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Europarådets rolle i et splittet Europa
Europas organisatoriske fundament
Af Karsten Fledelius
Pessimismen er udbredt
blandt mange iagttagere af
international politik her i
100-året for revolutionerne i
Rusland og USAs indtræden i Første
Verdenskrig. Er USA nu på vej ud af et forpligtende samarbejde med Europas demokratiske nationer? Vi ved jo alle, hvad den
amerikanske tilbagetrækning fra Europa
kom til at betyde i 1930erne: de fascistiske diktaturers fremmarch og demokratiernes fald på stribe – indtil det japanske
angreb på USA og Hitlers krigserklæring i
december 1941 bragte De Forenede Stater
tilbage på banen som de europæiske
demokratiers allierede og beskytter.
Siden har USA støttet udviklingen af de
europæiske samarbejdsstrukturer, der er
vokset op i Anden Verdenskrigs skygge,
bl.a. Europarådet, EF og OSCE. Dette har
været med til at gøre international politik
efter Anden Verdenskrig så forskellig fra
tiden mellem de to verdenskrige. En

række traktater, aftaler og konventioner
er blevet indgået mellem staterne på
kryds og tværs, og også forpligtet dem
over for deres egne borgere.
Dette netværk af gensidig forpligtethed
er groet organisk frem, båret af en overbevisning om, at jo tættere staterne er
bundet sammen økonomisk og politisk,
desto større er muligheden for at bevare
den dyrebart opnåede fred i verden, og
især kilden til to verdenskrige: Europa.
Men freden bliver let til en selvfølge, og
forpligtelserne kan synes irrelevante og
irriterende. Derfor er det fristende for
politikere at trække "suverænitetskortet"
op af hatten og tage let på konventioner
og aftaler.
Kollektiv sikkerhed støtter de små over
for de store. Alternativet er den imperiernes verden, som eksisterede før 1914, og
gennem stormagternes rivalisering førte
til den ene verdenskrig efter den anden.
Det glemmes ofte, at år 2000 var det første tidspunkt, hvor et flertal af verdens
nationer, herunder så godt som hele

Europa, havde demokratiske styreformer
og vidtgående beskyttelse af enkeltindividets rettigheder.
I en turbulent tid er der brug for stabile institutioner og organisationer, der er
tro mod det værdigrundlag, det frie
Europa efter Anden Verdenskrig blev bygget op på. Det europæiske system af konventioner udgør den hidtil mest fyldestgørende opfyldelse af normerne i FNs
menneskerettighedserklæring fra 1948 i
nogen region af verden, selv om det på
ingen måde kan siges at være perfekt.
Det er staternes vilje til at tage konventionerne alvorligt i deres lovgivning og
nationale juridiske praksis, samt muligheden for at afprøve individuelle sager
endeligt ved Menneskeretsdomstolen,
som udgør hovedhjørnestenen i Europarådets arbejde – det regionale grundlag
for implementeringen af et internationalt
retssamfund. Lad os styrke de organisationer, som har spillet så afgørende en
rolle for, at Europa i dag stadig er verdens
mest demokratiske kontinent!

Har FN noget med Europarådet at gøre
– eller vice versa?
Af Peter Brückner
FN er en global organisation, etableret i 1945, mens
Europarådet er en regional
organisation, skabt i 1949.
FN-pagtens kapitel XIII forudser imidler-

tid eksistensen af regionale aftaler, og i
pagtens kapitel IX peges der særligt på
internationalt samarbejde til løsningen af
mellemfolkelige spørgsmål bl.a. på de
økonomiske, sociale, kulturelle og beslægtede områder. Endvidere skal De
Forenede Nationer fremme almen respekt

for og overholdelse af menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder
for alle, altså mål, der også nævnes i formålsbestemmelserne i art. 1 i Statutten
for Europarådet.
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Kolofon
MenneskeRET&VRANG udgives af Den Danske
Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, som
er en selvstændig frivillig organisation, der
arbejder for styrkelse af demokrati, menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse i OSCEregionen.

 

MenneskeRET&VRANG bringer artikler om
menneskerettighedsspørgsmål i Danmark og
andre OSCE-lande, artikler om Den Danske
Helsinki-Komités egne projekter, nyheder fra
andre nationale Helsinki-Komiteer samt fra
relaterede menneskeretsorganisationer for at
skabe opmærksomhed om menneskerettighedsproblemer.
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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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Europarådets rolle i et splittet Europa
Arrangører: Europabevægelsen Kbh.-Frb., Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder og FN-Forbundet
Den 5. maj 1949 underskrev 10 lande, herunder Danmark, i London den grundlæggende traktat om oprettelse af
Europarådet. I 1950 vedtoges Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, et enestående beskyttelsessystem,
der i sidste ende gennem klage til Menneskerettigheds-domstolen skal sikre den enkelte borger i Europarådets
medlemsstater mod, at hans eller hendes menneskerettigheder krænkes.
Den 15. november 2017 overtager Danmark formanskabet for Europarådets Ministerkomité.
  

Konferencen skal bidrage til at oplyse om Europarådets rolle i et Europa, der har gamle og nye problemer i en
splittet tid, hvor der tales om, at Europa må arbejde bedre sammen om sine grundlæggende værdier.
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Så svaret på det indledende spørgsmål
er JA, de to organisationer har i allerhøjeste grad noget med hinanden at gøre.
Det gælder især spørgmålet om fremme
af menneskerettighederne, som blev et
kerneområde for Europarådet. Det lykkedes ganske vist FN at få vedtaget Verdenserklæringen om Menneskerettigheder den 10. december 1948, men det
viste sig umiddelbart ikke muligt at få
suppleret denne politiske erklæring med
en folkeretligt bindende konvention samt
bestemmelser om internationale gennemførelses- og kontrolforanstaltninger.
Dette lykkedes til gengæld for Europarådet, hvis medlemmer havde taget aktivt
del i udformningen af Verdenserklæringen. Med Den europæiske Menneskeretskonvention af 1950 (EMRK) blev en
række af Verdenserklæringens almindelige principper omsat til bindende regler,
der kan håndhæves af særlige internationale organer.
Dermed var inspirationen skabt for det
globale samarbejde, der mundede ud i
specielt de to FN-konventioner fra 1966
om hhv. borgerlige og politiske rettigheder samt om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Der etableredes for
hver af disse to og de følgende specielle
menneskeretskonventioner ekspertkomiteer til monitorering af deltagerlandenes
efterlevelse af konventionerne. Dette
gennemførelses- og kontrolsystem blev
dog langt fra lige så vidtgående og effektivt som EMRKs; de fundamentale, politiske uoverenstemmelser mellem den
kolde krigs parter var dengang for store;
østlandene henholdt sig til, at en mere
dybtgående kontrol ville være i strid med
FN-pagtens princip om ikke-indblanding
i staternes indre anliggender. Denne
situation har nu ændret sig efter Murens
fald i 1989, idet alle de tidligere østlande
inkl. Den russiske Federation (men ikke
Hviderusland) er blevet medlemmer af
Europarådet og af EMRK.
Allerede i 1951 blev der indgået en
aftale om samarbejde og liaison mellem
FNs og Europarådets sekretariater, et
arrangement, der udbyggedes i 1971.
(For et land som Forbundsrepublikken
Tyskland, ’Vesttyskland’, må Europarådet
have været en særdeles velkommen portal til det internationale samarbejde om
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UNHCR = FNs Flygtningehøjkommissariat Genève
UNICEF = FNs organisation til at hjælpe sårbare børn
OCHA = FNs Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Koordinerer
staters og humanitære organisationers indsats i nødhjælpsområder
UNDP = FNs Udviklingsprogram
UNESCO = FNs organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab
IBRD =
Verdensbanken, International Bank for Reconstruction and
Development, organisationen støtter genopbygning og investeringer i
medlemslandene
UPR =
Universal Periodic Review, FNs medlemsstater eksamineres i menneskerettigheder hvert fjerde år, en fjerdedel af staterne per år.

bl.a. menneskeretsspørgsmål, idet Forbundsrepublikken - og DDR,’Østtyskland’
- først blev medlemmer af FN i 1973.)
Ved en resolution af 17. oktober 1989
udstedte FNs generalforsamling en stående indbydelse til Europarådet om at deltage som observatør i generalforsamlingens arbejde.
I et brev af 2. december 2016 fra FNs
generalsekretær til hans kollega i Strasbourg hedder det bl.a., at Europarådet
spiller en afgørende rolle for FN ved at
fremme principperne vedr. demokrati og
menneskerettigheder i Europa.
Europarådet har tillige etableret et

nærmere samarbejde med en række organisationer i FN-familien, såsom UNHCR,
UNICEF, OCHA, UNDP, UNESCO og Verdensbanken. Hertil kommer det særlige
samarbejde med FNs Menneskeretsråd,
ikke mindst om tilvejebringelsen af The
Universal Periodic Review.

Peter Brückner er fhv. ambassadør til
Pretoria, Tokyo og Paris, og har været
chef for Udenrigsministeriets bistandssamarbejde med de internationale multilaterale organisationer; medlem af FNForbundets venner.



Dynamisk fortolkende domstol?
Da Højesteret i maj sidste år afgjorde,
at den kontroversielle Gimi Levakovic,
med tilnavnet ”sigøjnerbossen”, ikke
kunne udvises på grund af Danmarks
internationale forpligtelser, vakte det
vrede på Christiansborg.
Men noget tyder på, at flere års kritik af Menneskerettighedsdomstolen i
Strasbourg er ved at forplante sig
blandt de 47 dommere.
I en nylig analyse har tænketanken
Justitia gennemgået de sager om
udvisning af kriminelle udlændinge,
som domstolen har behandlet fra
2007 til 2017. Og ifølge direktør
Jacob Mchangama har domstolen de





seneste år i stigende omfang blåstemplet udvisninger af kriminelle.
»Rigtigt mange klager over udvisningsdomme bliver afvist i Strasbourg
uden behandling, og når vi ser på de
domme, der faktisk er faldet i de
seneste år, hælder flertallet i stigende
grad til, at udvisningen ikke er en
krænkelse af menneskerettighederne,«
siger Jacob Mchangama.
Link: http://justitia-int.org/analyseemds-brug-art-8-sager-udvisningkriminelle-udlaendinge
-hs
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En vigtig debat om menneskerettighederne
Af Jonas Christoffersen
Menneskerettighederne er
genstand for politisk debat
som sjældent set før, og
debatten vil om muligt
fylde endnu mere, når Danmark sætter
sig i formandsstolen for Europarådet i
november.
Kritikken af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol får især medvind i
sager om kriminelle udlændinge, hvor
menneskerettighederne beskyldes for at
stå i vejen for staternes rimelige ønske
om at udvise flere. Som tænketanken
Justitia for nylig pegede på i en analyse
af Menneskerettighedsdomstolens praksis
i sager om kriminelle udlændinge, har
domstolen allerede lyttet til staternes
ønske om større manøvrerum og tillader
flere udvisninger end tidligere.
Alligevel må vi tage kritikken alvorligt.
Som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution tager vi aktivt del i
debatten om Menneskerettighedsdomstolen og behovet for reformer. Det gør vi

for at sikre, at vores fælles menneskerettighedssystem kommer stærkt ud af processen. Og det gør vi, fordi vi mener, at
diskussionen er vigtig.
Den er både vigtig, fordi domstolen
helt lavpraktisk har svært ved at overkomme den mængde af sager, som den
skal tage sig
 af,
 og
 især fordi
 domstolen
som menneskeretligt kontrolsystem har
størst gennemslagskraft, hvis den har folkelig og politisk opbakning. Uanset om
opbakningen er dalende eller ej, er en
oplyst debat om menneskerettighederne
og domstolens rolle nødvendig.
Regeringen bør ikke bruge formandskabet på en måde, der kan svække Domstolen, men tværtimod arbejde for at
styrke Den Europæiske Menneskeretsdomstol og skabe et passende manøvrerum for medlemsstaterne.
Vi skal have en stærk opbakning til
menneskerettighederne og til dens institutioner. Det vil være til gavn for os alle,
som nyder godt af menneskerettighedernes og domstolens beskyttelse.

Jonas Christoffersen er dr.jur. og direktør
for Institut for Menneskerettigheder

Menneskerettighedernes indflydelse
Af Jacques Hartmann
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention trådte
i kraft i 1953. Danmark var
et af ti lande, som grundlagde konventionen, og traditionelt har
der været stor støtte til menneskerettigheder i Danmark. I de seneste år har der
imidlertid været en del diskussion om
Danmarks
fortsatte
medlemskab.
Fremtrædende politikere og debattører
har argumenteret for, at konventionen
trænger til et eftersyn, eller at Danmark
helt skulle melde sig ud. Kritikken er ikke
i sig selv ny. Det nye er, at kritikken ikke
længere er begrænset til ét parti eller én
side af det politiske spektrum.

I dag er der kun få politikere, som tør
stille sig frem og sige noget positivt om
menneskerettigheder. Men hvilken indflydelse har konventionen haft?
I perioden fra 1953-2016 har menneskerettighedsdomstolen afsagt 46 domme
mod Danmark. Ud af disse har domstolen
fundet 15 krænkelser. Til sammenligningen har Sverige tabt 60 og Norge 28
sager. På trods af dette har menneskerettighedskonventionen ikke været uden
indflydelse. Ni af de 15 sager, som Danmark har tabt, omhandlede retten til en
retfærdig rettergang. Derudover har Danmark tabt tre sager om opholdstilladelse
eller udvisning, en sag om tvunget medlemsskab af fagforeninger, en sag om
manglende beskyttelse af journalisters
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ytringsfrihed og en sag om retten til frihed.
Modsat det indtryk man kunne få af
debatten i medierne, så handler menneskerettigheder ikke kun om kriminelle
rockere. Stort set alle de sager, som Danmark har tabt, har omhandlet forholdsvis
banale klager. Flere sager har endvidere
haft en afgørende indflydelse på det danske retssystem og værdinormer i Danmark. Det område, hvor konventionen
har haft den største indflydelse er, at
dommere i dag ser beskyttelse af menneskerettigheder som en central opgave.

Jacques Hartmann er cand.jur., ph.d.,
senior lecturer, University of Dundee
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En stor mundfuld

 for PACE 
Af Mogens Jensen
Danmark overtager formandsskabet for Europarådet i en turbulent tid.
Med et krigerisk Rusland, et
Tyrkiet, der vender sig mere og mere væk
fra demokrati og menneskerettigheder,
og en korruptionsskandale, hvor
Azerbajdjan ser ud til at have bestukket
flere europæiske politikere, herunder
medlemmer af Europarådets parlamentariske forsamling (PACE). Hertil kommer
en formand for den parlamentariske forsamling, som nu fjernes for bl.a. sit russisk organiserede og betalte besøg hos og
med Præsident Assad i Syrien.
På den måde har det på ingen måde
været kedeligt at fungere som formand
for parlamentets udvalg for Politik og
Demokrati de seneste 2 år. Men det har
været forstemmende at følge udviklingen
i en række lande, og udfordringen for
Europarådet de kommende år er stor.
Det er blandt andet en stor udfordring,
at Rusland har besluttet ikke at deltage i
PACE efter parlamentets beslutning om
at suspendere stemmeretten for russerne
som svar på Ruslands annektering af
Krim. I juni 2017 suspenderede Rusland
således også betalingen af sit bidrag til
Europarådets budget for 2017 (mere end
22 millioner Euro (164 mio.kr.)).
Udviklingen i Azerbajdjan er en anden
stor udfordring. En ny PACE-rapport
udtrykker stor bekymring over domstolenes manglende uafhængighed og vedvarende tilbageholdelse af NGO-ledere, menneskerettighedsforkæmpere, politiske aktivister, journalister, bloggere og advokater.

Mogens Jensen taler i PACE i april 2017.

Et uafhængigt, eksternt undersøgelsesorgan, som PACE har nedsat, skal i øvrigt
i den kommende tid kulegrave nogle
medlemmers og tidligere parlamentsmedlemmers modtagelse af bestikkelse fra
bl.a. Azerbajdjan.
Den danske holdning er her stålsat og
klar: Der skal ryddes fuldstændigt op og
renses ud. Disse sager er en uacceptabel
belastning for Europarådet arbejde og
omdømme.

Tyrkiet har også regelmæssigt været på
dagsordenen siden kupforsøget i juli
2016 og indførelsen af undtagelsestilstand. Jeg var formand for en ad hoc
komité, der besøgte Tyrkiet i november
2016, hvor vi i en efterfølgende rapport
har taget klart afstand fra udviklingen i
landet med afskedigelse af mere end
hundrede tusinde personer og tilbageholdelse af ti tusinder herunder parlamenta-

Mogens Jensen peger på nødvendigheden af at trænge til bunds i
Azerbajdjans systematiske bestikkelsespolitik, som nylig er afdækket af den
internationale presse.
Kilder om dette emne findes f.eks. her:
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=1
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rikere, journalister og akademikere på
grundlag af dekreter, der går langt videre, end undtagelsestilstanden nødvendiggør og mangel på domstolskontrol. Og i
forhold til Tyrkiets debat om eventuel
genindførelse af dødsstraffen har både
rådets generalsekretær Thorbjørn Jagland
og PACE klart meldt ud, at dette vil være
uforeneligt med medlemskab af Europarådet. I april 2017 besluttede den parlamentariske forsamling da også at genåbne den såkaldte monitorering af Tyrkiet.
Udfordringerne er således store for
Europarådet i den kommende tid. Og
derfor foreslår
  vores udvalg nu til den
kommende session, at der i 2019 afholdes et 4. topmøde for stats- og regeringsledere om Europarådet. Formålet
skal være ”at genbekræfte europæisk
enhed og forsvare og fremme demokratisk sikkerhed i Europa”. Jeg vil sætte min
lid til, at vi kan bruge et sådant topmøde
til at genetablere det stærkest mulige
grundlag for europæisk samarbejde i
fremtiden blandt de 47 medlemslande af
Europarådet.

Mogens Jensen, MF (S), er formand for
Udvalget for Politik og Demokrati i PACE
og næstformand for den danske delegation
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Danmark bør styrke Europarådet
Af Nikolaj Villumsen
Til november overtager
Danmark formandskabet
for Europarådet. Det er en
oplagt mulighed for at stå
vagt om menneskerettighederne i en tid,
hvor autoritære regimer sætter disse
under pres.
Desværre har regeringen i stedet prioriteret et angreb på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dette angreb
kan blive en gave til autoritære regimer. I
stedet burde Danmark arbejde for at styrke Europarådet.
Da Europarådet blev skabt i 1949 var
der blot ti medlemmer, hvoraf Danmark
var ét af dem. I dag er der 47 medlemslande. Hviderusland står som eneste
europæiske land udenfor. Dermed er
Europarådet en enorm normativ sejr for
dansk udenrigspolitik. Uden at løsne et
skud er det lykkedes at forpligte lande på
overholdelse af grundlæggende menneskerettigheder, da de for at blive en del af
det gode selskab har underskrevet Den

Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det giver 820 mio. borgere i medlemslandene rettigheder og muligheden
for at gå til Menneskerettighedsdomstolen.
Ligeledes
kan
Ministerkomiteen
udtrykke kritik af krænkelser i de enkelte
lande, Menneskerettighedskommissæren
  

kan kritisere konkrete problemer og den
parlamentariske forsamling kan bidrage
med valgobservationer samt monitorering
af landenes overholdelse af deres forpligtelser.
Dermed bidrager Europarådet til at
holde autoritære banditter som Putin,
Erdogan og Ungarns Orbán i skak. Om de
kan lide det eller ej, har de forpligtet sig
til at give deres borgere grundlæggende
demokratiske rettigheder, og det kan vi
holde dem op på.
Kigger man udover Europa er der et
akut behov for en styrkelse af Europarådet. Ikke alene ser vi en skidt udvikling i
lande som Tyrkiet, Rusland og Azerbajdjan. Også indenfor EU bevæger Ungarn
og Polen sig i en skidt retning.

Når den danske regering angriber Mensåkaldte
neskerettighedsdomstolens
dynamiske fortolkning af menneskerettighederne vil de uden tvivl få opbakning
fra Orban, Putin og Erdogan. De er
eksempelvis trætte af den dynamiske fortolkning af artikel 8, der giver ret til familieliv til homoseksuelle. Der stod jo intet i
konventionen om homoseksuelle tilbage i
1949, lyder argumentet. Men menneskerettighederne ville jo være meningsløse,
hvis de ikke løbende blev tolket ind i
vores samtid.
Regeringen burde sætte alle sejl ind på
at bruge Europarådets redskaber til at
presse autoritære regimer i en bedre retning. Det vil ikke alene kunne hjælpe den
demokratiske opposition i disse lande,
men også bidrage til at forebygge konflikt og kaos i Europa.

Nikolaj Villumsen, MF (EL), er medlem
af den danske delegation til Europarådets parlamentariske forsamling

Monitorering er en kerneopgave for Europarådet
Af Michael Aastrup
Jensen
Monitorering er et vigtigt
redskab i Europarådets
arbejde. Herigennem kan
rådet sikre, at medlemsstaterne overholder de demokratiske forpligtelser herunder navnlig menneskerettighederne. Jeg
har selv deltaget i en ”full monitoring
procedure” i Georgien, hvor jeg har ageret rapporteur fra 2010-2015, sammen
med en lettisk kollega fra Europarådet.
Tjansen som rapporteur er begrænset
til 5 år i samme land for at mindske risikoen for favorisering af specifikke parter. Som rapporteur, bliver man en form
for ekspert indenfor det specifikke land

og besøger landet flere gange i perioden.
Selve opgaverne som rapporteur
omfatter en løbende dialog med forskellige højtstående nationale aktører. Den
løbende dialog omfatter ofte følsomme
emner. I Georgiens tilfælde var det
eksempelvis de nationale fængsler og
udfordringerne med fængselsreformen
og domstolsreformen, der var i fokus.
Det samme var efterveerne fra det russiske angreb i august 2008.
Efter hvert besøg i Georgien, fremstilles en indstilling på vegne af Europarådet, som omfatter anbefalinger til forbedringer i Georgien i forhold til opnåelse af deres demokratiske forpligtelser. I
et lille og reformivrigt land som Georgi-
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en har indstillingerne fra de udsendte
rapporteurs en vis pondus, og de bliver i
høj grad forsøgt efterlevet.
Tilstedeværelsen i lande som Georgien
er vigtig og er med til at skabe udvikling
og demokratisk modne lande. Eksempelvis oplevede Georgien det første demokratiske magtskifte imens jeg var rapporteur, hvor oppositionskoalitionen
”Georgian Dream” kom til magten ved
et valg. Skiftet var historisk, da det skete
uden vold eller revolution.

Michael Aastrup Jensen, MF (V), er formand for den danske delegation til
Europarådets Parlamentariske
Forsamling (PACE).
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Den europæiske
Menneskerettighedskonvention
 


og Domstolen
Af Frederik Harhoff
Blandt alle de anliggender,
der i tidens løb har været
genstand for folkeretlig
regulering i form af traktater, sædvaner, m.v., er menneskerettighederne ét af de anliggender, der har været
størst uenighed om globalt set. Et centralt element i dannelsen af Europarådet
i 1949 var netop skabelsen af et system,
der effektivt kunne beskytte menneskerettighederne i Europarådets medlemslande.
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950 blev den folkeretlige
ramme om beskyttelsen af menneskerettighederne blandt Europarådets 47 medlemslande. Konventionen trådte i kraft i
1953 og er i dag suppleret af i alt 16 protokoller, hvoraf de to sidste endnu ikke er
trådt i kraft. Som eksempler kan nævnes
Protokol nr. 1 om retten til frie valg; Protokol nr. 6 (og 13) om afskaffelse af
dødsstraf; Protokol nr. 7 om en række
processuelle garantier i forbindelse med
bl.a. udvisning; eller Protokol nr. 12 om
forbud mod diskrimination.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) blev etableret i 1959 i
Strasbourg som en af Europarådets centrale institutioner, og Domstolen har i
dag afsagt over 10.000 domme og ken-

delser om alle væsentlige menneskeretlige anliggender, herunder om retten til liv,
retten til ytrings- og religionsfrihed, retten til frihed for tortur, slaveri og diskrimination, forbud mod ulovlig frihedsberøvelse, retten til respekt for privatlivets
fred, retten til en retfærdig rettergang,
retten til respekt for ejendomsretten, og
en række andre væsentlige menneskeretlige spørgsmål.
Det særlige ved Europarådets menneskeretsbeskyttelse er, at individer kan indbringe sager om myndighedskrænkelse af
Konventionen mod en stat direkte ved

Domstolen. Danmark har været indbragt
flere gange for Domstolen, der har dømt
Danmark for krænkelser, bl.a. ved fristforlængelser af varetægtsfængsling i straffesager (Hauschildtdommen i 1989), om
ytringsfrihed (Jersild-sagen i 1994) og
senest i Biao-sagen fra 2016, hvor Danmark blev dømt for overtrædelse af Artikel 14 som resultat af 28-års reglen for
sammenføring af udlændinge.

Frederik Harhoff er dr.jur., professor
emeritus, Syddansk Universitet







Et udsnit af dommerpanelet ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Retssystemer, dommere, love
– en europæisk ramme
Af Hanne Juncher
Europarådets lovbestemte
formål er at fremme
beskyttelsen af retsstaten
og menneskerettighederne.
I Europarådet samarbejder vi med med-
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lemsstaterne for at sikre, at deres forfatningsmæssige rammer, love, institutioner og praksis opfylder de detaljerede
forpligtelser, landene påtager sig, når de
tiltræder. Nationale retssystemer er helt
centrale for at nå disse mål.
Den europæiske Menneskeretskonven-

tion, EMRK, udgør den afgørende juridiske, bindende, ramme. Derudover
udsteder andre Europarådsorganer yderligere vejledning, som medlemsstaterne
kan bruge - hurtigt og uformelt - til at
implementere deres lovgivningsmæssige
og politiske dagsordener. Teksterne bli-
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ver til i et mellem-statsligt konsensusbaseret samarbejde, der supplerer den
individuelle sagsbehandling ved domstolen, EMD.
Europarådets øverste styrende organ,
Ministerkomiteen, vedtager anbefalinger
der, omend de ikke er bindende for
medlemsstaterne, har den autoritet, der
ligger i et organ bestående af 47 udenrigsministre.
Venedigkommissionen,
sammensat af eksperter i forfatningsspørgsmål, vurderer forfatningstekster
og lovtekster om valg og grundlæggende rettigheder. Deres observationer citeres bredt, og EU henviser ofte til dem i

Unionens dialog med sine egne medlemsstater, senest vedrørende Polen.
De Konsultative Råd af Europæiske
Dommere og af Europæiske Anklagere,
sammensat hver især af en dommer og
en anklager fra hver medlemsstat, udarbejder vejledning om principielle forhold, såsom udnævnelse af dommere,
forholdet mellem retsvæsenet og den
udøvende myndighed, betingelser for
forflytning af dommere mv., samt om
mindre politiske, men vigtige spørgsmål
  

som arbejdsbyrder, sagsbehandling, retsforsiddendes rolle mv.
Takket være dette arbejde og de

omhyggelige overvejelser, der ligger bag,
kan Europarådet give konkret og objektiv rådgivning, når vores medlemsstater
står over for udfordringer på det retlige
område.

Hanne Juncher er afdelingschef Justice
and Legal Co-operation i Europarådets
sekretariat

Vad sker när en dom är avsagd av
Europadomstolen?
Af Fredrik Sundberg
Europakonventionens kollektiva garanti för vissa av
de rättigheter som skyddas
av
FN’s
Universella
Deklaration har varit väsentlig för demokratisk säkerhet, befästandet av rättstaten
och respekten för mänskliga rättigheter i
ett Europa som stått inför många olika
utmaningar – statskupper, militära interventioner, storpolitiska omvälvningar,
sociala, ekonomiska och politiska kriser,
terrorism, flyktingströmmar och snabb
teknisk och social utveckling.
Konventionens bidrag vilar mycket på
respekten för Domstolens domar. Även
om många är okontroversiella, är detta
inte fallet med alla. Oavsett vilken fråga
Domstolen haft att avgöra, ålägger Konventionen Europarådets Ministerkommitté, de 47 medlemsländernas regeringar,
att övervaka att svarandestaten rättar sig
efter Domstolens dom.
Övervakningen syftar till att identifiera,
i ljuset av Domstolens dom och andra
relevanta fakta, omfattningen av de
åtgärder som påkallas och säkra att valda
medel verkligen ger resultat. Den bygger
på en väl utvecklad dialog mellan Kommitténs 47 medlemmar. En av grundste-

narna är den handlingsplan (med tidtabell) som svarandestaten skall inge senast
inom 6 månader. Klaganden och ”civil
society” får delta liksom internationnella
organisationer som verkar för mänskliga
rättigheter. De flesta länder har också
utvecklat nationella procedurer för att
säkra, att alla berörda kan delta i den
nationella dialogen.
En särskild avdelning i Europarådets
sekretariat bistår permanent Kommittén
vid övervakningen liksom medlemsstaterna. Avdelningen kontrollerar gjorda framsteg och rapporterar till Kommittén (som
möts i stort var tredje månad, men oftare vid behov) för att hjälpa denna att
utvärdera och ge vägeledning i de mål
som kräver detta. I princip söks konsensus, men Kommittén kan fatta beslut
med 2/3 majoritet. Europarådet stöttar
verkställigheten på många sätt, bland
annat genom ambitiösa samarbetsprogram för att utväxla expertis och erfarenheter länder emellan.
Staternas starka stöd för Konventionssystemet har tydligt visat sig också vid
verkställigheten. Respekten för domarna
har säkrats, också i svåra situationer,
även om detta ibland tagit lång tid och
krävt komplicerade nationella/ internationella processer. I ljuset av den stora
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måltillströmningen sedan början på
2000-talet har mycket gjorts för att
snabba upp de nationella processerna
och stärka nationella rättsmedel .
Idag har Kommittén ansvar för cirka
9.500 mål (1.400 ledande som visat på
mer strukturella problem och 8.100 repetitiva). Det hävdas ibland, att det stora
total antalet är ett tecken på ”icke-exekution” – det är ett gravt missförstånd! I
de allra flesta har klagandena snabbt fått
rättelse och nödiga reformer är på gång i
ljuset av de ”ledande målen” (ca. 2.500
ledande mål har till dags dato avslutats
då reformer antagits och befunnits effektiva). Förstärkta insatser krävs dock för
att komma till rätta med ett antal svårare strukturella problem och mer allmänt
för att stärka Konventionsreceptionen
och nationella rättsmedel i ett antal stater. Härtill kommer ett mindre antal
mål/situationer som rör mycket intrikata
problem som kräver särskilda åtgärder,
också på högsta nivå (se Kommitténs årsrapport
2016,
tillgänglig
via
www.coe.int/execution).

Fredrik Sundberg er viceafdelingschef,
afd. for fuldbyrdelse af domme, i
Europarådet sekretariat
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Den europæiske
 
Menneskerettighedsdomstol

Af Gerd Battrup
Menneskerettighedsdomstolens funktionalitet og
dermed legitimitet har
igennem mange år været
under pres. Det er velkendt, at domstolen
er presset af en enorm pukkel af ubehandlede sager. Ved udgangen af 2016
var antallet af ventende sager oppe på
knapt 80.000 sager. Mere end 75% af
disse sager er blevet rejst mod seks af
Europarådets medlemsstater: Italien,
Rumænien, Rusland, Ukraine, Ungarn og
Tyrkiet.
Et andet og mindre velkendt problem
drejer sig om implementering af domstolens afgørelser. Ved udgangen af 2016
manglede knapt 10.000 domme at blive
omsat i praksis. Omkring en femtedel af
disse domme vedrører forhold, der er af
kompliceret karakter, og hvis implementering derfor er underlagt intensiveret tilsyn af Europarådets Ministerkomité. Men

resten drejer sig om domme, der er af
mere enkel karakter og derfor underlagt
almindeligt tilsyn, herunder domme om
betaling af erstatning.
Den gennemsnitlige tid fra afsigelse til
afsluttet implementering af en dom steg
fra 2014 til 2016 fra 4,1 år til 4,5 år, og
for så vidt angår sager underlagt intensiveret tilsyn til 7,2 år. Over halvdelen af de
ikke-implementerede sager underlagt
intensiveret tilsyn drejede sig om politiets
og andet sikkerhedspersonales magtanvendelse (16%), behandling af indsatte i

fængsler, herunder adgang til lægehjælp
(11%), ulovlig tilbageholdelse o. lign.
(10%), andre sager om retten til livet og
forbud mod mishandling (9%) og urimeligt lange retssager (9%). Mere end 75%
af de ikke implementerede domme retter
sig også her mod Italien (2350), Rusland
(1573), Tyrkiet (1430), Ukraine (1147),
Rumænien (588) og Ungarn (440).

Gerd Battrup er cand.jur., lektor ved
Center for Grænseregionsforskning,
Syddansk Universitet

Links:
https://rm.coe.int/prems-021117-gbr-2001-10e-rapport-annuel-2016-web16x24/168072800b (Appendix 1 – Statistics 2016, s. 46 ff.)
http://website-pace.net/documents/19838/3115031/AS-JUR-2017-15EN.pdf/18891586-7d6c-4297-b5f7-4077636db28e

Venedig-Kommissionen
Af Mikael Lyngbo
Var folkeafstemningen på
Krim om tilslutning til
Rusland et sandt udtryk for
folkets vilje, som andre
lande bør tillægge vægt? Er Polen fortsat
et retssamfund? Hvad er problemet med
Ungarns kontroversielle nye lovgivning
mod støtte fra udlandet til NGOer og til
universiteter (læs: mod George Soros)?
Svarene kan findes i Venedigkommissionens legal opinions og andre udtalelser.
Lande, der gennemgår en transition fra
et autoritært system til en vestlig, demokratisk styreform, har ofte vanskeligt ved
at følge en lige kurs. Til sådanne lande
tilbyder Europarådet bistand fra eksperterne i ”European Commission for Democracy through Law”, til daglig kaldet
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Venedigkommissionen.
Kommissionen
består af nationalt udpegede eksperter,
fra Danmark ombudsmand Jørgen Steen
Sørensen.
Legal opinions og anden bistand kan
rekvireres af regeringer, statsoverhoveder
og parlamenter, af Europarådets øvrige
institutioner eller af andre internationale
organisationer, f.eks. EU eller OSCE.
Grundlaget er europæiske standarder,
dvs. generelt anerkendte holdninger
indenfor de tre grundprincipper demokrati, menneskerettigheder og retssamfund, der udgør den fælles europæiske
arv.
Kommissionen udpeger et antal rapportører eller legal experts, som forbereder et udkast til en legal opinion, somme
tider i samarbejde med andre internationale organisationer, f.eks. OSCE eller
andre Europarådsinstitutioner. Den drøf-

tes og vedtages på et af de 4 årlige kommissionsmøder, som foregår i Venedig.
Ofte lander sådanne opinions lige midt
i en hed politisk kamp i de pågældende
 kan
 levende forestille sig, at
lande. Man
Venedigkommissionens meget klare
udmeldinger ofte ikke er velkomne hos
de regeringer, de vedrører. Det er derfor
bemærkelsesværdigt, at Kommissionen i
kraft af sin faglighed og integritet har
formået at bevare en uomstridt autoritet
og troværdighed. Den bidrager afgørende
til, at den politiske meningsdannelse i de
internationale organisationer og i offentligheden foregår på et faktuelt grundlag
af viden og ikke alene på grundlag af
spin og overfladiske fornemmelser for
sympati eller antipati.

Mikael Lyngbo, er tidl. legal expert for
Europarådet.
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Europarådets Ministerkomité
Af Claus von Barnekow
Europarådet er en mellemstatslig
organisation.
Europarådets formål er med de instrumenter der er
til rådighed for dets organer - at tilvejebringe en nærmere forening mellem dets
medlemmer med henblik på at sikre og
virkeliggøre fælles idealer og principper,
bl.a. ”ved opretholdelse og yderligere
fremme af menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder.” (Europarådets statut).
Danmark overtager formandskabet for
Europarådets Ministerkomité (MK) fra
Tjekkiet den 15. november i år. Formandskabet varer seks måneder. Det går på
skift i engelsk alfabetisk rækkefølge.
Siden 2006 mødes Ministerkomitéen på
udenrigsministerniveau én gang om året
(ved formandsskabsoverdragelse i maj).
Danmark bliver dermed vært for Ministerkomitéens møde på ministerniveau i maj
2018.
Ministerkomitéen er det overordnede
besluttende organ i Europarådet med
hovedsæde i Strasbourg. MK er sammensat af de 47 medlemsstaters udenrigsministre. Det er alene dette organ, som kan
træffe lovgivningsmæssige beslutninger
samt vedtage og administrere organisationens arbejdsprogram og budgetmæssige ramme. MK tilstræber konsensus i sine
vedtagelser.
Til daglig varetages arbejdet i MK og i
de underliggende sagsforberedende rap-

portørgrupper m.v. af de respektive udenrigsministres stedfortrædere, d.v.s. medlemsstaternes faste repræsentanter,
ambassadørerne. Ambassadørerne er tillige chefer for medlemsstaternes repræsentationer i Strasbourg, hvis bemanding
er af vidt forskellig størrelse
MK kaldes derfor også Stedfortræder  

komitéen. MKs principielle mødedag er
onsdag. Et enkelt vedvarende emne på
MKs dagsorden skiller sig ud ved at være
direkte nævnt i Menneskerettighedskonventionen, nemlig bestemmelsen om
”Dommes bindende kraft og fuldbyrdelse”. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols endelige dom, som en pådømt
medlemsstat er forpligtet til at rette sig
efter, oversendes således til MK, der skal
overvåge dommens fuldbyrdelse.
Ministerkomitéen bistås af styrekomiteer, nedsat af MK, med deltagelse af
embedsmænd fra medlemsstaternes fagministerier inden for de mange samarbejdsområder; de bærende er menneskerettigheder og retspolitik. MKs arbejde
understøttes endelig af afholdelsen af
fagministermøder.
Der afholdes ikke rutinemæssigt topmøder mellem medlemsstaternes statsog regeringschefer. Der var topmøde i
1993 (Wien) i 1997 (Strasbourg) og
senest i maj 2005 (Warszawa). Topmøderne vedtog retningslinjer for Europarådets virksomhed i de følgende år. Der er i
Europarådets Parlamentariske Forsamling
stillet forslag om afholdelse af et fjerde
topmøde.

ME N N ESK E

Ministerkomiteens mødesal, Europarådet,
Strasbourg.

Uanset Europarådets formål må det
erindres, at MK udgøres af nationale
repræsentanter, hvis væsentligste opgave
er loyalt at varetage og balancere deres
skiftende regeringers interesser, også når
dette måtte stride mod organisationens
målsætninger.

Claus von Barnekow er fhv. dansk
ambassadør til Europarådet og fhv.
seniorrådgiver i Europarådets Sekretariat
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Europarådet
og bekæmpelse
 

 af terrorisme
Af Kristian Bartholin
Europarådet har siden 1977
været aktiv i bekæmpelsen af
terrorisme i Europa. Blandt
resultaterne
er
Europarådskonventionen om Forebyggelse
af Terrorisme fra 2005 og en anbefaling fra
Ministerkomiteen til medlemsstaterne om
anvendelse af særlige efterforskningsteknikker i forbindelse med alvorlig kriminalitet, herunder terrorisme, ligeledes fra 2005.
Begge disse instrumenter betragtes som
enestående på globalt plan og anvendes
hyppigt som forbillede for udarbejdelsen af
tilsvarende regelsæt i andre af verdens
regioner.

I 2015 blev Forebyggelseskonventionen
suppleret af en Protokol, der specifikt retter sig mod den form for grænseoverskridende terroraktivitet, som blandt andre de
såkaldte ”Syriensfarere” er udtryk for. Europarådet påtog sig denne opgave på foranledning af FN, hvis Sikkerhedsråd i september 2014 havde vedtaget en bindende resolution (UNSCR 2178), der pålagde medlemsstaterne at kriminalisere rejser til Syrien med det formål at tilslutte sig en terrororganisation (i særdeleshed ”Islamisk Stat”).
Protokollen implementerer de strafferetlige principper i Sikkerhedsrådets resolution
på det regionale europæiske plan. Det skal
her bemærkes, at EU har valgt at undertegne såvel Forebyggelseskonventionen som

Protokollen og efterfølgende gennemføre
dem i EU-retten.
I 2017 blev Ministerkomiteens anbefaling om anvendelsen af særlige efterforskningsteknikker opdateret, således at den
også dækker efterforskningsskridt på internettet og finansielle efterforskningsmetoder. Europarådet vil i de kommende år især
beskæftige sig med truslen fra terrorister,
der handler på egen hånd, kvinders og
børns roller i terrorisme (med særlig vægt
på forebyggelse og de-radikalisering), og
definitionen af terrorisme i strafferetten.

Kristian Bartholin er vicekontorchef i
Europarådets Sekretariat

Den paneuropæiske vision i 1990erne
Af Henning Gjellerod
Efter Jerntæppets fald og
opløsningen af det sammenbrudte Sovjetimperium
stod de tidligere kommunistlande i kø for at blive medlemmer af
Europarådet. Allerede først i halvfemserne var man klar over, at et eventuelt medlemskab af EF måtte begynde med en
accept i Europarådet.
Den Parlamentariske Forsamling (PACE)
var allerede gået i gang med at udfærdige en rapport om afgrænsningen af det
europæiske kontinent – geografisk og
kulturelt. Rapporten afgrænsede det
europæiske område til at gå fra Uralbjergene og langt ud i Atlanterhavet: Azorerne, Island og Grønland hørte og hører
med. Mod nord var afgrænsningen Ishavet, og mod syd Middelhavet. (Israel
nævntes specielt: om end der var stærke
kulturelle bånd til Europa, så befinder
landet sig geografisk i Mellemøsten).
Ved konferencen i Wien i 1993 deltog
32 landes ledere, og man var enige om, at
alle lande, der vedkendte sig værdien af
den demokratiske styreform ledsaget af
anerkendte retsstatsprincipper og fortsat
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demokratisk udvikling, skulle tildeles
medlemskab. I første omgang deltog de
nye lande med ”speciel gæstestatus”, og
såvel regeringerne som PACE fandt det
nødvendigt, at de nye lande uden demokratisk tradition skulle underkastes en
monitoreringsproces. Det kom til at ske
ved oprettelsen af en ny komité under

PACE kaldet ”Monitoring Committee”.
Regeringskonferencen erklærede, at
Europarådet skulle være den forreste
europæiske politiske institution, der var i
stand til på lige fod og i faste rammer at
byde demokratier, der var befriet for
kommunistisk undertrykkelse, velkommen
til et konstruktivt samarbejde.
Allerede fire år efter i oktober 1997
afholdtes den 2. regeringskonference i
Strasbourg. 44 landes stats- og regeringsledere var samlet med det formål at forene hele det europæiske kontinent på
basis af delte værdier og idealer.
Man anså det af stor betydning, at man
højtideligt bekræftede deres landes tilslutning til Europarådets grundlæggende
principper – pluralistisk demokrati,
respekt for menneskerettigheder og retssikkerhed – og tillige vedstod sig regeringernes forpligtelse til fuldt ud at efter-

komme betingelserne for medlemskab af
organisationen.
Man skal ikke undervurdere den politiske betydning af afholdelsen af de to
regeringskonferencer, som jo ikke er foreskrevet i statutterne for Rådet – ikke
mindst taget i betragtning, at Rusland
kort forinden under en god del ”tumult”
på grund af den første Tjetjenske krig
havde opnået medlemskab af Europarådet og vedkendt sig nødvendigheden af
en løbende monitorering.
 
Konference nedsatte en såkaldt ”Committee of Wise Persons”, der med Portugals tidligere præsident Mario Soares som
formand skulle forberede en udtalelse på
Ministerkomiteens vegne forud for Europarådets 50 års jubilæum i 1999. Udtalelsen med overskriften ”Building a Greater
Europe without dividing lines” konstaterede, at i den anden fase, Europarådet nu
gik ind i, ville den overskyggende prioritet fremover være at sikre, at medlemslande levede op til Europarådets standarder.

Henning Gjellerod er fhv. MF (S) og
leder af delegationen til Europarådets
Parlamentariske Forsamling
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Hele Europa sammen om værdier?
Af Hanne Severinsen
Årene efter Murens fald var
euforiske. Alt syntes at
kunne lade sig gøre.
Europarådet fik en stjernestund som blåstemplende velkomstkomité for de nye demokratier. Landene bag
jerntæppet blev gæstemedlemmer – og
fuldgyldige medlemmer efterhånden som
de fik demokratiske forfatninger og frie
valg.
At blive medlem betød, at man ved at
undertegne og ratificere Europarådets
konventioner påtog sig begrænsninger.
Man kunne f.eks. ikke indføre dødsstraf,
selvom der måtte blive flertal for det – på
den måde blev konventionerne et selvpåtaget korrektiv til svingende populistiske
folkestemninger. Hvor EU har overstatslige organer, der kan sikre overholdelse af

fælles regler, kan Europarådet i overensstemmelse med landenes frivilligt pålagte
forpligtigelser kigge hinanden i kortene
via forskellige monitoreringsmekanismer
og opfordre hinanden til at rette ind.
I de fleste internationale organisationer
er det regeringerne, som samarbejder.
Men i PACE deltager de nationale parla  

menter ved at sende et antal delegerede
efter landenes størrelse; og alle partier
skal være repræsenteret på basis af forholdstal. Delegationerne skal således
være pluralistiske og principielt stemme
efter politiske værdier – og ikke være
bundet af nationale instrukser. Man deler
sig efter anskuelser i tværnationale politiske grupper. Vælger man at stå uden for
grupperne, mister man taletid og sekretærbistand.
PACE blev på den måde i 1990erne et
demokrativærksted med teknisk og

moralsk-politisk støtte til reformer – både
forud for optagelsen og senere ved at
monitorere om et kandidatland opfylder
sine forpligtigelser. Mange senere ledende politikere fra de nye demokratier trådte deres barnesko i de politiske grupper.
Da Europarådet omfatter hele det
geografiske Europa (principielt til Ural) er
Europarådet potentielt stedet, hvor det efter Putin - mere og mere splittede
Europa har et organ, hvor man stadig har
en fælles forpligtigelse til at samtale om
europæiske værdier som Demokrati.
Menneskerettigheder og Retsstat.
Måske skulle vi lære at bruge det igen?

Hanne Severinsen er fhv. MF (V) og fhv.
formand for den danske delegation til
Europarådets Parlamentariske
Forsamling samt medlem af Den Danske
Helsinki-Komités sekretariat.

Kort over Europarådets medlemsstater med optagelsesår
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Perestroika,
Murens
 
 fald og Europarådet
Af Søren Riishøj
Europarådet fik i 1980erne
en ny og vigtig rolle. Den 6.
juli 1989, få måneder før
Murens fald, holdt Michail
Gorbatjov sin mindeværdige tale i
Europarådet. Her lancerede han tanken om
etablering af det fælleseuropæiske hus fra
Lissabon til Vladivostok, foreslog omfattende atomnedrustning og vendte sig mod al
indblanding i staters indre anliggender;
indirekte var dette en opgivelse af den
berygtede Bresjnev-doktrin, der havde givet
Sovjetunionen ”ret” til at nedkæmpe kontrarevolutioner, som i Moskvas optik truede
Sovjetunionens overherredømme i Centralog Østeuropa. Uafhængige NGOere, f.eks.
Helsinki-komiteer og fredsbevægelser, så

dagens lys og bidrog i høj grad til, at det
endte fredeligt.
Jeg blev selv valgt til Folketinget i
december 1981, få dage efter at Jaruzelski
havde erklæret Polen i undtagelsestilstand
og forbudt Solidaritet. Iskold krig rasede
mellem Øst og Vest, men også uenigheder
mellem USA og Europa og i Europa selv
om, hvordan den kolde krig skulle tackles. I
Danmark fik vi som bekendt den meget
omtalte fodnotepolitik, der ikke drejede sig
om målet (det udelte Europa), men om
midlerne til at nå målet. I årene før 1981
havde solidaritetsarbejdet med Solidaritet
og oppositionen i Østeuropa, herunder
Charta 77 i Tjekkoslovakiet, fyldt godt op i
min kalender. Selv havde jeg takket være
medlemskabet af Folketinget også den
oplevelse at være med i Europarådet lige

omkring og efter murens fald. Jeg havde
her muligheden for at tage del i debatterne
i Europarådets forsamling og udveksle synspunkter med kollegaer fra andre lande og
derudover tage del i arbejdet i komiteen for
relationer til tredjelande, hvis møder blev
holdt i Paris. Begge dele var inspirerende og
rigtigt spændende.
Europarådet var i årene lige efter Murens
fald en vigtig institution. Nye lande fra øst
blev medlemmer, og mange konflikter dukkede op, ikke mindst omkring vilkårene for
nationale mindretal. Jeg husker eksempelvis
tydeligt de ophidsige diskussioner mellem
repræsentanter fra Bulgarien og Tyrkiet om
det tyrkiske mindretals vilkår i Bulgarien.

Søren Riishøj er lektor,Syddansk
Universitet, fhv. MFer (SF)

Milepæle for menneskerettigheder og dynamisk internationalt samarbejde
FN

OSCE

1945 FN etableres
1948 FNs Verdenserklæring
om menneskerettigheder
1966 FNs konvention om borgerlige og civile rettigheder
1966 FNs konvention om
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

1990 The Human
Dimension: CSCEs
Københavnskriterier

EU

1949 Europarådet etableres

1953 Kul- og Stålunionen

1950 Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende rettigheder

1957
Romtraktaten underskrives af 6 lande.

1959 og ændret 1998
Den Europæiske
Menneskeretsdomstol

2015 FNs 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling

1992
1992 Helsinki konference EMKR inkorporeres i dansk
definerer det årlige Human lovgivning.
Dimension Implementation
1993 Stats- og regeringscheMeeting og de udøvende
fers topmøde i Wien
organer
Fra 1993
Tidligere Sovjetblok-stater
1993 Højkommissær for
søger og opnår medlemskab af
nationale mindretal
Europarådet
1994 Etablering som
1997 Stats- og regeringscheOSCE – ODIHR
fers topmøde i Strasbourg
1997 OSCE Representative
on Freedom of the Media 1999 Europarådets
Menneskeretskommissær
oprettes
oprettes
2010 20 års jubilæum
Human Dimension fejres i 2005 Stats- og regeringschefers topmøde i Warszawa
København

193 medlemsstater

57 medlemsstater

2000 UN Global Compact
10 Initiativer
Corporate Social Responsibility
Virksomheders Samfundsansvar
2006 Human Rights Council
2008 UPR
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1975 Helsinki-Slutakten
fra Konferencen om
Sikkerhed og Samarbejde i
Europa


Europarådet

47 medlemsstater

1973 Danmark, Irland og United
Kingdom indtræder i EF
1981 Grækenland optages
1986 Spanien + Portugal optages





1992 ff Det indre marked
1993 Maastrichttraktat Europæiske Union
1993 Topmøde i København
EUs Københavnskriterier fastlægges
1995 Finland, Sverige og Østrig optages
2004 10 nye medlemsstater optages
2007 Bulgarien og Rumænien indtræder
2009 træder EU's charter om grundlæggende rettigheder i kraft med
Lissabontraktaten
2013 Kroatien optages i EU
28 medlemsstater
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Samarbejde mellem Europarådet og
OSCE/ODIHR
Af Philip Maschke
Til
beskrivelsen
af
Europarådet som regional
organisation i Europa må
for
fuldstændighedens
skyld tilføjes Organisationen for
Sikkerhed og Samarbejde, OSCE, der ligeledes har status som en regional organisation i Europa. OSCE rækker fra
Vancouver til Vladivostok, idet USA,
Canada og centralasiatiske stater også er
blandt de i alt 57 medlemsstater. En
række sikkerheds- og nedrustningsmøder
resulterede i slutakten for konferencen
om sikkerhed og samarbejde, underskrevet i Helsinki den 1. august 1975.
Allerede i aftalen fra 1975, der skulle
tjene til at definere grænserne i Europa,
indgår begrebet comprehensive security –
at et vidtstrakt mellemstatsligt samarbejde på mange områder som økonomi,
miljø og kultur er en forudsætning for
stabil sikkerhed. Udover at større militæraktiviteter skal annonceres, at sikkerhed
for regionens borgere kun kan fremmes
gennem fredelig løsning af konflikter og
at grænserne er ukrænkelige, så drejer
det sig om respekt for selvbestemmelse
og respekt for individets tros- og overbevisningsfrihed. Fremfor alt åbnede menneskeretsafsnittene i 1975 en legitim
mulighed for borgerne i Østeuropa til at
ytre kritik af deres egne regeringers overtrædelse af menneskerettigheder.
I sommeren 1990 vedtog man på en
konference i København dokumentet The
Human Dimension, et omfattende katalog over friheds- og menneskerettigheder.
Derefter vedtoges i Paris i november 1990
dokumentet A Charter for a New Europe
– jf. den optimisme, der er reflekteret i
bladets artikler om 1990erne.
The Human Dimension konkretiseredes
i 1992 til et åbent forum for civilsamfundet til en gang årligt at kunne påtale og
diskutere menneskerettigheder med medlemsstaterne på konferencen The Human

Dimension Implementation Meeting –
populært sagt ”hvor langt er vi kommet?”. Konferencens formål er at afdække, hvorvidt medlemsstaterne lever op til
deres forpligtelser indenfor grundlæg  
 ytringsfrigende menneskerettigheder,
hed, informations- og mediefrihed, fri
bevægelse, fremme af tolerance og ikkediskrimination, retssikkerhed, kønnenes
ligestilling, minoriteters rettigheder og
bekæmpelse af menneskehandel.
Ligeledes konkretiseredes sikkerhedskonferencerne fra 1994 i form af organisationen OSCE med hovedsæde i Wien og
i form af ODIHR, kontoret for demokratiske institutioner og menneskerettigheder,
med sæde i Warszawa. Monitorering af
frie demokratiske valg i medlemsstaterne
er blandt ODIHRs opgaver. Endelig er
København værtsby for sekretariatet for
den parlamentariske forsamling i OSCE.
På Europarådets topmøde i Warszawa i
2005 aftaltes de områder, hvor
OSCE/ODIHR og Europarådet samarbejder. Prioritetsområder er bekæmpelse af
terrorisme, menneskehandel, bekæmpelse
af diskriminering og beskyttelse af nationale minoriteter.
Herefter kommer valgmonitorering og
ny lovreformer, hvor der samarbejdes med
PACE og Venedigkommissionen; OSCEs
højkommissær for nationale mindretal
har fordel af at udveksle oplysninger fra
monitorering af de enkelte stater og at
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være i dialog med Europarådets Menneskeretskommissær. OSCEs repræsentant
for frie medier deltager som observatør i
Europarådets udvalg, der beskæftiger sig
med pressefrihed og journalisters vilkår.
Situationen er desværre, at ytringsfrihed, religionsfrihed og menneskeretsforkæmperes vilkår er under voldsomt og
forøget pres mange steder i den store
OSCE-region.

Links
Til Europarådets menneskeretskommissær:
https://www.coe.int/en/web/commissioner
Til Human Dimension Implementation Meeting
http://www.osce.org/odihr/hdim
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Europæiske og internationale domstole
Den danske stat er underlagt EU-Domstolen og indgår på mellemstatsligt niveau i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og i FN’s højeste dømmende organ, Den Internationale Domstol.
EU-Domstolen er relevant, når det handler om overholdelse af EU’s regler. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er relevant, når det gælder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den Internationale Domstol
er relevant, når det gælder FN.
Det er kun stater, der kan indbringe sager for EU-Domstolen og Den Internationale Domstol. Både stater og borgere
kan indbringe en sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

EU-Domstolen
EU-domstolen er den øverste dømmende myndighed i Den europæiske Unions regi og ligger i Luxembourg.
Domstolen behandler og dømmer i sager om medlemslandenes forpligtelser i forhold til de regler, der udarbejdes og
vedtages i forbindelse med EU-samarbejdet. Den behandler også sager om, hvordan EU-regler som f.eks. direktiver skal
fortolkes. Den enkelte borger kan ikke anlægge sag direkte ved EU-Domstolen. EU-Domstolens hjemmeside:
curia.europa.eu

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg behandler og dømmer i sager om overtrædelse af Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention, som ved lov er gjort til en del af dansk ret. Domstolen er en europæisk,
overstatslig domstol og hører under Europarådet. Domstolen behandler sager om overtrædelse af Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention. Domstolen består af 47 dommere, der hver vælges for en niårig periode af
Europarådets Parlamentariske Forsamling.
Borgere i medlemslandene kan indbringe sager for domstolen, hvis de mener, at staten krænker menneskerettighedskonventionen. Men det er en forudsætning, at sagen først er prøvet ved deres eget lands domstolssystem.
En medlemsstat kan også indbringe sager om et andet medlemslands overtrædelse af menneskerettighedskonventionen
for domstolen. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols hjemmeside: echr.coe.int.

Den Internationale Domstol og Den Internationale Straffedomstol
Det internationale samfunds dømmende magt er Den Internationale Domstol, der hører under FN og ligger i Haag.
Domstolen kan behandle sager om brud på internationale love. Domstolen behandler sager mellem stater, men kun
hvis staterne selv indvilger i at være part. Staterne er som udgangspunkt forpligtet til at respektere domstolens afgørelser. Det er dog langt fra alle stater, der accepterer Den Internationale Domstols domsmyndighed. Domstolen består
af 15 dommere, der vælges for en niårig periode af FN’s Generalforsamling sammen med FN’s Sikkerhedsråd.
Den Internationale Straffedomstol under FN behandler internationale forbrydelser, dvs. forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab og krigsforbrydelser. Den Internationale Domstols hjemmeside: www.icj-cij.org
Se også: http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/ORDFORKLARING/Pages/default.aspx

Tilmelding til konferencen den 24. oktober 2017 foretages til:
https://fnforbundet.nemtilmeld.dk/93/
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