivet den juridiske proces, som for længst
var indledt, og hvor der i år kan ventes afgørelser i sager mod flere af de ledende catalanske politikere, herunder den mangeårige
præsident Arthur Mas. De står anklaget for
at have ignoreret Højesterets påbud om at
undlade flere af de indledende skridt henimod en løsrivelse, f. eks. den konsultation,
læs det ”referendum”, der blev afholdt i
november 2014, uden at bringe nogen klar
afgørelse. Mas har nu omdannet sit tidligere
parti.

Højesterets præsident, der også er chef for
den vigtige Forfatningsdomstol, har i et
interview for nylig udtalt, at det ikke er rimeligt, at vigtige politiske sager skal afgøres af
jurister – hvad der hidtil har været god latin
i Spanien.
Det kommende år må derfor forventes at
bringe afklaring, men det bør her understreges, at flere lokale politikere i Catalonien selv
erkender, at udsigterne til at vinde et absolut
flertal for selvstændighed er meget usikre, og
at kampen, som nu har præget og delvis
lammet det politiske liv i den vigtige landsdel alt for længe, måske ikke står til at kunne
vindes.
Den dialog, som Madrid regeringen nu
synes indstillet på med den dygtige og fleksible vicestatsminister i spidsen, viser, at
Rajoy nok er indstillet på at vise samme fleksibilitet som London-regeringen forud for
det (første) referendum i Skotland, der ikke

gav flertal for selvstændighedsbevægelsen.
Samme fleksibilitet blev som bekendt ikke
udvist af London-regeringen før eller efter
Brexit-afstemningen; dette præger vel også
stemningen i Catalonien - ikke mindst fordi
EU pt. bestemt ikke favoriserer flere splittelser og aldrig har udtalt sig til fordel for en
løsrivelse af en så vigtig del af Spanien som
Catalonien, der rummer en befolkning på
knap 8 mio. og er et økonomisk kraftcentrum.
Et engelsk indlæg i den spanske prestigeavis el Pais indeholdt for nogle måneder
siden en interessant analyse af spansk politik,
sammenholdt med næsten alle andre landes.
Ikke alene ses der ingen spanske tendenser i
populistisk retning, men statsministeren er
indbegrebet af anti-populisme, og selv et
parti som det såkaldte protestparti, Podemos,
er indbegrebet af fornuft og kølig argumentation, hed det.
Spanierne har derfor ingen som helst
grund til at føle sig som et underudviklet
demokrati – dette er i langt højere grad
karakteristisk for Storbritannien, USA og en
 
del andre EU-lande med populistiske partier.
Jeg er ikke uenig i et sådant synspunkt.

Efterskrift: I den seneste tid er flere af de
mest betydningsfulde politikere i Catalonien
blevet idømt bøder og straffe, der forbyder
dem at deltage i det politiske liv, for planlægning af afstemningen i 2014. Alvorligere
er nok, at forfatningsdomstolen har meddelt
den lokale regering, at et fortsat arbejde hen
imod et nyt referendum om selvstændighed,
som er igangsat, er forbudt og vil medføre
straf for både politikere og de embedsmænd,
der deltager. Den seneste meningsmåling
viser nu et flertal på 48 %, der går imod
Cataloniens selvstændighed, mod 44 %, der
stadig vil gå videre med planerne.
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Regeringen i Ungarn i færd at
ændre lovgivning om højere
uddannelsesinstitutioner

Direktør Michael Georg Link, ODIHR, ved
Human Dimension Implementation Meeting,
Warszawa, 2016.

ODIHRs direktør Michael Georg Link
  for Demokratiske

(OSCEs kontor
Institutioner og Menneskerettigheder i
Warszawa) gav den 5. april udtryk for sine
dybe bekymringer over nogle af ændringsforslagene til lov om højere uddannelse i
Ungarn, som kan få en alvorlig negativ
virkning for Det (private) centraleuropæiske Universitets mulighed for at eksistere.
”De lovforslag, der blev førstebehandlet
tirsdag, truer alvorligt det centraleuropæiske universitets drift og selvstændighed.
Jeg opfordrer Ungarn til at genoverveje
sin vedtagelse af disse lovforslag, da det at
sikre en åben og demokratisk høringsproces med alle involverede parter og med
civilsamfundet hører til ånden i Helsinkiaftalen af 1975”, sagde Michael Link.
Lovforslaget kræver, at udenlandske
universiteter skal have deres fysiske undervisningsområde i såvel hjemlandet som i
Ungarn. Endvidere forbydes universiteter,
som er hjemmehørende uden for EU, i at
udstede diplomer, som ikke udstedes efter
aftale med den nationale regering, i dette

tilfælde Ungarn og USA. Det centraleuropæiske universitet er for nærværende
akkrediteret som undervisningsinstitution
og har godkendelse til at udstede universitetsgrader i både USA og Ungarn.
I Slutakten fra Helsinki fra 1975 anderkendte de deltagende stater, at forøget
udveksling af studerende bidrager til styrkelse af fred og mellemfolkelig forståelse,
ligesom de udtrykkeligt forpligtede sig til
at udvide og forbedre samarbejde og netværksdannelse på undervisningsområdet.
Dertil forpligtede staterne sig i Madrid i
1983 til at fremme ”etablering på både
regerings- og ikke-regeringsniveau af aftaler og foranstaltninger inden for undervisning og videnskaberne, som skal realiseres
med deltagelse af undervisnings- og andre
kvalificerede institutioner.”

Kilde: OSCE/ODIHR pressemeddelelse den
5. april 2017

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
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Menneskeretsorganisationen VIASNA skriver om situationen i marts 2017
Marts måned blev kendetegnet ved en
dramatisk forværring af menneskeretssituationen i Hviderusland, idet regimet vendte tilbage til tidligere tiders
værste undertrykkende metoder.
Adskillige protester mod præsidentens
dekret nr. 3 om ”forebyggelse af social
afhængighed” og regeringens økonomiske politik fandt sted i flere byer i
Hviderusland. Som svar gennemførtes
repressive indgreb mod den politiske
opposition, mod civilsamfundsaktivister, bloggere, uafhængige journalister, menneskeretsaktivister og almindelige borgere. Mod lederne af politiske oppositionspartier og –bevægelser
anvendtes administrativ detention,
herunder mod Anatol Liabedzka, formand for ’United Civil Party’, mod de
to
formænd
for
BCD
Vital
Rymasheuski og Pavel Seviarynets, og
mod formanden for bevægelsen ”For
Frihed” Yury Hubarevich,
Således har over 900 mennesker

siden den 3. marts været underlagt forskellige former for undertrykkelse, hvoraf
over 100 har været anbragt i administrativ
detention.
Den 25. marts havde oppositionskræfter
holdt en traditionel ”Frihedsdags”-demonstration, som voldeligt var blevet spredt af
et stort antal politi og specialstyrker,
omkring 700 personer blev arresteret og
heraf blev 149 tiltalt for administrativt
ansvar for den (fredelige) demonstration.
Aftenen før demonstrationen gennemførtes en bølge af tilfældige anholdelser i
Minsk og andre byer i landet for at forhindre deltagelse i demonstrationen. Begivenhederne blev ledsaget af propaganda på
landsdækkende TV for at piske en fornemmelse af frygt i samfundet. Den 21., 22. og
24. marts arresterede sikkerhedsstyrker 32
mennesker på mistanke om kriminel aktivitet under straffelovens § 293, 3. afsnit,
om uddannelse af eller forberedelse af personer til deltagelse i masseuro og om støtte til eller finansiering af sådan uro. Alle

anholdte sidder fortsat i Indenrigsministeriets fængsler og hos KGB i Minsk,
herunder også lederen af ”Ung Front”
Zmitser Daschkevich.
Den 28. marts blev det kendt, at aktivisten Viachasiau Kasinerau blev overført til Indenrigsministeriets fængsel i
Minsk. Han er blevet tiltalt for straffelovens § 339, første afsnit, om hooliganisme. Anklagen stammer fra en aktion
den 12. marts nær Indenrigsministeriets
bygning i Minsk.
Den 17. marts afsagde Distriktsretten
i Homiel en dødsdom over en 32-årig
indbygger i Naoulia, Aliaksei Mikhalenia. Dette er den første afsagte dødsdom i 2017.

Human Rights Center Viasna
VIASNA i Hviderusland er stiftet i april
1996 og er repræsenteret i Minsk og 16
andre byer.

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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