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MENNESKE

RET & VRANG

DEN DANSKE HELSINKI-KOMITÉ FOR MENNESKERETTIGHEDER

Kampen mod magtmisbrug og
korruption i Ukraine, hvad nu?
Valgsystem og retsvæsen er nøgler til magtmisbrug og korruption. Danmark
leder EUs reformindsats
Se side 2 og 3
Ukraines udvikling hæmmes af udbredt
magtmisbrug og korruption. Forbedring
møder mange hindringer: Valgsystemet
favoriserer oligark-støttede politikere og
hindrer fornyelse, og retsvæsenet er ikke
reformeret, anses for korrupt og kan misbruges politisk.
Men der er også lyspunkter. Den nye
regering har fået vedtaget vidtgående
reformlovgivning. EU har lanceret et program til 120 mio. dkr. til bekæmpelse af
korruptionen, Danmark er sat til at lede
dette. Talerne er alle eksperter, som har
spillet en central rolle i Ukraines reformbestræbelser.

Panel:
Uffe Balslev, kontorchef,
Udenrigsministeriet. Karsten Fledelius,
universitetslektor, Helsinki-Komiteen.
Mikael Lyngbo, tidl. politimester,
Helsinki-Komiteen. Hanne Severinsen,
tidl. MF, Helsinki-Komiteen.

Lørdag den 17. juni kl. 15.00 i
telt J32, Kæmpestranden.

Hvorfor har vi konventioner om
menneskerettigheder?
Hvorfor har vi overhovedet konventioner? Er det i Danmarks interesse at støtte
en legalisering af samkvemmet mellem lande?
Se side 4 og 5
Danmark skal i efteråret 2017 overtage
formandskabet i Europarådet, og regeringen har varslet en international ekspertkonference vedr. Menneskeretsdomstolens udvidelse af området for Den
Europæiske Menneskeretskonvention.
Konventionen er udtryk for landenes fælles værdier; hvilken betydning har de i
den aktuelle diskussion om en interessebaseret eller en værdibaseret udenrigsog bistandspolitik?
Emnet belyses bl.a. med konkrete
nationale eksempler vedr. behandling af
personer på tålt ophold og vedr. ytringsfriheden i relation til blasfemiparagraffen.

Panel:
Claus von Barnekow, tidl. ambassadør,
Helsinki-Komiteen, Karsten Fledelius,
universitetslektor, fmd. HelsinkiKomiteen, Mikael Lyngbo, tidl. politimester, Helsinki-Komiteen, Bodil Philip,
tidl. fængselsinspektør, HelsinkiKomiteen, Hanne Severinsen, tidl. MF,
Helsinki-Komiteen.

Lørdag den 17. juni kl. 16.15 i
telt J32, Kæmpestranden.

Danmarks
demokrati i
fremtiden Se side 7
Hvordan kommer vi politikerlede og
fake news til livs? Hvordan sikrer vi,
at borgerne er med til at diskutere
vigtige samfundsmæssige udfordringer inden der tages beslutninger?
Kom og vær med til at diskutere,
hvordan politikere og borgere sammen laver politik!

Søndag den 18. juni kl. 9.30
hos Fonden Teknologirådet
og Tankegang i B9
Nordstranden
Panel:
Karsten Fledelius, fmd. HelsinkiKomiteen, Hanne Severinsen tidl.
MF (V), Helsinki-Komiteen, Lars
Klüver, adm.dir., Fonden Teknologirådet, Steen Gade, tidl. MF (SF).

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

Besøg os på Folkemødet på Bornholm lørdag og søndag og deltag i debatten
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Korruption,
  også et sikkerhedspolitisk

problem
Af Søren Riishøj
Korruption er ofte blevet
betragtet som et indre politisk problem, men det er ikke
tilfældet
i
dag.
Valghandlinger får ikke positiv virkning i
stater, hvor ”rule of law”, korruption og
ekstrem ulighed er hverdagskost. Valg afvises da typisk af dem, der har tabt valget; de
betragtes som ”stjålne”. Mange, der vælges
til parlamentet, er typisk stenrige og forbundet med korruption. Det undergraver
valgenes – og også selve demokratiets –
legitimitet. Hundredetusinder går på gaden
i protest, og nogle gange lykkes det at få
valg omstødt, andre gange ikke. ”Politics of
mass demonstrations”, det at gå på gaden
og protestere, er måske meget forståeligt,

men skaber i hvert fald sjældent mere stabilitet.
Eksemplerne er mange. Vi har over de
seneste måneder oplevet protester på Balkan og Sydøsteuropa, i Albanien, Makedonien, Montenegro, Rumænien og Bulgarien, ligesom vi har set anti-korruption-protester i f.eks. Rusland og Hviderusland.
”Tyveri” af valg og protester har vi også set
i årevis i Ukraine.
Kort sagt, bekæmpelse af korruption er
en vigtig del af demokrati- og stabilitetsfremme. Danmark kan gøre en indsats, for
vi rangerer, trods sager om korruption, som
landet med den laveste korruption i øjeblikket iflg. Transparency Internationals
opgørelse.
Men hvordan skal bekæmpelsen af korruption ske konkret? Hvordan bekæmper vi

bedst korruption højt i systemet og korruption på hverdagsplanet (f.eks. nepotisme)?
Hvem skal tage stilling til, hvem der er korrupt? Er lovgivningen god nok? Og hvordan kan vi sikre, at de personer, der skal
bekæmpe korruption, er kompetente og
politisk uafhængige? Alt det er vigtigt at
diskutere. Det hjælper ikke at lade korrupte bekæmpe korruption og at bruge korruptionsbekæmpelse til blot at komme af
med modstandere.

Danmark leder EUs antikorruptionsprogram i Ukraine

Af Uffe A. Balslev
De reformvenlige kræfter,
der kom til magten i Ukraine
efter Maidan-omvæltningerne i 2014, har sat turbo på
reformprocessen. Men de har stadig en
kæmpe opgave foran sig. Den omfattende
og allestedsnærværende korruption - ikke
mindst i retssystemet - er en af de største
forhindringer. Ukraine er nr. 131 på
Transparency Internationals korruptionsrangliste over verdens 178 lande – sammen
med Rusland er det det mest korrupte land
i Europa. Det skader Ukraines vækstpotentiale og skaber mistillid til politikere og
institutioner.
Danmark ligger nr. 1 på samme liste som
det mindst korrupte land i verden (sammen
med New Zealand). Endvidere har Dan-
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mark gennem udenrigsministeriets Naboskabsprogram engageret sig i reformprocessen i Ukraine i mange år. Bl.a. har Danmark støttet reformer i retssystemet og den
ukrainske regerings seneste tiltag til korruptionsbekæmpelse. Man har oprettet et
nationalt anti-korruptionskontor, en særlig
anklagemyndighed til bekæmpelse af korruption samt et agentur til forebyggelse af
korruption. Danmark har særligt støttet
indførelsen af et offentligt internetbaseret
selvangivelsessystem, hvor politikere, dommere, anklagere og andre offentligt ansatte må lægge deres indkomst- og formueforhold frem.
Senest har EU-kommissionen anmodet
Danmark om at lede sit nye, ambitiøse
anti-korruptionsprogram i Ukraine. Det
skal over tre år støtte opbygningen af institutioner til at forebygge og bekæmpe kor-

ruption, give parlamentet bedre opsyn med
området, bringe indsatsen ud i provinsen
samt ikke mindst støtte kontrollen fra civil 
samfundet og kritisk journalistik. EU har
afsat 120 mio. dkr. til programmet, der
startede op i år. Heraf har Danmark selv
bidraget med de 10 mio. dkr. Det bliver en
spændende opgave, hvor erfaringer fra
Danmark, men også andre landes vellykkede korruptionsbekæmpelse (f.eks. i Georgien og Litauen) samt DANIDAs anerkendte
evne til at sikre kvalitet og dokumentation
i gennemførelse af bistandsprogrammer
skal i spil. Der vil helt sikkert også være
mange faldgruber.

Uffe A. Balslev er kontorchef i
Udenrigsministeriet, og tidl. dansk ambassadør i Ukraine og Georgien.
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Ukraines valgsystem – nøglen
til manglende fornyelse!
Af Hanne Severinsen
Ukrainsk indenrigspolitik
handler desværre ikke særligt meget om værdipolitik
eller fremtidsvisioner. Det
handler mere om forretningsinteresser
omkring personer.
I 1991 skulle en spritny nation bygge et
demokrati op fra bunden med europæiske ideer om demokrati, menneskerettigheder og retssamfund. Men samtidig var
driftige - fra Sovjettiden nedarvede - oldboys-netværk hurtige til at erhverve sig
statsligt produktionsapparat for en slik og
samtidig investere i nye partier og medier, der kunne understøtte deres økonomiske magt. Dermed opbyggede man – ligesom i andre tidligere Sovjetrepublikker –
det såkaldte oligarksystem.
Ukraine har et levende civilsamfund,

der kæmper på mange planer for at få et
bedre samfund. Men hovedparten af
deres valgte politikere – gennem årene er stadig de samme parti-hoppere, som
aldrig rigtigt får gang i de nødvendige
 

reformer. 
Den ene halvdel af parlamentsmedlemmerne vælges på en landsdækkene af
partitoppen aftalt liste. Her er der plads
til a) nogle til at pynte på listen, b) nogle
man skylder – og til c) dem, der selv
betaler eller står på en oligarks lønningsliste.
Den anden halvdel vælges i enkeltmandskredse, hvor man bare skal have
flere stemmer end andre kandidater for at
blive valgt. Det kan imødegås ved at stille flere personer med samme navne op,
der opstilles ”fake-kandidater”. Dermed
kan man både få flere pladser i valgkommissionerne og kan skabe forvirring

blandt vælgerne om, hvem de stemmer
på – så at man opnår flertal til at manipulere med valghandlingen.
Internationale organisationer har anbefalet Ukraine at ændre sit valgsystem, så
at man vil få decentrale opstillingsformer
kombineret med regionale, åbne og gerne
proportionelle valg. Det har skiftende
partier lovet – men de har aldrig nået det,
før der igen skal være valg – det er jo farligt at save den gren over, som man selv
sidder på.

Valg i Ukraine: kandidatoversigt.

Anklagemyndighed og domstole er nøglen til
bekæmpelse af magtmisbrug og korruption
Af Mikael Lyngbo
I et kommunistisk samfundssystem ønsker man
ikke en tredeling mellem
den lovgivende, udøvende
og dømmende magt til at kontrollere og
holde hinanden i balance. Man tilstræber
tvært imod, at al magt bliver koncentreret i partiet og hos dets ledelse.
Sådan et system åbner rig mulighed for
magtmisbrug og korruption. Både i form
af politiske og personlige begunstigelser
ved udnævnelse af personer med den
”rette” indstilling og ved egentligt økonomisk misbrug af magten.
Ukraines retsvæsen er stadig præget af
landets kommunistiske fortid. Hverken
anklagemyndighed eller domstole er ved

vejs ende med reformerne, og det er stadig i vidt omfang personer, som er
udnævnt eller uddannet under det gamle
styre, der beklæder embederne og har
stor indflydelse på, hvem der skal efterfølge dem.
Der er ikke en fast etableret tradition
for, at dommerne er uafhængige af statsmagten. Anklagemyndigheden er traditionelt en af de mest magtfulde offentlige institutioner i Ukraine og har kunnet
misbruges som et redskab for regeringen
i den politiske kamp. Begge myndigheder
opfattes af brede kredse i befolkningen
som korrupte.
I et demokrati skal borgerne beskyttes
mod staten, og borgerne skal opleve retfærdighed, når de skal have afgjort deres
uenigheder i retssager. Det skal ikke være
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afgørende, hvem der betaler mest til
dommeren. Straffesager skal ikke afgøres
ved telefonopringning fra et regeringskontor til anklageren og dommeren.
Det forudsætter en omfattende reform
af retsvæsenet. Lovgivningsmæssige og
organisatoriske ændringer har været i
gang i flere år, men der er lang vej igen.
Og den mentale ændring hos dommere
og anklagere til at skabe forståelse for og
accept af et andet system vil tage endnu
flere år.

Mikael Lyngbo er tidl. politimester og
legal expert for bl.a. Europarådet ved
reformer af retsvæsenet i Ukraine,
Moldova og Tyrkiet og af politiet i
Albanien og Irak.
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Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol
 


Af Claus von Barnekow
Europarådet er kontinentets vigtigste internationale
organisation til fastlæggelse af standarder for retsstaten og menneskerettigheder til gavn for
borgernes retssikkerhed over for staten.
Organisationen med sæde i Strasbourg
har i dag 47 medlemsstater med over 800
millioner indbyggere. Alle EU-stater er
medlemmer. Europarådet overskygges
aldeles af EU, men EUs Charter om
Menneskerettigheder bygger på Den
Europæiske
Menneskerettighedskonvention, EMRK. Det er denne konvention,
som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, EMD - Europarådets ”kronjuvel” - fortolker. Den Europæiske Unions
Domstol, EUD, i Luxembourg og EMD i
Strasbourg blandes desværre ofte sammen.
EMD behandler individuelle klager fra
borgerne over medlemsstaternes påståede
overtrædelser af EMRK, og medlemsstaterne har forpligtet sig til at efterleve
Domstolens afgørelser. Medlemsstaternes
retstænkning er som følge af forskellige
sociokulturelle og historiske erfaringer

ikke identiske. Derfor sker efterlevelse på
forskellige måder alt efter medlemsstaternes retsprincipper, men selvsagt inden for
rammerne af de domme, som EMD afsiger. Og hvem fastslår så, at en medlemsstat har efterlevet en dom? Det gør Europarådets besluttende organ Ministerkomiteen. I praksis sker det ved fire årlige
møder af tre dages varighed. De seneste
år har især Ruslands, Tyrkiets og Azerbajdjans fortsat manglende efterlevelse af
domme til skade for de ramte borgere
vejet tungt på disse møder. To domme af
stor betydning for retsudviklingen i Danmark er henholdsvis Jersild-dommen,
1994, om ytringsfrihed, og Hauschildtdommen, 1989, om retfærdig rettergang.
EMD har 47 dommere, dvs. en dommer
fra hver medlemsstat. Medlemsstatens

regering indstiller tre kvalificerede kandidater. Efter en høring vælges én af kandidaterne af Europarådets Parlamentariske Forsamling til embedet. Dette er vigtigt at bemærke. Dommere ved danske
domstole er som bekendt ikke folkevalgte. Det er desuagtet i Folketinget blevet
fremført som et demokratisk problem, at
dommerne i Strasbourg ikke er folkevalgte. I det perspektiv er kendsgerningen
imidlertid, at dommerne i Strasbourg
netop vælges af demokratisk valgte parlamentarikere fra medlemsstaterne.

Claus von Barnekow er fhv. ambassadør
ved Europarådet og fhv. seniorrådgiver i
Europarådets sekretariat

FNs verdenserklæring om menneskerettigheder (1948)
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950)
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
Rettigheder (2000-2007)


Hvor utåleligt må tålt ophold være?


Af Bodil Philip

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention sætter retning.
Udlændinge- og integrationsminister
Inger Støjberg har sagt, at hun vil gå til
kanten af konventionerne - men ikke
over - i sit ønske om at gøre tålt ophold
så utåleligt som muligt.
Tålt ophold gives til udlændinge, der er
uønskede i Danmark, men som ikke kan
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sendes tvangsmæssigt hjem, fordi de risikerer tortur eller anden umenneskelig
eller nedværdigende behandling eller
straf.
Forholdene for denne gruppe er løbende blevet strammet og senest med et krav
om opholds- og meldepligt på det tidligere åbne fængsel Kærshovedgård ved
Ikast.
I to sager i hhv. 2012 og 2014 fandt
Højesteret, at kravet om opholdspligt
udgjorde et uproportionalt indgreb i forhold til bevægelsesfriheden i strid med
artikel 2 i 4. tillægsprotokol til den Europæiske Menneskerettighedskonvention.



Udlændingestyrelsen gennemgår nu alle
sager med henblik på at vurdere, om
Højesterets domme skal betyde, at
opholdspligten skal ophæves i flere sager
end de to.
Det er i situationer, hvor modstridende
hensyn skal vægtes, at konventionerne
hjælper med at sætte retning for hvor
utåleligt, noget må være. Her er et
eksempel, hvor usikre politiske meldinger
får substans. Tankevækkende, at der
skulle to domme til, men trygt at der rettes ind.

Bodil Philip er tidl. fængselsinspektør
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Hvorfor har vi konventioner om
menneskerettigheder?
Af Mikael Lyngbo
Regeringen har i sit regeringsgrundlag givet udtryk
for, at den finder behov for
at se kritisk på den måde,
som ”…Den Europæiske Menneskeretsdomstols dynamiske fortolkning har
udvidet rækkevidden af dele af Den
Europæiske Menneskeretskonvention”.
Den vil derfor afholde en international
ekspertkonference om konventionen som
led i det kommende danske formandskab
for Europarådet.
Den Europæiske Menneskeretskonvention og Den Europæiske Menneskeretsdomstol har siden 1950 haft enorm
betydning i opbygningen af efterkrigstidens Europa som udtryk for fælles europæiske værdier og ved at regulere forhol-

det mellem stat og borger. Den ”dynamiske fortolkning” har muliggjort dens
anvendelse også vedr. områder, som i
1950 ikke var i fokus, f.eks. kvinders og
seksuelle mindretals rettigheder. I nyere
  i nogle lande stillet
tid er der imidlertid
spørgsmål ved konventionen, som lægger
bånd på den nationalisme og isolationisme, som gør sig gældende i mange lande.
Den aktuelle danske diskussion om konventionen har især sit udspring i nogle
kontroversielle afgørelser indenfor udlændingeområdet og om udvisning af kriminelle. Men Danmark skal være yderst forsigtig med i den nuværende internationale og nationale stemning at skubbe til en
udvikling, der kan føre til at undergrave de
for Danmark helt centrale værdier som
ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og
beskyttelsen af individet. Danske interesser

tilsiger, at bestræbelserne ikke bør gå på
ændringer af konventionen, men på at
anvende de eksisterende redskaber til at
korrigere kursen på de enkelte områder,
som føles åbenbart urimelige, uden at
rokke ved selve fundamentet.

Mikael Lyngbo er tidl. politimester og
legal expert for Europarådet.

Ytringsfrihed – Trosfrihed – Blasfemi
- hvordan finder vi balancen?

Af Karsten Fledelius og Helle Vallø
Straffelovens § 140, blasfemi-paragraffen,
er igen blevet aktuel. Det var forventet, at
Liberal Alliances optagelse i regeringen
ville føre til en styrkelse af presset mod
denne sjældent anvendte paragraf mod
"gudsbespottelse" i den danske straffelov.
Men især Venstre er stadig mod dens
afskaffelse. Og senest har en prominent
modstander af paragraffen, Københavns
Domprovst Anders Gadegaard, skiftet
mening og vendt sig mod dens afskaffelse. Den sidste domfældelse efter denne

paragraf fandt sted i 1938; i sagen mod
sangerinden Trille i 1971 blev anklagen
frafaldet. Hvad er det for menneskerettigheder, som er i spil her, og hvorfor udløser
et forslag om afskaffelse af paragraffen
stadig så stærke lidenskaber?
Et andet aktuelt debatemne er bederum
på offentlige uddannelsesinstitutioner.
Nogle kommuner har forbudt bederum,
andre ikke. Argumentet for bederum er
klart nok – praktiserende muslimer har
behov for et roligt sted at trække sig tilbage i forbindelse med de daglige bedetimer. Men argumentet imod er, at børn og
unge skal beskyttes mod socialt pres og
religiøs indoktrinering. Her kommer "religionsfrihed" til at betyde "frihed for at
blive udsat for religion". I sin radikale
form betyder det et forbud mod ethvert
symbol, som kan tolkes som religiøst, i det
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offentlige rum – et krav om det religiøses
totale forvisning til privatsfæren.
Det kan ikke nægtes, at religion i dag
anvendes som politisk våben fra mange
sider, hvilket udløser ønsker om at sætte
særlige forholdsregler op mod "misbrug".
Men hvordan harmonerer det med ytringsfriheden? Hvordan forsvarer vi den "liberale demokratiske samfundsorden" mod
kræfter, som kæmper imod denne under
henvisning til de samme menneskerettigheder, vi forsvarer? Hvordan forsvarer vi
den "offentlige orden", uden at det
undergraver de borgerlige frihedsrettigheder? Hvad sker der, hvis vi alle tier af frygt
for, at vi eller andre bliver ramt af terror
fra dem, der føler sig, eller deres gud,
krænket og derfor anser sig for berettiget
til at føre "Hellig Krig" imod os?
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Studenterkonference
i Ukraine
 


Af Sigurd Storgaard
Ukraine er et af den ”anden
verdens” aktuelle brændpunkter. Fattigdom og korruption gør det umuligt for
ukrainske studerende at rejse ud i verden,
som mange danske studerende gør. Men
de er ivrige efter at lære resten af verden
at kende, blive gode til engelsk og afprøve det europæiske medborgerskab i praksis. Det næstbedste er, at vi, der har
mulighed for at rejse, kommer til dem.
Derfor arrangerer vi – nu for tredje
gang – en studenterkonference for
ukrainske og danske studerende på et
pædagogisk universitet i Perejaslav, ca. 75
kilometer sydøst for Kiev. Den finder sted
i tidsrummet den 21.- 27. august 2017.
De seneste to somre har vi hvert år
sendt 7-8 danske studerende til konference samme sted. Fra det lokale universitet deltog hver gang 30-40 studerende.
Det har været store successer og alle har
haft uforglemmelige oplevelser.

Hver dansker skal afholde en faglig
workshop på engelsk. Emnet for workshoppen skal afspejle en aktuel problemstilling, der kan rummes inden for de
overordnede temaer: Menneskerettigheder, demokrati og mangfoldighed. De

ukrainske værter bidrager med at arrangere seminarer, fritidsarrangementer og
lokale, kulturelle oplevelser.

Sigurd Storgaard studerer fysik på
Københavns Universitet

Dansk-ukrainsk studenterkonference sommer 2016.

Dansk–Ukrainsk samarbejde omkring
kriminalforsorg


Af Bodil Philip
Ukraine er med sine 42 millioner indbyggere Europas
tredje største land. Det har
en fangebefolkning på
60.000. 77.000 er under tilsyn. Landet
har en kriminalforsorg, som ønsker hurtige forandringer. I 2015 vedtog Ukraine
en ny lov om tilsyn med dømte. En lov,
der bl.a. taler om at forebygge ny kriminalitet. Loven indeholder kun sporadiske
oplysninger om hvordan.
I januar 2017 bevilligede det danske
udenrigsministerium 171.000 kr. til Den
Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder fra Naboskabspuljen. Formålet
med bevillingen er, at vi i samarbejde
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med den ukrainske NGO The Penitentiary
Association of Ukraine (PAU) skal indhente viden, der kan danne grundlag for en
vurdering af hvilken form for tilsyn, man
skønner mest hensigtsmæssigt i Ukraine.
Begge NGOer har medlemmer med indgående kendskab til kriminalforsorgen i
egne lande og erfaringer fra internationalt arbejde.
Projektet består i at indhente data til
vurdering af, om det vil være mest hensigtsmæssigt at foreslå metoden RNR,
Risk-Need-Responsivity, byggende på
canadieren James Bontas forskning, som
man har gjort det i Danmark, eller man
skal vælge noget andet.
Særligt interessant fra et dansk synspunkt er, at det er indskrevet i loven, at

man i sit tilsynsarbejde ønsker at inddra 
ge frivillig arbejdskraft. Herved knytter
loven direkte an til civilsamfundet.
Projektet er i gang. I dagene 8.-12. maj
2017 besøgte en ukrainsk gruppe fra PAU
Danmark. Gruppen så, hvorledes man
arbejder med RNR. Man så, hvorledes vi
risikovurderer, kortlægger behandlingsbehov og motiverer klienter til at ændre
adfærd. PAU oplyste, at man har besluttet at åbne et web site, hvor interesserede kan følge gruppens arbejde og allerede på et tidligt tidspunkt kan få mulighed
for at blive orienteret og inddraget i
arbejdet.

Bodil Philip er fhv. fængselsinspektør
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Demokratiets fremtid i Danmark
Af Hanne Severinsen

Hvordan kommer vi politikerlede og
falske nyheder til livs? Hvordan sikrer
vi, at borgerne er med til at diskutere
vigtige samfundsmæssige udfordringer inden der tages beslutninger?
For 25 år siden troede mange, at demokratiets fremmarch var ustoppelig. I dag
lyder bebrejdelserne, at eliten ikke lytter
til befolkningens bekymringer.
Dengang talte man om, at informationssamfundet gav alle borgere fri

adgang til viden. I dag hører, læser og
deler man med sine ligesindede, de fortællinger, som man ønsker er kendsgerninger - selvom andre kalder dem for
”fake-news”.
Demagoger slår sig op på at repræsentere ”folket” mod eliten. Og i det, nogle
kalder det ”post-faktuelle samfund”, er
  

der politikere, som mener, at det er vigtigst at lytte til sin ”mavefornemmelse”.
Hvordan kan vi udvikle vort repræsentative demokrati på en måde, så at
beslutningerne tages på et oplyst grundlag, og med en inddragelse af borgerne,
således at befolkningen får et reelt medejerskab til beslutningerne?
På Teknologirådets borgertopmøder (et
repræsentativt sammensat udsnit af
befolkningen) bruger man et par dage til

Demokratiprojekt i Georgien
Af Carl Erik Foverskov
Det er lykkedes den Danske
Helsinki-Komité at få en
bevilling fra Udenrigsministeriets Naboskabspulje på
knapt 200.000 kr. til et NGO-projekt i
Georgien. Puljen omfatter de tidligere
Sovjetrepublikker Hviderusland, Ukraine,
Moldova, og de tre transkaukasiske republikker, Armenien, Georgien og Azerbaidjan.
Naboskabspuljen administreres af foreningen CISU (Civilsamfund i Udvikling), og det
er derigennem vi efter en længere ansøgningsprocedure har fået vores bevilling.
CISU har hidtil kun arbejdet med projekter
i udviklingslandene, og de meget anderledes forhold i de tidligere Sovjetrepublikker
har været ret nyt for dem.
Vores georgiske partner er APD (Academy
for Peace and Development). Det er en
NGO, som arbejder med demokratiudvikling og uddannelse i aktivt medborgerskab
for især unge mennesker. Et særligt indsatsområde for dem har været internt fordrevne unge fra de to krigsområder Abkhasien

og Sydossetien. APD som organisation har
eksisteret i over 15 år, og har især gennemført en række projekter med støtte fra forskellige internationale donorer, bl.a. EU. Vi
har i længere tid beskæftiget os med Georgien, og inspirationen til dette projekt kom
oprindeligt fra vort medlem Nana Sofia
Hansen, der på frivillig basis har arbejdet
hos APD og kunnet fortælle om NGOens
professionalisme og seriøsitet. Vi har derfor
stor tillid til, at APD evner at gennemføre
også dette projekt som planlagt.
Projektets idé og indhold er afholdelse af
et kursus for ca. 40 unge i aktivt medborgerskab. Disse unge skal derefter i 8 mindre
grupper udbrede deres viden ved at arran-
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at diskutere kendt viden, prioriteringer og
udviklingsscenarier. Her viser det sig ofte,
at folk er villige til at foreslå mere modige og fremtidsorienterede beslutninger
end mange politikere ville turde præsentere deres vælgere for.
E-demokrati, folkeafstemninger, høringer, debatpaneler? Hvordan kan vi blive
medejere i fremtidens demokrati? I det
foreningsvante Danmark vil vi gerne have
medbestemmelse. Men hvordan?
Demokratiet debatteres hos Fonden
Teknologirådet i B9 søndag den 18. juni
kl. 9.30

Hanne Severinsen er fhv. MF (V) og
Europarådsparlamentariker

gere tilsvarende kurser i deres eget miljø.
Derved opnås en multiplikatoreffekt, som
yderligere udbreder projektet til endnu flere
unge og spreder det geografisk ud til regionerne.
Karsten Fledelius, sekretariatets Margareta Kepinska Jakobsen og Helle Vallø
besøgte APD i Tbilisi i marts ved opstart af
projektet. Undertegnede besøger som projektleder APD i juni med henblik på medvirken ved selve kurset.
Det er vores håb, at samarbejdet med
APD kan fortsætte, og at vi kan opnå bevillinger hertil. Georgien er et land med en
spændende demokratisk udvikling, som vi
anser det for meget væsentligt at støtte.

Carl Erik Foverskov er projektleder i Den
Danske Helsinki-Komité
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Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder blev dannet i 1985 som en del af den daværende internationale Helsinki Federation.
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 Cooperation 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. Aftalen medførte, at menneskerettighederne kom til at spille en
langt mere fremskudt rolle i den kommunistiske del af Europa og den havde betydning for det skifte i Østeuropa, som førte til kommunismens sammenbrud. Aftalen skabte grundlaget for det nuværende OSCE, som beskæftiger sig med at forebygge konflikter, krisestyring og
genopbygning.
Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder har gennem årene gennemført et stort antal projekter for deltagere fra de postkommunistiske lande og Tyrkiet inden for emnerne retsstat, fængselsforhold, ungdomskriminalitet, sociale rettigheder og minoriteters rettigheder. Retssager har været aktivt monitoreret i Kosovo, Polen, Rusland, Tyrkiet og Ukraine. Komiteen arbejder med demokratiudvikling i bl.a.
Georgien og Ukraine, her handler det grundlæggende om at formidle kendskab til de individuelle rettigheder, som de er fastlagt i internationale aftaler. Og at formidle kendskab til demokratiets procedurer og valgregler, således som de normalt virker på vore egne breddegrader.
Helsinki-Komiteen søger at oplyse om OSCEs og Europarådets virksomhed vedr. retsstat og menneskerettigheder.
OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, hviler på 3 søjler: sikkerhed, økonomi/miljø, og den menneskelige dimension.
Én af de 57 medlemsstater vælges hvert år til formand og afholder Ministerrådsmøde i december måned. De vigtigste organer udover hovedsædet i Wien er: i) ODIHR, kontoret for demokrati, valgovervågning og menneskerettigheder i Warszawa, ii) Repræsentanten for frie medier
(ytringsfrihed) i Wien, iii) Højkommissæren for nationale mindretal i Haag, iv) OSCE PA i København er de folkevalgtes mødeforum og v)
SMM, den specielle internationale moniteringsmission, der overvåger våbenstilstandslinjen i Østukraine (foto ovenfor). Institutionerne gennemfører en lang række uddannelsesprogrammer og formandskabet iværksætter dialog og internationale politiske initiativer.
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