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MENNESKE
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DEN DANSKE HELSINKI-KOMITÉ FOR MENNESKERETTIGHEDER

’Dynamisk fortolkning’
– myte og realitet i en fordrejet debat
Af Jens Vedsted-Hansen
I den senere tids diskussion
om det europæiske menneskerettighedssystem – dvs.
Menneskerettighedskonventionen (EMRK) og -domstolen (EMD) –
har der været rejst kritik af den ’dynamiske fortolkning’ af EMRK. Dette skete bl.a.
i regeringsgrundlaget ’Marienborgaftalen’
fra november 2016, hvor det fastslås, at
der er ”behov for at se kritisk på den
måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning
har udvidet rækkevidden af dele af Den
Europæiske
Menneskerettighedskonvention”. Nogle måneder tidligere
havde regeringen i ’Helhedsplan 2025’
givet udtryk for, at den ’dynamiske fortolkning’ af internationale konventioner i
praksis havde ”bragt rækkevidden af konventionerne ud af trit med de oprindelige
intentioner”. Med tydelig adresse til EMD
ville man derfor arbejde for, at ”vi kommer
tilbage til de oprindelige beskyttelseshensyn”, og dét ville være regeringens fokus
under det netop indledte danske formandskab for Europarådet.
Man måtte altså forstå, at den ’dynamiske fortolkning’ er problematisk og vel
nærmest hovedproblemet, når den danske
indsats vedrørende EMRK og EMD skulle
planlægges. Dette indtryk er siden blevet
forstærket af, at debattører med varierende grad af ekspertise i menneskerettigheder har fået ganske betydelig spalteplads
og mikrofontid i medierne for at forklare,
hvor galt det står til med den ’dynamiske
fortolkning’, og hvordan denne har ført
EMD til at tiltage sig alt for megen magt
fra de enkelte stater og deres myndigheder.

Nogle fremtrædende jurister har i denne
debat givet udtryk for synspunkter, som
kan virke temmelig forbløffende og vanskeligt forenelige med det forhold, at vi
taler om folkeretlige forpligtelser, som
danske regeringer frivilligt har påtaget sig.
I den forbindelse er der blevet fremsat
ønsker og forslag om at komme tilbage til
’kernen’ eller de ’oprindelige intentioner’
uden nogen specifikation af, hvordan en
sådan ’originalisme’ i fortolkningen af
EMRK skulle opnås, og hvad den i praksis
skulle indebære.

Mange af debattørerne har givetvis
udtalt sig ud fra oprigtig bekymring for, at
fortolkning og anvendelse af internationale konventioner som EMRK kan
begrænse nationale myndigheders råderum og stække den demokratisk valgte
lovgivningsmagts beslutninger. Problemet
er blot, at de ofte fordrejer eller overdriver
fænomenet ’dynamisk fortolkning’. Samtidig underdriver eller fortrænger de bag-
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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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grunden for, at man i lyset af Holocaust
efter Anden Verdenskrig oprettede et
internationalt system, der skulle sikre individers og gruppers grundlæggende rettigheder – netop fordi man havde erfaret,
hvordan nationale magthavere kan bedrive uhyrligheder, endda under påberåbelse
af folkeflertallets vilje.
På den baggrund kan der være god
grund til at forsøge at præcisere, hvad der
egentlig ligger i begrebet ’dynamisk fortolkning’. Er det mon virkelig dette, kritikken retter sig imod? Mange af de eksempler, som er blevet fremført i debatten,
handler i realiteten om noget andet. Ser vi
først på den generelle fortolkning af
EMRK, bygger en stor del af EMDs afgørelser på fortolkninger, som enten er helt
ukontroversielle eller i hvert fald er blevet
afklaret forlængst og derefter almindeligt
accepteret. Som eksempler kan nævnes, at
begrebet ’korrespondance’ i EMRK artikel
8 selvsagt i dag omfatter elektroniske
meddelelser, og at ’privatliv’ i samme artikel ikke kun angår fritiden i folks eget
hjem, men tillige kan omfatte personlige
relationer i arbejdslivet og samfundet i
øvrigt. Endvidere at fysisk afstraffelse af
børn udgør ’nedværdigende behandling’ i
den forstand, dette udtryk anvendes i artikel 3. Disse fortolkninger har ligget fast i
mange år, og der er næppe mange her i
landet der vil erklære sig uenige i dem.
At begrebet ’familieliv’ omfatter både
gifte og ugifte samlevende er heller ikke
kontroversielt i dag. Men at samlevende
par af samme køn ligeledes kan have et
’familieliv’ var ikke givet indtil fornylig,
dét blev faktisk først fastslået af EMD for
godt syv år siden. Efter nutidig dansk
familieforståelse er dette vel ret ukontroversielt, men EMD udviste stor forsigtighed med at tage dette skridt. Når det
skete, var det fordi man indså, at det efter
den markante udvikling i holdningerne i
Europa ville være ’artificial’ at opretholde
en snæver afgrænsning af familielivsbegrebet som noget, der er forbeholdt heteroseksuelle par.
Man kan diskutere, hvornår der er tale
om ’dynamisk’ virksomhed fra EMDs side,
og hvornår fortolkningerne er mere eller
mindre oplagte. To forhold er imidlertid
vigtige i den forbindelse: dels bygger
nyfortolkninger normalt på grundig
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Landstingssalen 24 oktober 2017.

undersøgelse af retsudviklingen i de europæiske lande, dels er de udtryk for, hvad
Domstolen anser for en nødvendig udvikling af konventionen, hvis den stadig skal
have ’praktisk og effektiv’ betydning for
mennesker under ’present-day conditions’.
Dette ligger på linje med folkeretlige fortolkningsprincipper, og når en generel fortolkning er fastslået af EMD, kan det selvsagt ikke være op til de enkelte stater at
opretholde en anden og mere snæver forståelse af konventionen.

Overfor sådanne generelle fortolkninger
står forskellige andre typer afgørelser i
EMD-sager, som går ud på konkrete vurderinger og interesseafvejninger i den
enkelte sag. Her er der både behov for og
plads til en ’margin of appreciation’, altså
et råderum for de nationale myndigheder.
Et typisk eksempel på dette er sager om
udvisning af kriminelle udlændinge, som
jo har præget – for ikke at sige domineret
– den aktuelle danske debat. Her er der
dog tegn på, at behovet for at korrigere
EMRK-praksis er mindre end debatten
lader forstå, fordi EMD efter alt at dømme
allerede har justeret sin praksis på dette
område i lyset af staternes tilkendegivelser
i denne retning.
Under alle omstændigheder drejer den
meget kritiserede udvisningspraksis sig
ikke om ’dynamisk fortolkning’ af EMRK.
Den bygger på konkrete afvejninger ud fra

en generel fortolkning af artikel 8, som er
fastslået for mange år siden, og som det
ikke giver mening at kalde ’dynamisk’. De
politiske ønsker om i Europaråds-regi at
påvirke praksis yderligere kan mest fornuftigt forfølges ved at opgive generel og
uspecificeret kritik af EMDs ’dynamiske
fortolkning’. I stedet bør den diplomatiskpolitiske indsats i givet fald rettes mod de
relevante dele af Domstolens konkrete
retsanvendelse, og den hjemlige debat vil
være tjent med at man holder nok så forskelligartede begreber adskilt.

Jens Vedsted-Hansen er professor ved
Juridisk Institut, Aarhus Universitet
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I anledning af Danmarks formandskab for
Europarådets Ministerkomité
Den Danske Helsinki-Komité var på FNdagen den 24. oktober sammen med FNForbundet
og
Europabevægelsen
København/Frederiksberg værter for konferencen ”Europarådets rolle i et splittet
Europa”
i
Landstingssalen
på
Christiansborg. Konferencen var velbesøgt,
men kunne sandelig også levere et fornemt panel af talere, første del eksperter
herhjemmefra samt fagkyndige fra
Europarådet i Strasbourg, anden del viet
til indlæg om det politiske arbejde såvel
aktuelt som historisk og de politiske vurderinger.
Rammerne muliggør desværre ikke et
referat af alle eftermiddagens indholdsbelæssede indlæg, læserne må henvises til de
links, der er vist i boksen og de omkring
150 indlæg i presse, TV og sociale medier.
Efter velkomst ved FN-Forbundets formand Jørgen Estrup og Nikolaj Borreschmidt,
Europabevægelsen-Kbh-Frb,
præsenterede ambassadør Arnold de Fine
Skibsted Danmarks prioriteter for formandskabet for Europarådets Ministerkomité. De dybe juridiske analyser leveredes
allerede fra begyndelsen af professor Jens
Vedsted-Hansen, Århus, som til dette
nummer har skrevet artiklen ”Dynamisk
fortolkning – myte og realitet i en fordrejet debat».
Han blev fulgt af direktør dr.jur. Jonas
Christoffersen, Institut for Menneskerettigheder, der mht. reform af Domstolen
gjorde opmærksom på, at Den Europæiske
Menneskeretsdomstol allerede i 2002
uden held havde appelleret til Ministerkomiteen for at få den til at interessere sig
aktivt for domstolens arbejde (Wildhaber).
Og atter i 2009 opfordrede Domstolen til
en regeringskonference om domstolens
funktion fremadrettet, den første kom i
2010 i Interlaken. Først 2012 kom der med
Brighton-erklæringen et ønske om en
mere fokuseret domstolspraksis – præcis
hvad Wildhaber havde foreslået i 2002!
Institut for Menneskerettigheder har i
sommeren 2017 gennemført en analyse af
dansk domspraksis, se links til IMR nedenfor. Herom har Jonas Christoffersen

udtalt: «Jeg synes, det er påfaldende, at
menneskerettighedsdomstolen har accepteret udvisning i samtlige 17 sager med
over ét års fængsel [sager for EMD mod
andre lande]. Og samtidigt har vi fundet
20 sager  i samme
  kategori fra danske
domstole, hvor man ikke har udvist”.
Jacques Hartmann, ph.d., University of
Dundee, fremlagde dokumentation for, at
Danmark er et af de lande, der overhovedet har tabt færrest sager ved EMD i Strasbourg, 15 sager siden 1953. Kun lilleputstaterne i Sydeuropa har tabt færre! Og
heraf har Danmark ved EMD kun tabt én
sag om udvisning (Amrollahi mod Danmark 2002). Heroverfor står, at Danmark
siden 2010 de facto har udvist mere end
10.000 personer. Hartmann henviste til
spm. nr. 267/2016-17 i Folketingets
Udenrigsudvalg: ”Ministeren bedes oplyse,
hvor mange gange danske domstole i de
sidste 10 år har undladt at udvise udenlandske kriminelle som følge af afgørelser
fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?” Og justitsministerens svar til
dette: ”det er ikke muligt ….. at tilvejebringe de ønskede oplysninger”. Se også
link til Kristeligt Dagblad.
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Tyge Lehmann, fhv. chef for Udenrigsministeries retsafdeling, gennemgik nogle
af de markante domme i Strasbourg som
Danmark dels havde vundet, dels havde
tabt. Europarådets sekretariat i Strasbourg
var repræsenteret ved Frederik Sundberg,
afdeling for fuldbyrdelse af domme,
Hanne Juncher, afdelingschef for Justice
and Legal Co-operation, og Kristian Bartholin, kontoret til bekæmpelse af terrorisme, og de tre fageksperter gennemgik,
hvorledes institutionen fungerer. De
opfordrede også til væsentlig større dansk
opmærksomhed om Europarådet og Domstolen, ud af 2.800 ansatte er der pt. kun
4 danske!
Nikolaj Villumsen, MF (EL), der er medlem af den danske PACE-delegation,
samt Henning Gjellerod, fhv. MF (S) og
Hanne Severinsen fhv. MF (V) begge tidligere formænd for den danske PACEdelegation belyste de historiske erfaringer
fra 1990erne og den aktuelle situation
med stater, der ikke efterkommer Domstolens kendelser, såsom Ukraine, Azerbajdjan, Rusland, Tyrkiet m.fl. Men man
må også anerkende fordelene ved den
metode, der er PACE-politikernes moni-

Links:
Kristeligt Dagblad har med interviews med konferencens foredragsholdere lavet
en glimrende redegørelse:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historier/menneskerettighedskonventionen
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/internationalt-samarbejde/europaraadet/danmarks-formandskab-for-europaraadets-ministerkomite-2017-2018
Institut for Menneskerettigheder har bl.a. offentliggjort:
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/f
aktaark_qa/faktaark_om_udfordringer_for_den_europaeiske_men.pdf
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/f
aktaark_qa/faktaark_om_menneskerettighedsdomstolens_udvikl.pdf
Artikler ligger på Helsinki-Komiteens hjemmeside her:
http://helsinkicommittee.dk/dansk-formandskab-burde-prioritere/
http://helsinkicommittee.dk/regeringen-loeber-aabne-doere-europaraadet-2/
Anne Albinus har lavet en helt aktuel artikelsamling her:
https://sites.google.com/site/dkogeuroparaadet/artikler-om-dk-og-europaraadet
Se også MenneskeRet & Vrang nr. 1/2017 og nr. 3/2017.
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torering af og rapportering om problemstater.
Indlægget fra Claus von Barnekow,
seniorrådgiver i Den danske HelsinkiKomité for Menneskerettigheder, fhv.
ambassadør ved Europarådet og seniorrådgiver i Europarådets sekretariat blev
læst af advokat Tobias Stadarfeld Jensen.
I Barnekows indlæg hedder det bl.a.:
”Danmark kunne – hvis man ønskede det
– spille en aktiv og dagsordensættende
rolle i Europarådets Ministerkomité.
Instrumenterne findes allerede.”
Og videre hed det (i uddrag):
Når jeg tillægger Europarådets Ministerkomité prædikatet ”Europas bedst bevarede institutionelle hemmelighed”, er der
flere årsager. Den mest umiddelbare er, at
det er umuligt for udenforstående at
skabe sig et retvisende billede af, hvad der
foregår bag Ministerkomiteens døre. Disse
døre står desværre ikke på klem for parlamentarikerne. Ministerkomiteen er lukket
land. Det står i modsætning til praksis i
Den Parlamentariske Forsamling (PACE),
der derfor også er langt bedre kendt i
offentligheden, selvom Forsamlingen ikke
har samme beføjelser i organisationen.
Lad mig understrege, at Ministerkomiteen (MK) selvsagt altid reagerer på Den Parlamentariske Forsamlings rekommendationer, og at Forsamlingen derigennem reelt
har haft betydelig indflydelse på det lovgivende arbejde under Ministerkomiteen;
men der er gode muligheder for at udvide
samarbejdet ved blot at anvende allerede
eksisterende instrumenter.
Der er heller ingen tradition for, at medlemsstater efter møder i MK udtaler sig
om forløb, egne positioner og forslag. Og
Sekretariatets referattagning fra møder i
MK blev udfaset i begyndelsen af 2000tallet. For den forsker, der i et historisk
perspektiv vil skrive om MKs rolle i Euro-





parådet, vil der derfor ikke være megen
hjælp at hente i arkiverne. Den lukkethed,
der omgærder MKs arbejde, har imidlertid
også en afsmittende effekt på offentlighedens opfattelse af hele organisationen.
I regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske redegørelse 2017-2018 er Europarådet kun nævnt i forbindelse med det
kommende danske formandskab for MK –
og dér drejer det sig om Domstolens fortolkningspraksis. I det aktuelle regeringsgrundlag er Europarådet i det udenigspolitiske afsnit ”en fokuseret og fremsynet
udenrigspolitik” end ikke nævnt blandt de
internationale oganisationer, Danmark er
medlem af. Danmark deltager i øvrigt kun
sjældent på ministerniveau under det årlige udenrigsministermøde - det samme
gælder for fagministermøder.
Når enkeltsager med forbindelse til
Europarådet og Domstolen engang i mellem dukker op i den politiske debat og i
medierne, kan det derfor ikke undre, at de
fleste af os ikke er klædt på til at drøfte
spørgsmålene på et tilstrækkeligt oplyst
grundlag, jf. den til tider mere holdningsprægede end vidensprægede debat i vor
egen ”Levakovic-sag”. Ansvaret for denne
situation ligger i første række hos politikere i medlemsstaterne, herunder naturligvis
også i Danmark – og her er et område,
hvor der i den grad er brug for tage skeen
i den anden hånd!
Mht. regeringens hovedprioritet vedr.
Den Europæiske Menneskerettigheds  dynamiske fortolkning af Den
domstols
Europæiske Menneskerettighedskonvention vil jeg pege på, at igangsættelsen af
den nuværende proces vedrørende Domstolen fandt sted på initiativ af den daværende præsident for Domstolen med
afholdelse af den mellemstatslige Interlaken-konference i 2010, og fortsatte med
Izmir-konferencen i 2011, Brighton-kon-

Europarådets Ministerkomité har netop den 23. november indstillet tre kandidater til posten som Europarådets menneskeretskommissær. Denne skal vælges af PACE ved samlingen den 22.-26. januar 2018 og skal afløse Nils
Muižnieks den 1. april 2018.
De tre kandidater er:
•
Goran KLEMENČIČ -indstillet af Slovenien
•
Pierre-Yves LE BORGN’ – indstillet af Frankrig
•
Dunja MIJATOVIĆ – indstillet af Bosnien-og-Herzegovina
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ferencen i 2012 og Bryssel-konferencen i
2015. Inden 2019 forventes MK – helt
uafhængigt af det danske formandskab –
at træffe beslutning om, hvorvidt de hidtil trufne foranstaltninger har vist sig tilstrækkelige til at sikre, at EMRKs kontrolmekanisme fungerer stabilt, eller om mere
dybtgående ændringer er nødvendige.
Med andre ord: Åbne døre løbes ind, når
regeringen vil reformere Domstolen. Det er
derfor noget uklart, hvilket kriterium regeringen reelt har for at måle sin eventuelle
succes med formandskabets hovedprioritet.

Betyder det så, at løbet for en dagsorden med substans er kørt?
Overhovedet ikke! Som anført i en artikel i
Politiken den 12. oktober burde et dansk
formandskab kunne tilføre det politiske
arbejde i MK en stærkt tiltrængt dimension i form af revitalisering af tematiske
debatter om aktuelle spørgsmål af horisontal politisk karakter, f.eks ytringsfrihed,
terrorisme, korruption, Europas udsatte
minoriteter samt overholdelsen af de juridiske forpligtelser, som medlemsstaterne
har påtaget sig inden for Europarådets
rammer. Ja - for den sags skyld kunne der
have været en tematisk debat om
Domstolen!
Danmark kunne derudover blandt andet
tage initiativ til, at såvel forløb som
beslutninger af sådanne debatter i MK og
dens rapportørgrupper offentliggøres af
sekretariatets pressetjeneste. Forløbet
kunne bekendtgøres i form af en sammenfatning på formandskabets ansvar.
Ved på den måde at skabe større åbenhed
 
om Europarådets
funktionsmåde, om
hvem der træffer beslutninger og på hvilket grundlag, kunne Danmark være med
til at give Europas borgere et mere retvisende billede af den betydning, Europarådet og MK har for vores demokrati og
beskyttelsen af vore rettigheder som borgere.
Lad mig [von Barnekow] gentage: Danmark kunne – hvis man ønskede det –
spille en aktiv og dagsordensættende rolle
i Europarådets Ministerkomité. Instrumenterne findes allerede.
Efter denne tour-de-force afrundedes
konferencen overfor dem, der havde holdt
ud, af Helsinki-Komiteens formand, Karsten Fledelius.
Redaktionen
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Præsident Emmanuel Macron i Strasbourg
Frankrigs præsident, Emmanuel Macron,
aflagde den 31. oktober 2017 officielt
besøg i Den europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg og talte
til dommerkollegiet.
Læs her et uddrag af hans tale, de
væsentligste generelle afsnit. Samme
dag ophørte den generelle undtagelsestilstand i Frankrig, den blev afløst af en
ny anti-terrorlovgivning, og andre dele
af talen omhandlede derfor specifik
fransk lovgivning.
“Excellencer, mine damer og herrer,
Den europæiske Menneskerettighedsdomstol er en enestående virkeliggørelse, som ærer Europa og det er der
mindst to årsager til:
Først og fremmest fordi den er skabt
på ruinerne af Den anden Verdenskrig –
som De husker – for at være et svar på
barbariet mod principper for menneskehed og respekt. Dernæst, fordi domstolen i årenes løb har gjort menneskerettigheder til hele Europas fælles gode,
har så at sige gjort det til Europas varemærke, også forud for de første skitser
til et europæisk fællesskab.
Domstolen hersker således over en
kreds af lande, der er meget større end
den nuværende Europæiske Union,

hvorved den gør den konvention, som er
dens basis, juraen, dommene, til den
cement, der holder sammen på en enestående samling af lande.
Det, der gør Deres arbejde enestående,
ærede dommere, er, at De arbejder dedikeret for at tjene 820 mio. europæere,
hjemmehørende i de stater, der har rati europæiske
 

ficeret Den
Menneskeretskonvention.
Frankrigs tilknytning til de principper,
som denne konvention er fortaler for, er
af gammel dato. Den væsentlige forankring er som bekendt Erklæringen om
menneskets og borgerens rettigheder fra
1789. Men rødderne strækker sig længere tilbage i renæssancens humanistiske
kompost, i arven fra antikken, i begrebet
om menneskets væsen, som Frankrig
har dyrket gennem århundreder, og med
dette friheden, frigørelsen, undervisningen.
De Menneskerettigheder, som blev
erklæret under den franske revolution,
og som er blevet bekræftet talrige
gange siden af vort lands store filosoffer og store statsmænd, er uadskillelige
fra denne dybe identitet, som begyndte
langt tidligere. Det er derfor ikke ligegyldigt, at Verdenserklæringen om Men-

Præsident Emmanuel Macron taler til og i Menneskerettighedsdomstolen den 31. oktober 2017.
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neskerettighederne blev skrevet i Paris i
1948; og det er ikke harmløst, at en
fransk by, Strasbourg, i dag er Deres
hjemhavn. De kan være forsikret om, at
for os franskmænd indeholder det en
stærk betydning.
Dette Europa rækker langt længere
end Den europæiske Unions grænser.
Det er et Europa i ordets mest historiske
betydning, fra Atlanterhavet til Ural, et
Europa, der rækker helt til dets ældste
trin, som Tyrkiet. Dette Europas grænser
er ikke grænserne for en juridisk institution, og da slet ikke en politisk. Det er
en civilisations grænser.
I de principper, som bærer Domstolen,
har 47 medlemsstater anerkendt et fælles rodnet. De har tilladt, at en del af
deres lovgivning, af deres overbevisninger og deres principper befinder sig dér.
Og forsvaret for Menneskerettighederne
er en del af europæernes arv og historie.
Vi forsvarer dem ikke kun for borgerne i
dag! Vi forsvarer dem, fordi det skylder
vi borgerne af i går, som har kæmpet for
Menneskerettighederne, og morgendagens borgere, som skal kunne nyde fordelene.
De politiske og geopolitiske udviklinger slører ofte denne enhed. Den multipolære globalisering finder ikke sted
uden en vis tilbøjelighed til at stille
spørgsmål. Men udover disse omstændigheder, udover politiske omstændigheder og regeringsvilkår fortsætter dette
fællesskab af 47 stater med at bestå.
Forankringen i en fælles sokkel holder;
jeg fryder mig over dette, og vi skal uophørligt holde denne historiske faktuelle
virkelighed op mod dem, der i vores globalisering kun kan se en planetær proces
af gradvis opløsning. Den europæiske
Menneskerettighedsdomstol er og forbliver en stor milepæl for europæerne.
Men denne situation skal ej heller
skjule de talrige udfordringer, som fortsat skal løses. Den første, jeg vil fremhæve, og i dette holde mig til et fransk
synspunkt, er forholdet mellem statens
juridiske suverænitet og domstolens
suverænitet.
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Den anden udfordring er de stigende
trusler, som vores epoke konfronterer os
med, og overfor hvilke vi er tvunget til
at opfinde juriske og politiske ligevægtstilstande, for at kunne garantere
respekten for Menneskerettighederne.
Den tredje udfordring er den, der
kommer fra den verden, der ryster os.
Det er fremkomsten af, at der sættes
spørgsmålstegn ved fænomener i vor
samtid, især videnskabelige, hvor vi ikke
har taget tilstrækkelige forholdsregler,
men som i morgen vil ramme vores retsstat, vor juridiske orden, thi det er i dag,
man skal gribe dem an.
(… … …)
Jeg vil her gerne bekræfte vigtigheden
for Frankrig af den uforbeholdne forpligtelse til at efterkomme Domstolens
afgørelser. Jeg vil pege på, at Frankrig i
år 2000 har indført en intern regres, der
giver en person – der har opnået en
domfældelse ved EMD – mulighed for
inden for strafferetten at kræve en genoptagelse af sagen ved en national jurisdiktion. For ganske nylig, i 2016, er
dette blevet udstrakt til også at gælde
civilretligt.
Frankrig ønsker at være et eksempel
for andre, for kun sådan kan vi styrke og
gøre en international institution som
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol effektiv.
Det letteste er at smutte udenom og
gøre det halvhjertede. Nogle opfordrer
os af og til til at gøre dette. Men i sidste ende vil det medføre, at Domstolens
autoritet undermineres, at den kompromitteres og ødelægges, og det vil være
uansvarligt.
Jeg ved, der er nogle, der gerne vil
trække os i den retning, som godt vil
have os til kynisk at vælge en strategi,
der består i at stå med det ene ben ude
og det andet inde. Under den franske
valgkamp hørtes der stemmer, der krævede, at Frankrig ikke skal være bundet
af Domstolens domme, stemmer, som
endda nogle gange ville gå endnu
længere.
Er det et tab af suverænitet? Det tror
jeg ikke. Det er den ubrydelige respekt
for vores principper og konventioner,
som vi alle suverænt har været enige om
at skrive under på og at ratificere.
Thi juraen har sine egne suverænister,
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der er parate til at opfordre til at forsvare europæiske værdier, men som mener,
at enhver vil være bedre til selv at fortolke dem i sikkerhed inden for egne
grænser.
Jeg forsvarer for min del en europæisk
retsorden, udtænkt som et rum for dialog og komplementaritet. En dialog
mellem europæiske dommere, som jeg
ønsker at fremme mellem domstolene i
Strasbourg og i Luxembourg i afventning af Den Europæiske Unions tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Og også en dialog
mellem den europæiske dommer og den
nationale dommer.
Konventionssystemets styrke ligger i,
at det tilbyder en ekstern vurdering,
altså en yderligere upartiskhed og objektivitet i tvister. Deres blik, ærede Dommere, er et anderledes blik, der komplementerer den nationale dommers blik,
det er i stand til at opdage ufuldkommenheder og fejltagelser, som den
nationale dommer nogle gange kan
overse. Ligesom vi alle kan.
Men lad os gå videre. Hvad sætter vi i
centrum for vore nationale dommeres
arbejde? Menneskerettighederne! Således ligger Konventionssystemets styrke
i, at det er de nationale dommere, der er
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols første instans.
Vi har derfor ikke overdraget vores
juridiske
  suverænitet til Domstolen! Vi
har givet Europæerne en ekstra garanti
for, at menneskerettighederne beskyttes.
Det giver en fantastisk kollektiv
beskyttelse, fordi vi således sammen
beskytter befolkningen i medlemsstaterne mod illiberale fristelser, men vi
beskytter dem også i de tilfælde, hvor en
politik måtte forsvare forældede interesser eller praksisser i strid med disse rettigheder.
(… … …)
Jeg vil være helt klar over for Dem og
over for alle lande, hvad enten de har
skrevet under eller ej på Konventionen.

Frankrig vil ikke acceptere nogen kritik
af Menneskerettighederne, der går ud
på at camouflere en dagsorden og fremme nationale interesser, der efter sigende skulle stå højere; Frankrig vil ikke
lade sig trække ind i debatter, der går ud
på, at Menneskerettighederne bare er
udtryk for vestlige "værdier", der ikke
kan tilpasses andre steder i verden.
Som De ser, mine damer og herrer, at
fastholde Menneskerettighedernes gyldighed er en kamp, også for stater som
Frankrig, som er dybfølt tilknyttet. Menneskerettighedsdomstolen er mere end
nogensinde et væsentlig dige til at
beskytte borgerne i de 47 stater mod
totalitære tilbøjeligheder og de farer, der
fremtidigt lurer i verden.
Det, der i dag er til test, er enigheden
omkring Domstolen og den konvention,
hvis værdi skal fremhæves. Det, der er til
test, er deltagelsen i denne daglige
kamp. Vi må ikke ophøre med at slås for
bevarelsen af denne enhed. For at fortsætte denne tilknytning skal vi kæmpe
mod fristende tilbageskridt, mod kynisme eller mod ideer om at give op.
Europa, mine damer og herrer, skal
være stolt over at have skabt en overnational institution, hvis opgave er at
respektere
menneskerettighederne.
Denne konstruktion er vi forpligtet til at
give ubeskadiget videre til kommende
generationer, ligesom vi skal tilpasse
den til fremtidens krav. Det bliver en
kamp. Denne kamp skal gennemføres
utrætteligt! Denne kamp er også Frankrigs, for at gentage et relevant citat af
Victor Hugo,
  som også var en leveregel
for Clemenceau: ”Der vil altid være mere
land lovet end land vundet”.
Denne erobring af det forjættede land
er vores århundredopgave, det er vores
pligt, det er vores historie, og Frankrig
vil aldrig ophøre med at være fuld deltager heri. Tak for Deres opmærksomhed”
Oversat fra fransk af Anne Albinus og
Philip Maschke

Fuld original tekst finds her:
http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-du-discours-du-president-de-la-republique-a-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme/
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DOSSIER TIL KONFERENCEN:

Ukraine - en konflikt i Europa
Ukraine i fokus sammen med Georgien
Af Karsten Fledelius
Georgien og Ukraine er gjort
til eneste bidragslande i
Danmarks naboskabsprogram for Østeuropa 20182021. Det fremgår af et interview i
Jyllandsposten den 12. november med
udenrigsminister Anders Samuelsen. Det
var ellers ventet, at naboskabsprogrammet
for Østeuropa finansielt skulle integreres i
den danske bidragsindsats og dermed ville
skulle konkurrere om midlerne med nogle
af de fattigste lande uden for Europa. Nu
er de to lande rykket op i prioritet i dansk
udenrigspolitik.
Som omtalt i Jyllandsposten blev Naboskabsprogrammet lanceret i 2004. Det var
ment som en hjælp til at bringe de tidligere østbloklande demokratisk og økonomisk på fode igen. I det seneste program,
som løb fra 2013-2017 var Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Hviderusland,
Moldova, Georgien og Ukraine omfattet,
men da den danske ulandsstøtte i 2015
blev skåret ned, blev det samtidig besluttet også at indskrænke hjælpen mod øst.
”Det er ikke, fordi vi har glemt Vestbalkan. Det ligger mig meget på hjerte. Men
det er der andre lande, som tager sig af. Vi
skal prioritere vores midler, og vi kan gøre
mere på denne måde”, siger udenrigsministeren til Jyllandsposten. Om Ukraine fortsætter han: ”Der er en konflikt dér, som
ikke er en frossen konflikt, men en varm
konflikt. Russerne har nøglen til at få tingene løst op. Jeg har selv besøgt Ukraine,
og i Georgien har en del af deres land
været uden for deres kontrol siden 2008”.
I relation til især Ukraine peger udenrigsministeren endvidere på danske økonomiske interesser i landet. ”Det er bedre
for os at have et stabilt velfungerende
Ukraine end et Ukraine på randen af sam-

menbrud. Men vi har også handelsmulig land”. Han
 anser det
heder, det er et stort
endvidere for vigtigt, at "deltage i kampen
for det liberale demokrati", og tilføjer: ”Vi
får meget for pengene, der er en reformproces i gang, som vi gerne vil støtte op
om”. Her henviser han til behovet for
bekæmpelse af korruptionen i Ukraine,
som stadig står meget lavt på korruptionsindexet for verdens lande.
Fra Helsinki-Komiteens synspunkt kan vi
kun glæde os over, at Ukraine er rykket så
højt op i regeringens synsfelt. Ukraine har
været en af topprioriteterne i komiteens
arbejde gennem de sidste syv år, efter at
den politiske magt i landet gled over til
den senere flygtede præsident Janukovitj,
under hvem politiske modstandere blev
forfulgt med brug af tvivlsomme retssager
og kraftige menneskeretsoverskridelser ved
behandling af de fængslede. Under dække
af "korruptionsbekæmpelse" faldt der
hårde domme – den daværende anklagemyndighed og domstolene var i den grad
domineret af regeringen, at domstolene
fulgte anklagemyndigheden i 95 % af
sagerne.
Situationen eksploderede i februar 2014
efter næsten to måneders uophørlige borgerprotester især i hovedstaden Kiev, og
parlamentet afsatte præsidenten, som
søgte tilflugt i Rusland. Da dette land
efterfølgende overtog kontrollen med
halvøen Krim, lod afholde folkeafstemning dér og integrerede halvøen i den
Russiske Føderation efter kun et døgns
formel selvstændighed, brød en alvorlig
krise ud i det europæiske sikkerhedssystem, som blev forværret af en kamp mellem pro-russiske og pro-ukrainske kræfter
i det østlige Ukraine. Trods forsøg på nedtrapning og mægling bl.a. fra Hvideruslands side er der stadig krig mellem den
ukrainske regering og de østukrainske
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"folkerepublikker" Donetsk og Lugansk.
Situationen er på mange måneder analog i Sortehavslandet Georgien. Her har
regeringen ikke kontrol med de etniske
udbryderrepublikker Abkhasien og SydOssetien. Men i modsætning til Ukraine
har der været en fungerende, internationalt overvåget våbenstilstand siden den
sidste krig i 2008. Og Georgiens indre
udvikling er trods skarpe indenrigspolitiske
konflikter forløbet meget mere fredeligt
end i Ukraine.
Det kan i første række tilskrives georgierne selv. Men støtten udefra, også fra
Danmark, har bidraget til en gunstig
udvikling. Det tjener som bevis for, at en
kombineret diplomatisk, økonomisk og
civilsamfundsrettet støtte udefra både kan
nytte og tjene som et godt eksempel for
regionens øvrige lande, herunder ikke
mindst det meget større Ukraine.
Den Danske Helsinki-Komité har længe
haft særligt fokus på Ukraine og Georgien,
og er aktuelt ved at afslutte to projekter i
førstnævnte, samt ét i sidstnævnte land.
En Ukraine-konference på Christiansborg
har længe været under forberedelse af
komiteen sammen med vore samarbejdspartnere og vil nu blive afholdt 13.
december. Vi sigter på, at den vil nå bredt
ud i offentligheden for at øge forståelsen
for, at vi har engageret os i det store land,
som så længe har været hærget af elendig
administration og korruption: ved Sovjetunionens opløsning i 1991 lå Ukraine med
et højere bruttonationalprodukt pr. indbygger end Polen, i dag er dette under en
tredjedel af Polens.
Ukraine er et af Europas største lande,
med store både menneskelige og materielle ressourcer, men utrolig misrøgtet. Det
fortjener i høj grad vores opmærksomhed!
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En krig i øst
Af Jens Alstrup
De fleste i Danmark tænker
nok på situationen i
Ukraine som en våbenhvile.
Sandt er det, at krigen ikke
har flyttet sig længe, men følger man
med i engelsksprogede medier fra
Rusland, Ukraine, Europa (RFE) og USA,
så er man ikke i tvivl. Der er krig!
Derfor besluttede jeg mig, så snart mit
helbred tillod det efter lang tids alvorlig
sygdom, at tage derud. Helt ud til fronten med egen transport. Nærmere betegnet en gammel, rød BMW-motorcykel.
Var det eventyr, eller seriøs journalistik?
Tja, jeg er ikke journalist, men i betragtning af, at de fleste danskere tror, at der
er våbenhvile i Ukraine, så var der en god
chance for, at jeg kunne løse lige netop
denne journalistiske opgave langt bedre
end gennemsnittet af danske medier. I
øvrigt var motorcyklen fantastisk til at få
soldaterne og andre i tale, ud over at den
også var ideel til de vanskelige veje.
Hos nogle af de få danskere, der bor i
krigszonen, og som er frie af tidligere
ansættelsesforhold hos OSCE og andre,
fik jeg gode råd. De gav mig også en god
indsigt i krigens noget mærkværdige
dynamik. Men jeg var dog ikke på bar
bund.
Jeg forstår russisk tankegang fra lange
rejser i det store land, og meget af denne
findes også i Ukraine, på godt og ondt.
Jeg har fulgt intenst med i russisk politik
siden midten af 1990erne og i ukrainsk
ditto siden Maidan-revolutionen. Indtil
revolutionen i 2013/14 tænkte jeg på
Ukraine som et håbløst land, der først
ville kunne få en bedre fremtid, når Rusland havde vist vejen til et mere demokratisk og mindre korrupt styre, og det håb
havde jeg helt frem til de store demonstrationer i Moskva og rundt i Rusland i
2011 og 2012, hvor jeg var i Moskva ved
begge lejligheder. Men da Rusland tog
Krim, angreb Ukraine i øst og da Putins
nye sikkerhedsstyrker trænede i at skyde
med skarp ammunition mod ubevæbnede
menneskemængder, da opgav jeg håbet
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om et fredeligt og måske snarligt systemskifte i Rusland.
Jeg giver Putin-verstehere ret i én ting,
og nok kun denne ene ting: Ruslands og
Ukraines skæbner hænger tæt sammen.
Putin har kastet sig ud i en krig, hvor han
påstår ikke at være der, og hvor han
meget vanskeligt kan trække sig ud. Det
kan han ikke, for det vil ikke blive accepteret af den nationalistiske base, der støtter ham. Han kan heller ikke tillade sig, at
der kommer folk fra FN, EU, OSCE m.fl.
ind i de de-facto besatte områder, for der
er begrundet mistanke om, at man dér vil
finde beviser på overgreb, der langt overgår de massegrave, som man fandt ud for
Slavjansk, da området blev befriet af den
ukrainske hær i 2014.
Krigen er dog ikke en normal krig.
Meget langt fra. F.eks. kunne jeg tælle
omkring 200 mortergranater i timen ved
en sektor ved fronten. Stort set alle kom
fra russisk side. Alligevel var der ingen
dødsfald på dagen. Nuvel, morterer er
upræcise våben, men så dårlige er de vel
ikke? Det siges, også fra NATO-kilder, at
Ukraine i dag kan slå de fjendtlige tropper,
der er på ukrainsk territorium i øst, og
altså ikke medregnet Krim, på ganske kort
tid. At ukrainerne
kan slå fra sig, viste de

med al tydelighed i december 2016

omkring Avdiivka, hvor de kom under
hårdt angreb fra russerne, men slog meget
hårdt tilbage og fik, hvad der ser ud til at
være en markant sejr. Det antyder, endda
mere end antyder, at den russiske side er
svag i området. Men om årsagen hertil er,
at Putin er ved at løbe tør for ressourcer,
eller om han bevidst søger at provokere
ukrainerne til at foretage et storangreb, for
så at indsætte regulære russiske styrker fra
russisk jord, ja, det er meget svært at blive
klog på. Det vil i så fald være en gentagelse af begivenhederne i Georgien i 2008.
Imidlertid kan den faktuelle svaghed ved
selve fronten i hvert fald forklare, hvorfor
de menige, russiske soldater ikke har stor
lyst til at ramme deres mål alt for præcist.
I mit indlæg ved høringen om krigen i
Ukraine vil jeg fortælle om de forskellige
ukrainske militser og om den regulære,
ukrainske hær, give et par gode eksempler
på mærkværdig propaganda og referat fra
en samtale med en tidligere soldat fra
AZOV, som russiske statsmedier aldrig bliver trætte af at skrive om. Der vil også
være en fortælling om at være på patrulje
med OSCE, om de meget vanskelige forhold for de civile indbyggere i området, og
endelig lidt om den fortsat omfattende
korruption samt den bekæmpelse af
denne, som trods alt finder sted.





Advarselsskilt ud for landsbyen Pavlopil nær Mariupol.Foto: Jens Alstrup.
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OSCE Special Monitoring Mission
Af Leif Bülow
OSCEs Special Monitoring
Mission to Ukraine, SMM,
iværksattes den 21. marts
2014 på et ønske fra
Ukraines regering og på en beslutning
truffet af OSCEs 57 medlemsstater i enighed.
SMM er en ubevæbnet, civil mission,
der er til stede i alle regioner i Ukraine,
dens hovedopgave er objektivt og upartisk at observere og rapportere om situationen i Ukraine og at facilitere dialog
mellem alle krisens parter.
Jeg var udsendt som OSCE monitor fra
2014 og til 2017, henholdsvis i 2 år som
patruljeleder ved frontlinjen i Donetsk
Oblast og 6 måneder i Kherson Oblast
som ansvarlig for den militæranalytiske
del.
Min frontlinje-patrulje var den første
OSCE-patrulje i slutningen af 2014 og
starten af 2015, der kom ind i Avdiivka by
lidt nord for Donetsk og i Piski landsbyen, der ligger i udkanten af Donetsk by,
samt i Opytne, der ligger lige overfor
Donetsk lufthavn.
Piski var et område, hvor de velstillede
fra Donetsk by havde enten huse eller

store datjaer. Før konflikten var indbyggertallet på omkring 2.000 mennesker da vores patrulje kom derind, var der 12
indbyggere tilbage, der for det meste af
tiden lever i kældre. Hele byen er destrueret af artilleri, morterer og raketter.
Jeg har været med til tilbagetrækningen af de tunge våben langs frontlinjen i
  

februar 2015 efter Minsk-1-aftalen, og
jeg var med til JCCC-møder (Joint Coordination and Control Center) i Debalseve kort før byen faldt til oprørerne.
Medio 2015 blev jeg patruljeleder for
en nyoprettet sektion i OSCE SMM, UAV
sektionen, der flyver med kort- og mellemdistance UAVer (Unmanned Aerial
Vehicle) - bedre kendt under betegnelsen
droner - og fløj missioner over såvel
oprørsområder som de territorier, der
holdtes af de ukrainske styrker. I flere tilfælde fik vi vores UAVer skudt ned eller
jammet på oprørssiden. Vores opgave i
sektionen var at finde våben under
Minsk-1-aftalen, der endnu ikke var tilbagetrukket fra frontlinjen, og fotos af
ødelæggelser samt at lave krateranalyser
de steder, hvor vi ikke fysisk kunne
komme til pga. fare. Vi brugte både stillfotos og video i vores søgen efter våben.
Disse billeder og videoer blev først analy-

ME N N ESK E

seret i vores egen sektion for derefter at
blive sendt til Kiev-OSCE for videre analyse.
Sidst i 2016 blev jeg overført til Kherson Oblast, der ligger op til Krim halvøen, hvor jeg blev ansvarlig for den militæranalytiske del.

RET & VRANG
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Rusland,
  Ukraine og Krim 
Af Kim Frederichsen
I løbet af november måned
2017 holdtes en række konferencer især i København i
anledning af de russiske
revolutioner. Et træk, der gik igen ved disse
arrangementer, var en understregning af,
hvor stor betydning historien og den historiske erindring spiller for den moderne poltik, der bliver ført i det post-sovjetiske rum.
Det er også tilfældet i forholdet mellem
Rusland og Ukraine. Specielt om Krim, en
halvø i Sortehavet på 27.000 km2 og med
2.284.000 indbyggere ved den seneste folketælling i 2014. Det er sigtet med denne
artikel at bibringe læseren et historisk overblik som baggrund for de aktuelle politiske
forhold, som dette nummer af MRV tematiserer.
Krim var en del af det såkaldte Kiev Rus,
der eksisterede som en konføderation af
bystater, geografisk dækkende et område,
der i vore dage ligger i henholdsvis Rusland, Ukraine og Hviderusland, hvilket i sig
selv fører til debatter, om hvorvidt man kan
tale om en fælles historisk vugge. Til Krim
kan føjes mindst én ekstra dimension af
historisk indflydelse: halvøens betydning
som stedet for Vladimir den Stores dåb i
988, det traumatiske russiske nederlag i
Krim krigen (1853-1856) og hovedbyen
Sevastopols betydning for den sovjetiske
sejr i Anden Verdenskrig.

12

Kiev Rus eksisterede indtil dets endegyldige sammenbrud i 1237, hvor riget blev
indtaget af mongolerne, der gjorde Rus til
en vasalstat i deres rige. Efterhånden brød
mongolernes rige sammen på grund af
manglende indre sammenhængskraft, og
deres beboelser i de slaviske områder blev
opslittet i en række mindre tatariske statsdannelser, som for eksempel Krim-tatarernes Khanat på Krim. Imens var slavernes
samlingspunkt flyttet nordpå til Moskva,
der blev det politiske, åndelige og miltiære
centrum for de krige mod tatarerne, der fra
1400 tallet førte til dannelsen af Moskvastaten, begyndelsen på vore dages Rusland.
Derimod blev de sydlige landområder af
det gamle Kiev Rus en slag udkantsområde
benævnt ”Ukraina” (kan oversættes til
”udkanten af (steppe)verdenen”), hvortil
især bønder flygtede fra de facto stavnsbåndet i Rusland, da Ukraina på trods af
delvis at høre under andre landes overherredømme var et temmeligt autonomt og
ukontrolleret område - vigtigst i forhold til
samtidens politiske modsætningsforhold
var, at man i vest var underlagt katolske
lande, men i øst et ortodokst. Bønderne
samlede sig i militariserede samfund som
kosakker. Disse samfund var formelt set
dele af Hetmanatet.

Et af de helt centrale stridspunkter i tolkningen af historien om forholdet mellem
Rusland og Ukraine er udlægningen af en
begivenhed i 1654. Kosaksamfundenes
uafhængighed var især udsat for pres fra
Polen-Litauen og Det Osmaniske Rige. I
1654 fik det kosakkerne til at indgå Perejaslav-traktaten med Moskvastaten. Fra den
russike zars side blev det set som et første
skridt til at indlemme Ukraine i sit rige,
mens kosakkerne anså det for at være en
konvention om en militæralliance, som
endog indeholdt en anerkendelse af Ukraines uafhængighed.
Men Rusland fortsatte under Peter den
Store og Katarina den Store processen med
at inkorporere Ukraine i Det Russiske Kejserrige (udråbt af Peter den Store i 1721).
Peter den Store brugte især hetman Mazepas alliance med Karl XII under Den Store
Nordiske Krig som anledning, mens Katari-

na den Store fortsatte sin forgængers succes med at opfylde en af de historisk set
vigtigste prioriteter i russisk udenrigspolitik, at skaffe sig adgang til isfrit hav, der
kan besejles hele året. Katarina den Store
havde succes mod syd i form af sejrene og
indlemmelsen af Krim-Khanatet i 1783,
hvorefter krigene mod Det Osmaniske Rige
kulminerende med den russisk-tyrkiske
fredstraktat af 1791, der stadfæstede indlemmelserne af de områder, som Katarina
den Store kaldte ”Nyrusland”. Benævnelsen
må forstås på den måde, at zarmagten allerede betragtede Ukraine som en integereret
del af det russiske kejserrige, og benævnelsen derfor anvendtes til geografisk set at
præcisere nyerobrede områder.
Den kejserlige russiske statsmagt brød
som følge af de russiske revolutioner i 1917
fuldstændig sammen, og det ukrainske
parlament, Radaen, benyttede muligheden
til at erklære Ukraine uafhængigt. Det tidligere kejserdømme var nedsunket i et kaos
af borgerkrige mellem røde (bolsjevistiske)
og hvide (zaristiske) styrker, hvortil kom de
grønne (bønder, der ville opfylde bondestandens gamle drøm om at dyrke jorden i
fred fra indblanding fra nogen som helst
central statsmagt) og de sorte (en anarkistisk rytterhær). Ud af dette kaos voksede
Sovjetstaten, hvori Ukraine blev indlemmet
som en rådsrepublik i Sovjetunionen. I Stalin-tiden blev de sidste rester af modstand
blandt de ukrainske bønder fejet bort i den
 
menneskeskabte hungersnød i 1932-33,
kendt som Holodomor, der krævede 3-4
millioner dødsofre. I det hele taget blev
Ukraine hårdt ramt af Den Store Terror i
1930ernes Sovjetunion.
Et af de helt centrale punkter af betydning for dagens konflikt imellem Rusland
og Ukraine er spørgsmålet om overførslen
af Krim fra den russiske til den ukrainske
sovjetrepublik i 1954. Nogle historikere
forklarer det med, at Khrusjtjov fik ideen
efter alkoholindtagelse. Andre har peget på
hans behov for at sikre sig støtte i den verserende magtkamp efter Stalins død, som
han kunne opnå ved at flytte nogle mandater i Den Øverste Sovjet til Ukraine, hvor
han var sikker på at få støtte. Imidlertid er
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det også værd at indrage de sovjetiske
arkivmaterialer fra fejringen af 300-året for
”Ukraines genforening med Rusland” - som
det hedder i arkivalierne - i overvejelserne.
Heraf fremgår tydeligt, at magthaverne i
det sovjetiske Moskva fortsatte med at
fastholde det zarrussiske syn på Ukraine.
Derfor kan det måske ikke undre, at man
fra den øverste sovjetiske centrale ledelse
besluttede at flytte et landområde fra en
intern republik til en anden indenfor den
daværende statsdannelses grænser ud fra
en række primært økonomiske prioriteter.
Især nationalistiske russiske historikere
og jurister har gjort meget ud af, at det i
henhold til § 14 i den sovjetiske grundlov
af 1953 kun var Den Øverste Sovjet, som
kunne træffe en sådan beslutning, men at
den de facto først blev vedtaget i kommunistpartiets centralkomités præsidium,
derpå gummistemplet af Ministerrådet og
endelig af Den Øverste Sovjet. Problemet
ved denne argumentation er dog, at sådan
var proceduren for alle beslutninger truffet
i Sovjetunionen, hvor en kreds placeret i de
øverste lag af Sovjetunionens Kommunistiske Parti fungerede som landets egentlige
regering, og heraf følger, at hvis flytningen

af Krim på baggrund af denne ”grundlovsstridige procedurefejl” skulle erklæres ugyldig, så skulle al sovjetisk lovgivning erklæres ugyldig.
Gorbatjovs politik om perestrojka og
glasnost førte ikke til den tiltænkte revitalisering af Sovjetunionen, men accelerede
derimod de forskellige kræfter, der førte til
Sovjetunionens sammenbrud. Begivenhederne tog for alvor fart i 1991. I marts blev
der gennemført en folkeafstemning om
Sovjetunionens fortsatte eksistens, der iføl  

ge det officielle valgresultat viste et overvældende flertal for; men, mere interessant, blev der samtidig i Ukraine afholdt
folkeafstemning om, hvorvidt ukrainsk lovgivning på republikniveau skulle have forrang for sovjetisk, således som vedtaget af
parlamentet i den ukrainske sovjetrepublik
den 6. august 1990. Her stemte 81,7 % for
ukrainsk lov.
I forlængelse af det fejlslagne augustkup
i 1991 erklærede Ukraine sig uafhængigt.
Ved en folkeafstemning den 1. december
1991 stemte 92 % af vælgerne for uafhængighedserklæringen, også på Krim var
der et mindre flertal på 54 %.
Efter Sovjetunionens sammenbrud

besluttede det nu uafhængige Ukraine sig
til frivilligt at aflevere sine atomvåben til
Rusland. I den forbindelse underskrev en
række lande, herunder Rusland, den 5.
december 1994 Budapest-erklæringen, der
garanterede Ukraines territoriale selvstændighed og uafhængighed indenfor landets
eksisterende grænser.
Historien, erindringen om denne og den
politiske (mis)brug af den har stor betydning og stor indflydelse i vore dages Central- og Østeuropa.

Kim Frederichsen er ph.d. i sovjetisk og
post-sovjetisk historie og samfundsforhold
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Ukraine: Den
 stenede vej til retsstat

Af Philip Maschke
Ukraine ligger i top med
antallet af EMD-afgørelser,
som landet ikke efterkommer. I 2009 afsagde EMD
dom i en pilot-sag, Ivanov sagen, om
manglende udbetaling af forfalden pension for ansættelse i militæret. Ud af
29.000 tilsvarende klager fra borgere er
pt. 12.143 ikke efterkommet af Ukraine,
som dermed overtræder EMRKs artikel
13. EMDs Grand Chamber har 12. okt.
2017 afgjort, at i sagen Burmych m.fl.
mod Ukraine var klagen af identisk art,
og ved denne lejlighed har domstolens
Grand Chamber med dommerstemmerne
10 mod 7 nu strøget de 12.148 sager af
sin sagsliste iflg. artikel 37 stk. 1 og oversendt opgaven til Ministerkomiteen med
begrundelsen, at der er tale om en økonomisk og politisk strukturel situation i
Ukraine, som domstolen ikke juridisk har
flere skridt overfor. Dissensen fra syv

dommere var især, at individets ret til en
juridisk vurdering fortabes, og at dette
skridt kan inspirere andre medlemsstater
til fremadrettet ikke at efterkomme domstolens afgørelser. Magter Ministerkomiteen at håndtere denne situation?
På sin oktober-samling har PACE
udtalt bekymring over Ukraines ny
uddannelseslov, der blev vedtaget af
Ukraines parlament forud for indsendelse
til vurdering i Venedig-Kommissionen.
PACE har kraftigt opfordret Ukraine til at
rette ind efter den vurdering, der i nær
fremtid vil komme fra Venedig-Kommissionen. Det er især rapportøren, Andres
Herkels (Estland, EPP/CD) opfattelse, at
loven ikke giver fornøden ligevægt mellem det officielle nationale sprog og
nationale mindretals modersmål. Loven
indfører væsentlige begrænsninger i de
rettigheder til modersmålsundervisning,
Ukraine tidligere har anerkendt. PACE
udtaler, at der skal tages to hensyn: 1)
det officielle sprogs evne til at skabe inte-

gration og samhørighed, 2) efter princippet om ikke-diskriminering skal man
samtidig beskytte og fremme nationale
mindretals sprog, eftersom sproget er en
væsentlig del af både den individuelle og
den kollektive identitet.
I Ukraine går bølgerne højt om etablering af en central anti-korruptionsdomstol
kontra etablering af anti-korruptionsafdelinger i lokale retter. Venedig-Kommissionen har nylig udtalt sig til fordel for en
national anti-korruptionsdomstol og først
derefter, rapporterer NGOer, har præsident
Porosjenko ændret sit standpunkt i Kommissionens retning. I en tale til PACE den
11. oktober sagde Petro Porosjenko, at
arbejdet med at etablere en anti-korruptions domstol er påbegyndt og roste fremgangen i retsreformer i Ukraine. Men mht.
parlamentets behandling heraf sagde han,
”at vi ved, at djævlen findes i detaljen”.
Ukrainske aktivister udtaler frygt for, at
præsidentens administration tilføjer så
mange detaljer, at processen afspores.
Andre NGOer rapporterer om myndigheders forfølgelse af anti-korruptionsaktivister i Kharkiv, der især er kendt for at
bekæmpe korruption i sundhedssektoren.

Julia Timosjenko – valgene i 2019 er sidste chance
Den 14. oktober erklærede Julia
Timosjenko, at hun agter at stille op ved
præsidentvalget i 2019 og tilføjede: ”Vi
vil vinde og bringe Ukraine på fode. Jeg
tror ikke, nogen andre kan udføre det
job”. Alternativt kan Timosjenko satse på
ministerpræsidentposten efter næste valg
i 2019, hvilket heller ikke kan udelukkes.
Roman Malko skriver i ”Ukrainian Week”
(nov. 2017), at der ikke er mange i
Ukraine, der tror på, at den kontroversielle politiker vil have store chancer ved et
præsidentvalg. Men alt kan ske i ukrainsk
politik, det viser erfaringen. Julia
Timosjenko har som bekendt haft en
omskiftelig politisk tilværelse.
Hun blev udråbt som ”gasprinsesse” i
1990erne, blev ministerpræsident, kom i
konflikt med Janukovitj og derefter
fængslet, blev fri efter Maidan2004 og
genindtog lederskabet for partiet ”Batkivsjina”, kom derefter i alvorlig konflikt
med Jusjenko og indgik i den forbindelse
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ligefrem aftaler med Janukovitj. Efter
Maidan 2013 fik hun sæde i parlamentet,

Radaen. Som Roman Malko påpeger er
hendes parti, ”Batkivsjina”, en yderst
heterogen størrelse. Flere medlemmer har
haft forbindelser til det gamle system, er
”switch-overs”, har politisk baggrund i
tiden under Kutjma eller Janukovitj. En
af dem, juristen Andrij Portnov, gik i 2010
ind i Janukovitj’ præsidentadministration, men flygtede efter Maidan. Mikailo Brodskij har været hendes allierede i nu
to år, og har brugt mere end 100 mio.
dollar i den egenskab. Han skal selv have
erkendt at have brugt mellem tre og otte
millioner dollar til at købe sig til en plads
i parlamentet. Vasyl Khmelnitskij er oligark og en tidligere ven af Kutjma familien, Oleksander Feldman, også en
”switch-over”, hørte til Janukovitjs fortrolige under præsidentvalgkampagnen
tilbage i 2004.
Personlige netværk og økonomi, ikke

ideologi, er vigtigst. Partiloyalitet er en
”by i Rusland”, mange skifter parti.
Roman Malko mener, at Batkivsjina er
ved at træde ind i den mest interessante
fase i partiets historie. Går det galt ved
parlamentsvalget og præsidentvalget i
 
2019, er det formentlig endegyldigt slut
for Timosjenkos politiske karriere, og hun
vil gå over i historien som en ”has-been”
politiker. Den seneste meningsmåling fra
den 26. november, omtalt i Kiev Post,
viser, at et præsidentvalg her og nu i første runde ville give den siddende præsident Petro Porosjenko en svag føring i
forhold til Julia Timosjenko. På tredjepladsen ligger rockmusikeren Sviatoslav
Vakarczyk. Men meget kan ske inden valgene i 2019. Og nok så vigtigt, så ved
flertallet af vælgerne lige nu ikke, hvad
de vil stemme, eller om de overhovedet vil
stemme.
-sr
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Valgloven i Ukraine, bliver den ændret?
Af Søren Riishøj
Ukraine kæmper med
mange problemer, ét af
dem er valgloven. Lige nu
har landet en blanding af et
proportionalt og et majoritetssystem,
som blev besluttet i 2011 under
Janukovitj’ regime. Det betyder i praksis,
at den ene halvdel af parlamentsmedlemmerne vælges via valg i enkeltmandskredse, hvor kandidaterne ret let kan
vinde et mandat gennem at (mis)bruge
administrative ressourcer, bruge egne
penge - ofte flere mio. dollar i betaling
for at få en sikker plads på listen - og
derudover måske svindle i forbindelse
med både gennemførelsen af valg og
under stemmeoptællingen. Den anden
halvdel, 225 pladser, vælges gennem lukkede, proportionale lister, som modvirker
misbrug ved stemmeoptællingen, men
hvor sikre pladser på listerne også her
typisk bliver solgt til højstbydende, til rigmænd, og dette fører til udbredt politisk
korruption.
Andrij Holub skriver i en analyse for
”Ukrainian Week (nov. 2017), at det
nuværende valgsystem er til fordel for de

kræfter, der støtter den siddende regering. Det skyldes primært systemet med
valg i enkeltmandskredse. Som sagt vælges halvdelen af parlamentet via denne
metode. Herved har de siddende regeringspartier været i stand til at forøge
deres repræsentation i parlamentet med
op til 50 pct.! Nogle er opstillet af rege  

ringspartier, andre kandidater er formelt
uafhængige, men til købs, og regeringspartierne har her typisk langt de fleste
penge. Hvis valget i Ukraine skete her og
nu, ville systemet således være mest fordelagtigt for Petro Porosjenkos Blok og
for de ”uafhængige” kandidater, hvoraf
de fleste går til Porosjenkos Blok.
Det ukrainske parlament har behandlet
tre forslag til ændring af den eksisterende valglov, men indtil videre er arbejdet
gået i stå. Alle tre forslag indeholder
ændringer væk fra valget i enkelmandskredse og vil i et eller andet omfang
regionalisere valgene. Systemet med valg
i enkeltmandskredse fjernes formentligt.
Nogle vil vinde, andre tabe, hvis loven
ændres, og det har sat sig spor på partiernes holdninger. Gøres systemet rent
proportionalt og med åbne lister vil det
gavne de vestlige områder af Ukraine

mandatmæssigt og gøre personvalget
uforudsigeligt.
Parlamentsformanden Andrij Parubij
tror, at der trods alt bliver vedtaget en
ændring af valgloven. Hans eget forslag
om et proportionalt system med åbne
lister manglede 60 stemmer i parlamentet
for at opnå flertal. Partierne og medlemmerne er bange for at miste mandater i
parlamentet på grund af en ny valglov.
Mange fra Porosjenkos Blok er naturligt
nok imod forandringer. Alha Aivazovska
fra ”Opora Civic Network” frygter med
god grund, at den afskaffelse af valg i
enkeltmandskredse, som er vigtig at få
gennemført, kan medføre, at kandidater
herefter blot vil bestræbe sig endnu mere
på at forfalske valgresultaterne og bestikke og ”købe” sig vælgere.
Køb af sikre pladser vil fortsat kunne
ske også under et nyt system. Derfor er
effektiv kontrol og straf for ulovlige
handlinger vigtig. Det er indtil nu kun
sket i ringe omfang. De tre forslag i parlamentet er komplicerede, og konsekvenserne derfor svære at forstå. Ved afstemningerne i parlamentet, siger Holub, har
mange parlamentsmedlemmer ikke vidst,
hvad der blev stemt om.

Ukraine og arbejdskraften
Der skønnes at arbejde omkring 5 mio.
ukrainere i udlandet. I løbet af et år sender de et beløb på 5 milliarder euro tilbage til Ukraine. Det skaber imidlertid også
problemer for Ukraine. Udvandringen
betyder at især den vestlige del af landet,
Wolyn- og Karpater-områderne, tømmes
for folk i den arbejdsdygtige alder, og at
der i de vestlige regioner i flere brancher
er mangel på arbejdskraft. Skal der
eksempelvis skaffes håndværkere, kan det
være svært. Der sker også en udvandring
til Rusland, men mest fra den østlige, russisktalende del af landet. De lokkes med
blandt andet hurtigt russisk statsborgerskab, siger formanden for fagforeningen

for ukrainere i Polen, Jurij Karagin til det
polske ”Polityka” (Nr. 47, 2017).
Ukrainerne, siger Karagin, søger arbejde, de ikke kan få i Ukraine, og derudover
større sikkerhed. Polen har lige nu høj
økonomisk vækst, hvilket skaber mange
jobmuligheder og til en bedre løn end i
Ukraine, mens Ukraine slås med store
økonomiske problemer, korruption og
krigen i landets østligste del. Omkring 3
mio. mennesker fra øst er blevet tvunget
til at forlade deres hjem pga. krigen.
Alene i Polen arbejder der godt 1 mio.
ukrainere, nogle arbejder sort, andre
legalt under forskellige former for
arbejdstilladelser. Mange bliver groft
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udnyttet og underbetalt af deres arbejdsgivere. For de udlændinge der arbejder i
Polen, betaler arbejdsgiverne kun til de
obligatoriske forsikringsordninger for
omkring 400.000 personer, hvilket indikerer, at i hvert fald mindst halvdelen
arbejder sort, heraf flest ukrainere. Sort
arbejde formidles som regel via mellemmænd, der står for at skaffe opholds- og
arbejdstilladelser, skaffe visum og, om
nødvendigt, bestikke myndighederne.
Liberaliseringen af EUs visumregler for
ukrainere for få måneder siden kan betyde, at flere ukrainere i fremtiden vælger
at rejse til andre EU-lande, hvor lønningerne typisk er højere end i Polen.
-sr
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Ukraine:
  Tillid til institutioner

– eller mangel på samme
I oktober gennemførte meningsmålingsinstitut Razumkov Centre en meningsmåling blandt Ukraines borgere, hvor de
adspurgte skulle bedømme deres opfattelse af forskellige institutioner i landet,
og hvor ”+” markerer, at der er procentvis flere positive svar end negative og ””, at negative svar er i overvægt.

Institution rangordnet
Frivillige organisationer
Kirken
Væbnede styrker
De frivillige bataljoner
NGOer i øvrigt
Ukrainske medier

Positiv overvægt
+ 46,7
+ 41,9
+ 24,0
+ 22,0
+ 11,0
+ 5,9

På den positive side finder vi:
Tabellen viser hvilke institutioner, der er
størst tillid til (i uddrag). De militære styrker har vundet i popularitet siden krigen
i Østukraine, hvilket ikke kan overraske.
De ukrainske medier har fået et vist løft
over det sidste år, hvilket måske ikke i
samme grad var ventet på forhånd.

På den negative side finder vi:
Frem for alt de politiske organisationer
og også de statslige institutioner i øvrigt.
At de russiske medier er lavest placeret
kan ikke overraske, det aktuelle forhold til
Rusland taget i betragtning. Tabellen
viser, hvilke institutioner, der er mindst
tillid til (i uddrag).
Vicedirektøren for Razumkov Centre
Mikhailo Misjenko forklarer i forbindelse
med undersøgelsen, at udbredt utilfredshed politisk ikke nødvendigvis giver sig
udslag i, at folk går på gaden og protesterer. Apatien er høj, men folk satser
øjensynligt mere på at påvirke politikere

Institution rangordnet
Negativ overvægt
Russiske medier
- 73,8
Embedsmænd og administration generelt
- 69,5
Parlamentet
- 66,9
Anklagemyndigheden
- 59,9
Regeringen
- 53,3
Præsidenten
- 43,4
National Agency on Corruption Prevention NAZK
- 42,9
Anklagemyndighedens special-anti-korruptionskontor, SAP
- 39,9
Nationale Anti-Corruption Bureau, NABU
- 37,5
Kilde: Ukrainian Week, No. 117, November 2017

lokalt end på landsplan. Kun 11,2 pct. af

de adspurgte
tror på, at massedemonstrationer kan formindske spændingerne i
landet, kun 14,6 pct. tror, at regeringens
tilbagetræden vil hjælpe, og kun 11,6
pct., at et nyt præsidentvalg vil gøre en
forskel. Farligere for regeringen er,

såfremt demonstrationer i højere grad har
udgangspunkt i social end i politisk utilfredshed, sådan som man har set det i
forbindelse med regeringsforslag om
besparelser og afgiftsforhøjelser på f.eks.
 
fast ejendom.
-red

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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Krim – Khrusjtjovs beslutning i 1954
Af Søren Riishøj
I 1783 inddrog kejserinde
Katarina
Krim
under
Rusland. Siden da har
halvøen for Rusland været
et ”historisk klenodie”, stedet for militære sejre og nederlag, et feriested og et
mødested for topledere med Sevastopol
og
den
navnkundige
russiske
Sortehavsflåde. For Ukraine har Krim
gennem historien først og fremmest
været udskibningshavn for kosakkerne,

som indtager en central rolle i ukrainsk
historieopfattelse. Senere kom vi til at
opleve Stalins brutale uddrivelse og
deportering af Krim-tatarerne. Og kontroversielt politisk, Khrusjtjovs beslutning
i 1954 om at overdrage Krim til Ukraine.
Den beslutning skulle få uventede og
alvorlige følger, da Sovjetunionen blev
  

opløst i 1991, og da vi senere fik kold
krig mellem Kiev og Moskva og den russiske annektering af Krim i 2014.
Men hvorfor tog Krustjov beslutningen
om at overdrage Krim til Ukraine?

Den kendte tjekkiske Ukraine-specialist
Milan Syrucek behandler på spændende
vis emnet i sin bog ”Det russisk-ukrainske
forhold, myter og virkelighed”. Her fastslår han, at Khrusjtjov havde et følelsesmæssigt nært forhold til Ukraine. Han var
ikke selv ukrainer, men havde som partisekretær i Ukraine i perioden 1938-1949
på nærmeste hold oplevet elendighed,
fattigdom og stalinistisk undertrykkelse.
Han følte derfor et stærkt behov for at
yde kompensation, og overdragelsen af
Krim var for ham et led heri. Han havde
selv foreslået overdragelsen til Stalin, men
var blevet afvist. Da Stalin døde, og
Khrusjtjov vandt magtkampen i partiet,
fil han muligheden for at realisere sit projekt. Der var modstandere mod beslutningen, eksempelvis kaldte Molotov forslaget
”illegalt”, men Khrusjtjov fik det vedtaget.
Selve overdragelsen fandt sted på 300årsdagen for Perejaslav-aftalen, der i russisk optik havde manifesteret genforeningen af Ukraine og Rusland. Aftalen blev
da også officielt udlagt som en manifestation af det nære ”slaviske broderskab”.
Khrusjtjov mente også, at Krim ville blive
bedre administreret fra Kiev end fra
Moskva eller regionalt fra Rusland.
Khrusjtjov holdt, modsat Stalin, de fleste
af sine ferier på Krim, og oplevede i forbindelse hermed befolkningen og især
bøndernes utilfredshed med forholdene
på halvøen. I dag bliver Khrusjtjovs
beslutning unaturligt nok kritiseret.
Beslutningen førte ikke på sigt til slavisk
broderskab. I dag er Ukraine og Rusland
på krigsfod, i højeste grad også, når det
gælder historiefortolkningen.

Nikita Khrusjtjov (1894-1971), fra 1953 ledende partisekretær i Sovjetunionens kommunistiske
parti, ministerpræsident 1958-1964.
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Putins Rusland
og

 ”konflikten
 i Ukraine”
– betragtninger på sikker afstand
Af Valerij Ivasjtjenko
Den russiske militære agression mod
Ukraine i begyndelsen af 2014, begået af et
kriminelt Putin-regime, skabte uden at
overdrive en varig splittelse i den daværende verdensorden, de internationale relationer, der var aftalt i Helsinki i 1975 i form af
Slutakten om Konferencen for Sikkerhed
og Samarbejde i Europa.
Denne splittelse foregår ikke kun bogstaveligt på et af de største lande i Europas
territorium, men den går også midt gennem individers, familier og folkeslags
skæbne, de, der har boet på ukrainsk jord i
årtier og århundreder.
Uhyrligheden ved denne splittelse, en
følge af russisk agression, ses i det faktum,
at den splitter millioner menneskers
bevidsthed, vilje og samvittighed:
Både de, der er ramt grusomt af den krig,
som Rusland har iværksat, ved drab på
familiemedlemmer eller tab af deres rimelige bolig- og livsvilkår, og de, der lever fredeligt og sikkert på afstand af krigen;
Både ganske almindelige borgere, indflydelsesrige politikere og ledere af verdens
stater, hvoraf mange stædigt nægter at
anerkende denne krig som en krig, militær
agression som militær agression, krigsforbrydelse som krigsforbrydelse, på trods af
tabet af over 10.000 menneskeliv.
Lad mig ikke fremhæve ukorrektheden i
nogle af de politiske formuleringer i materialet til denne konference som ”en konflikt
i Europa”. Det er en ubetydelig småting for
mig, sammenlignet med de følelser, som
jeg må udholde, når jeg på den ene side
lytter til politikeres og officielle regeringsrepræsentanters (også ukrainske) opfattelser og begrundelser og på den anden side
f.eks lytter til Forsvarsakademiets intelligente, unge kursisters synspunkter, som jeg
i flere omgange de sidste fire år har kommunikeret med med henblik på en vurdering af begivenhederne i Ukraine.
Den virkelige kognitive dissonans er slående!

18

Indflydelsesrige og respekterede politikere bliver forvirrede af snedige udtryk og
formuleringer - ”indre-ukrainsk væbnet
konflikt”, ”anti-terror operation”, ”borgerkrigen i Ukraine” – medens de unge danske
militærkadetter præcis kender såvel datoen
for Ruslands officielle krigserklæring mod
Ukriane, den 1. marts 2014, tidspunktet
hvorpå den blev indledt, og dens virkelige
konsekvens: Ruslands indtagelse og besættelse af dele af Ukraines suveræne territorium.
Rusland begik en åbenlys og grov krænkelse af folkeretten, trampede ikke kun de
grundlæggende principper for fredelig
sameksistens, for samarbejde mellem europæiske stater, ukrænkeligheden af deres
grænser, indeholdt i Helsinki Slutakten af
1975, under fode, men også andre internationale traktater, som Rusland er medunderskriver af: Budapest Erklæringen 1994,
den såkaldt ”store” ukrainsk-russiske traktat om venskab, samarbejde og partnerskab
1997, Aftalen om betingelserne for Den
russiske Føderations sortehavsflådes ophold
i Ukraine 1997, med flere.
Enhver i verden må forstå – inklusive de

politikere, der skammer sig over at kalde en
krig for en krig – at Putin lancerede en dristig og flabet udfordring til verdenssamfundet. På samme tid en for ham selv
meget risikabel udfordring. Der må derfor
foreligge meget betydningsfulde begrundelser for en sådan handling, stærkere end
risikoen for at få en grusom gengældelse
på halsen for agression mod freden, for
blodsudgydelse, for drab.
Hvilke grunde, hvilke drivkræfter kunne
ligge bag Putin-regimet i 2013-2014?
Alle, der nøje har fulgt og analyseret
historien om Putins vej til magten, og dertil de senere års ændringer i det økonomiske og politiske liv i Rusland, må have
bemærket, at under Putins magt er Ruslands økonomi og nationale velfærd hurtigt blevet nedbrudt af følgende grunde:
• Det generelle tilbagestående videnskabelige, tekniske og teknologiske niveau

•

•

•

•

i landets produktionsapparat sammenlignet med fremskredne lande og derfor
økonomiens fortsatte afhængighed af
råvarer; forsøg på gennembrud i vidensintensive højteknologiske industrier er
(fortsat) ikke lykkedes;
Ødelæggelsen af det tidligere sovjetiske
industrielle samarbejde inden for de
vigtigste kapitalintensive sektorer i
økomien, hvor kritiske dele heraf nu
befandt sig i de ny uafhængige stater,
tidligere sovjet-republikker, og heraf
den mest kritiske del i Ukraine;
Korruptionen og den totale plyndring
af de resourcer, der var tilbage efter det
tidligere USSR.
Fornægtelsen og opgivelsen af en politisk vej i form af liberale økonomiske
reformer, der påbegyndtes af styret i de
tidlige Jeltsin-år, har betyden døden for
små og mellemstore virksomheder, der
kunne være basis for økonomiske og
politiske ændringer under en overgang
fra totalitarisme til demokrati;
Polariseringen af samfundet mht. ejendomsret og formuer, demoralisering og
forarmelse af flertallet af den russiske
befolkning, masseudvandring og
reduktion af den forventede levealder
blandt den uddannede og arbejdsduelige del af befolkningen, det heraf føl 
gende fald i arbejdsstyrkens kvalitet og
som konsekvens forværring af produkternes kvalitet.

Selv denne langt fra fyldestgørende
opremsning giver grund til at mene, at der
ikke var udsigt til, at det Putin KGB-kriminelle hold kunne forblive ved magten i
nær fremtid. Det vil sige, ikke ville være i
stand til ubegrænset at råde over ressourcerne i verdens største territorium, og ikke
ville være i stand til at beholde enorme
formuer af kriminel oprindelse. Det bedste, dette hold kunne håbe på, var at ende
i forglemmelse og tabe tidligere almægtighed.
For disse i Putins regime var det tydeligt,
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at der var nok grunde til at gå helhjertet
ind i kampen om at bevare magten.
Og Ukraine viste sig at udgøre fællesmængden for Putins tre hovedmål:
1) Ikke tillade, ja forhindre Ukraine i at
bevæge sig mod Europa, flå det fra
hinanden, svække det ved hjælp af
væbnet konflikt, og bevare det som
”russisk protektorat”, med henblik på at
gøre landet til en underordnet næstenstat som Belarus eller Armenien, til at
engagere det i det russiske økonomiske
rum og endelig fuldt integrere det i en
”russisk verden”.
2) Flytte den russiske befolknings bevidsthedsfokus fra interne økonomiske og
politiske problemer over mod den ydre
fjende, det ”fascistiske” Ukraine; og ved
hjælp af en ydre fjende genoplive den
krigeriske russiske patriotisme og gøre
denne til det væsentlige indhold i den
nationale bevidsthed; og for at løse
denne opgave – genoplivning af
patriotismen – tildele den sidste del af
den nationale bevidsthed til mørkemændene i den arkaiske russiske ortodokse kirke.
3) Styrkeprøve de vestlige demokratiske
institutioner: at afprøve, hvor langt det
er muligt at gå ved at overtræde folkeretten og ved at ødelægge den etablerede verdensorden, altså hvor lang elastikken er, før end Vesten leverer en klar
afvisning, dvs. bestemme græsen for
det tilladte ved hjælp af ”observation af
slagmarken”.
Først og fremmest er Putin lykkedes med at
gennemføre punkt 2 i sin plan.
I mindre grad er det lykkedes – fordi processen mod dette mål fortsat er i gang – at
fuldføre det tredje punkt. Men dog måske
bedre end det første punkt! Vesten befinder sig også i en proces med en modoffensiv, med at udvikle besvarende løsninger,
men Vesten spiller efter egne mere civiliserede regler. Hvor og hvornår dette spil vil
stoppe er det vanskeligt at gætte. Men én
ting er sikkert: Ukraine er ikke medspiller i
dette spil, Ukraine er ikke engang en skakbrik, Ukraine er blot det skakbræt, som de
vestlige ledere spiller skak på, mens Putin
lige fra starten har spillet golf. Eller cricket. Den såkaldte Minsk-proces er beviset
herpå.

Minsk-aftalerne er en stor løgn. Derfor
passer denne store løgn også Putin bedst.
Vesten, først og fremmest repræsenteret af
Den Europæiske Union, er desværre fortsat
midt i processen, er ved at udvikle sin holdning: Enten at betragte dem som en stor
fordel som reelle effektive internationale
traktater – eller det modsatte. Ukraine er
overhovedet ikke tilfreds med Minsk-aftalerne. Og hvis man kan sige, at de imødekommer Ukraine i nogen grad, så er det
ikke mere end hvad München-aftalen i
  

1938 gjorde for Tjekkoslovakiet på den tid.
Mens man spiller golf på et skakbræt
med Minsk-aftalerne er Putins Ruslands i
dag i gang med at udvikle sit succeskriterium for en løsning ved at introducere FNfredsstyrker i Ukraine, og samtidig diktere
sine egne regler og betingelser. Og Rusland
føler sig ikke det mindste skyldbetynget
over at have iværksat en militær agression
mod Ukraine med enorme menneskelige
ofre som resultat.
Efter uretmæssigt at have erklæret sig
som Sovjetunionens juridiske efterfølger
har Rusland – endnu mere ulovligt – indtaget den permanente plads i FNs Sikkerhedsråd, og har misbrugt det permanente
medlems vetoret til blokere for vedtagelse
af det internationale samfunds beslutninger, som uden tvivl kunne bidrage til et
hurtigt ophør af de blodige militære handlinger i Donetsk og Lugansk regionerne i
Ukraine.
Omvendt, når situationen i det russiskbesatte territorium Donbas kommer ud af
håndlangernes absolutte kontrol, indsættes
yderligere russiske tropper øjeblikkeligt i
disse områder via den ukontrollerede del af
den ukrainsk-russiske grænse, og det russiske militær opfører sig som banditter i det
besatte område.
(Det seneste eksempel er indsættelsen af
russiske tropper i Lugansk den 21. novem-
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ber 2017 for at bekæmpe konflikten mellem de lokale pro-russiske militser, hvem
Rusland selv har indsat som myndighed. Og
som vanligt efter russisk opskrift: militære
transporter med bevæbnede folk uden uniformsmærker og uden nummerplader).
Det internationale samfund, og frem for
alt det europæiske, bliver nødt til at forholde sig til sandheden:
Putins Rusland udførte en militær agression mod en anden europæisk stat. Agressoren skal straffes. Ligesom Sovjetunionen
blev straffet i 1939 for invationen af det
suveræne Finland. Men hvor verdenssamfundet på den tid kun var i stand til at
udelukke agressoren fra Folkeforbundet, så
findes der i dagens globale sammenbundne verden mange flere værktøjer og muligheder for at påvirke mennesker og stater,
der dræber folk i kriminelle handlinger. De
finansielle og økonomiske sanktioner mod
Rusland som modsvar på krigen mod
Ukraine er langt fra at være et rimeligt og
passende svar på de kriminelle handlinger.
De er ej heller de eneste muligheder.
Desuden er det vigtigt, at det demokratiske Europa forstår, at agressoren, der er
beruset af straffriheden, ikke er i stand til
at stoppe, før end han modtager en tilstrækkelig klar afvisning og fortjent gengældelse.
Den russiske aggressor er fortsat ikke blevet standset i Ukraine og har ikke modtaget nogen passende straf for sine kriminelle handlinger.
Vil Europa sidde og vente på, hvem de
putinske horder vil udvælge som næste
offer for deres agression?

Valerij Ivasjtjenko er flyingeniør og fhv.
forsvarsminister i Ukraine

M E N N E SK E

Oversat til dansk af Kim Frederichsen
og Philip Maschke
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Medlemsmøde
med
 
 Mikheil Saakasjvili
Af Karsten Fledelius
Mandag den 4. september
var Helsinki-Komiteen vært
for et møde med Georgiens
tidligere præsident, tidligere
guvernør i Odessa, Mikheil Saakasjvili. Han
var i København i forbindelse med et
møde af konservative europæiske politikere og ville gerne have mulighed for at
mødes med den danske offentlighed. Med
kort varsel blev der fundet et lokale og
sendt indbydelser ud med temaet
”Orientering om den politiske situation i
Ukraine og Saakasjvilis erfaring med kor-

ruptionsbekæmpelse”. Salen i Fredericiagade 84 var stuvende fuld den eftermiddag af såvel komiteens medlemmer som
andre, mens man ventede – meget længe
– på den verdenskendte politiker, som nu
var statsløs, fordi han lige var blevet frataget sit ukrainske statsborgerskab. Tidligere
havde han, for at blive politiker i Ukraine,
måttet opgive sit georgiske statsborgerskab.
Denne statusberøvelse og den vigtige og
kontroversielle rolle, som Saakasjvili har
spillet i både Georgiens og Ukraines
historie siden årtusindskiftet, fandt vi en
god grund til at arrangere medlemsmødet.



Mikheil Saakasjvili på Helsinki-Komiteens møde den 4 sep 2017.
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Det var Saakasjvili, som fra 2004 fik ryddet op i den grasserende korruption i hans
kaukasiske fædreland, men desværre
efterhånden udviklede en hårdhændethed
i forholdet til kritiske røster og en hasarderet konfrontationspolitik over for naboen Rusland. Derfor er han i dag en
omstridt person i hjemlandet, hvis præsident han var indtil november 2013, hvor
hans anden præsidentperiode udløb. Efter
at Porosjenko i 2014 var blevet præsident
i Ukraine og gik i gang med oprydningen
efter forgængeren Janukovitj, gjorde han i
2015 Saakasjvili til guvernør over Odessaregionen og gav ham ukrainsk statsborgerskab. Men sidste år i november gik Saakasjvili af efter en konflikt med præsidenten, som han anklagede for – korruption.
26. juli 2017 kom så præsidentens fratagelse af hans ukrainske statsborgerskab,
som gjorde ham statsløs.
Siden har Saakasjvili rejst rundt i Europa for at plædere sin sag og støtte oppositionerne i Ukraine og Georgien. Hans
optræden i København blev i høj grad en
medie-event, idet den oppositionsvenlige
georgiske TV-kanal Rustavi 2 dækkede
mødet. En stor del af dette gik med et
interview, han gav til TV via sin mobiltelefon med ryggen til de fleste af tilskuerne
– hvoraf en stor del var herboende ukrainere. Vi fik alle et indtryk af en flamboyant, men meget stresset og trængt politiker, som benyttede lejligheden til at tale
 
sin sag og bedyre sin uskyld for hele verden. Anstrengende, men meget oplysende.
Ukrainerne blandt tilhørerne havde dog
temmelig blandede følelser over for Saakasjvili. En del af dem havde hellere set, at
han var blevet i Georgien. Og ved det projektbesøg, vi i begyndelsen af november
2017 foretog i Georgien fra komiteens
side, mødte vi lignende reaktioner. Der var
respekt for Saakasjvilis første år med en
ganske effektiv bekæmpelse af den florerende korruption. Men efterhånden synes
et flertal at være blevet træt af ham, ikke
mindst efter den mislykkede krig med
Rusland i 2008. Saakasjvili ses af mange
som grebet af den samme tendens til at
overspille magten og underkue oppositio-
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nen, som han selv nu anklager Petro
Porosjenko for, lige som han anklager den
nuværende regering i Georgien, der har
krævet ham udleveret til retsforfølgelse for
– korruption og magtmisbrug!
Ingen tvivl om, at Saakasjvilis menneskerettigheder er blevet krænket ved fratagelsen af hans ukrainske statsborgerskab.
Og det er ikke noget enestående tilfælde.
For ganske nylig har den ukrainske sikkerhedstjeneste, SBU, udvist 8 georgiere uden
nærmere begrundelse end en henvisning
til "nationale sikkerhedsinteresser". Flere
af de udviste antages at have arbejdet for
Saakasjvili og den oppositionsbevægelse,
han nu leder i Ukraine. Intet under, at
Saakasjvili har protesteret i kraftige vendinger mod udvisningerne. Han er nu tilbage i Ukraine, trods sit manglende statsborgerskab, og risikerer selv udvisning.
En af de fordrevne, journalist Tamaz
Sjasjiasjvili, siger, at han er blevet gennembanket af officerer fra sikkerhedstjenesten i forbindelse med sin arrestation
den 14. november. Udvisninger og afvis-

ning af indrejse er brugt før af de ukrainske myndigheder over for folk fra Rusland,
i høj grad over for polakker og selv over
for vestlige journalister. Så det er ganske
relevant at være lydhør over for Saakasjvilis kritik af Ukraines regering.
Jo, det var et interessant, men meget
ensidigt billede af Ukraine og Georgien,
verden omkring dem, tiden før Saakasjvili
og af sig selv, eks-præsident og eksguvernør Saakasjvili åbenbarede for os i
København den 4. september for de rul  

lende TV-kameraer fra Georgien og Ukraine. Nogle af vore medlemmer konstaterede efterfølgende tørt, at mødet var et cirkus. Han havde fået muligheden for en
platform på neutral grund, og vi oplevede,
hvilken brug han gjorde af den. Det tror
jeg har gjort de fleste af os, der var til
stede, lidt klogere på både georgisk og
ukrainsk politik og på en af regionens farverige personligheder. Det er helt klart, at
vi ikke har hørt det sidste fra Mikheil Saakasjvili!
En fyldt sal lytter til Mikheil Saakasjvili.

Menneskerettigheder, afspænding og sikkerhed
Forsøg på at optrevle et
”garnnøgle” af begreber
i hele Den Kolde Krigs tid
Human Rights in Europe
during the Cold War, red. af
Rasmus Mariager, Karl Molin & Kjersti
Brathagen, 197 sider, Routledge (London
& New York) 2017.
The Long Detente, red. af Oliver Bange
& Poul Villaume, 358 sider, Central European University Press (Budapest & London) 2017
Boganmeldelse af Henrik Døcker
To vægtige bøger, forfattet af sammenlagt godt og vel 50 historikere, kaster et
skarpt lys på en række væsentlige facetter af afspændingen, sikkerheden og
menneskerettighederne under Den Kolde
Krig. De tjener til en dybere forståelse af
forudsætningerne for oprettelsen af

OSCE, Organisationen for Sikkerhed og
Samarbejde i Europa – og dermed oprettelsen af de nationale Helsinki-Komiteer.
Disse hovedbegreber spillede ingenlunde
altid sammen, endsige gik op i ”nogen
højere enhed”. Følgelig må man efter
behag acceptere en hel række paradokser
ved en nøjere gennemgang af perioden
fra 1950erne til 1980erne.
Et af de mange paradokser er, at Storbritannien, som med Magna Carta fra
1215 var først til at knytte bånd mellem
en monark og landets borgere til
begrænsning af statsmagten, ikke fik sig
en grundlov til at sikre disse rettigheder
på et overordnet plan. Først i 2000 fik
landet en lov om ”fundamentale rettigheder”, altså til beskyttelse af borgernes
menneskerettigheder. Enhver kender af
nutidshistorien er imidlertid bevidst om
den diskrepans, der er mellem staters
gyldne folkeretlige løfter i forhold til
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traktater m.v. og så deres opfyldelse af
dem. På en måde et andet paradoks.
Briterne overtrådte altså ikke den europæiske menneskerettighedskonvention
(1950) eller FN's tilsvarende konvention
om de borgerlige og politiske rettigheder
(1966) væsentligt mere end andre stater i
denne periode, om end det blev dømt i
en lang række sager for Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.
Hovedvægten i de to her nævnte bøger er
i øvrigt på de kommunistiske østmagters
betændte forhold til just menneskerettighederne. Rettigheder, som var nærmest
ikke-eksisterende, indtil folkelige rørelser,
særlig i Polen og Tjekkoslovakiet, var med
til at bane vej for deres realisering også i
Central- og Østeuropa.
Den tyske historieprofessor Gottfried
Niedhart plæderer for, at perioden 194790 ikke mere betegnes som Den Kolde
Krig, men i stedet 'Øst-Vest-konflikten'.
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Kun den første tid er efter hans mening
'rigtig' kold krig, mens afspændingen
satte ind engang i 1960rne, idet der med
Helsinki-Slutakten i 1975 knæsattes en
samarbejdspolitik medlem Øst og Vest,
som ganske vist bestandig var undergivet
magtpolitikkens forudsætninger, herunder balance i våbenkapløbet. Kold krig er
iflg. denne forfatter i perioder med 1)
vedvarende konfrontation (ikke-kommunikation), 2) ukontrolleret våbenkapløb,
3) monolitisk blokpolitik, hvilende på de
respektive militæralliancer, 4) fremmaning af trusler og fjendebilleder, 5) idelig
propagandakrig (budskaberne frihed kontra proletarisk internationalisme).

Er afspænding og samhandel modsætninger?
Den ungarske historieprofessor Csaba
Békés, gør som Niedhart i The Long
Détente opmærksom på, at det var
Sovjetunionen, der allerede i 1930erne
fremsatte ønsket om et kollektivt europæisk sikkerhedssystem. 20 år senere
bragte den sovjetiske diktator Josef
Stalin atter forslaget frem, men fik det
sporenstregs afvist af vestmagterne som
et propaganda-trick, der skulle blokere
for Vesttysklands optagelse i NATO.
Men østmagterne gav ikke op: I 1964
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dukkede ideen atter op – i form af et
polsk forslag på FNs generalforsamling.
Året efter luftedes ideen om en paneuropæisk sikkerhedskonference i et
communiqué efter et møde i
Warszawa-pagtens rådgivende politiske
udvalg, i 1965 ventilerede det officielle
Sovjetunionen en plan for en europæisk sikkerhedskonference.
Mens der ikke hersker tvivl om, at
Moskvas første formål her var at sikre
vestmagternes accept af, at de grænser,
Europa fik efter Anden Verdenskrig, lå
fast, så var der ifølge andre forfattere
også et ønske om at modvirke Marshall-planen og Det europæiske Kul- og
Stålfællesskab – en forløber for det
senere EF (i dag EU). Ligesom der i
årene efter Første Verdenskrig var hemmelige forhandlinger mellem Tyskland
og Sovjetunionen, så optog disse to
lande også kontakter i 1950erne, der
uanset vedvarende øst-vestlige skærmydsler skulle befæste en egentlig
samhandel mellem disse to. Sovjet ville
ikke importere forbrugsgoder, men
maskiner, værktøj, rør mv., mens russerne kunne sælge korn, olie, industribearbejdet træ, mangan og krom. Flere af
disse hemmelige handelskontakter
fandt sted på et hotel i København!
I det hele taget blev spørgsmålet om
øst-vestlig samhandel et omdrejningspunkt for indgående overvejelser, når det

blev stillet over for den politisk-ideologiske dyst, som stedsevarende indvirkede
på alle slags kontakter mellem Øst og
Vest. Afspænding og det allerede i 1952
lancerede udtryk fredelig sameksistens
blev imidlertid af mange i Vesten betragtet som langsigtede våben til at gøre en
ende på, hvad de fleste stadigvæk kaldte
Den Kolde Krig. Selv om udtrykkene
måske oftest benyttedes af østmagterne.
Mens Jimmy Carters engagement i den
internationale beskyttelse af menneskerettighederne af nogle blev betragtet som
et svaghedstegn, så stod hans efterfølger
som USAs præsident, Ronald Reagan, for
en umisforståelig anti-kommunistisk
retorik, der klart udstillede sovjetsystemets umenneskelighed. Han havde dog
af Carter lært, at en boykot af sovjetisk
korn f.eks. ville koste Vesttyskland måske
200.000 jobs.

Magtpolitik bag såkaldt idealisme
Hvis man skulle forledes til at tro, at indgåelsen af den øst-vestlige HelsinkiSlutakt - efter to års forhandlinger i den
”stående” europæiske sikkerheds- og
samarbejdskonference CSCE - betød et
”afkølingstidspunkt” på Den Kolde krig,
så man tro om igen. I hvert fald hvis man
skal sætte sin lid til den tyske historiker
Oliver Bange, der mener, at sidste del af
1970erne og de tidlige 1980er oplevede
et sammenbrud i forholdet mellem de to
supermagter. Den danske historiker
Rasmus Mariager mener i stil hermed, at
  hyppigt kendt som détenafspændingen,
te, netop efter 1975 virkelig kom i krise.
USA og dets europæiske allierede i
Europa var så at sige på kollisionskurs:
USA ønskede et stærkt NATO, mens
ledende europæiske politikere gerne ville
fortsætte den Ostpolitik, den ”åbning
mod øst”, som den tyske forbundskansler
Willy Brandt havde igangsat.
Man kan tale om et regulært afbræk i
eller sågar ophør for afspændingspolitikken, da Sovjetunionen intervenerede i
Afghanistan for at støtte et vaklende
styre, og da Polen i 1981 standsede sin
demokratiseringsproces brat med ministerpræsidentens, general Jaruzelskis indførelse af krigsretstilstand, hvor den frie
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polske fagforening i 1982 ligefrem blev
forbudt. Polen, som havde været det første af de kommunistiske diktaturer til
efter folkeligt pres at tillade en fri fagforening Solidarnosc (Solidaritet), der på
rekordtid fik ti mio. medlemmer og
endog blev foreningsregistreret af den
polske højesteret.
Det skete samtidig med, at den polske
Helsinki-Komité måtte gå under jorden.
Som den tyske historiker Robert Brier
skriver – i Human Rights in the Cold War
- så var historien om den sovjetiske Helsinki-Komité en fiasko. Rigtigt mange
dristige systemkritikere, som troede Helsinki-slutakten legitimerede, at de stod
frem, blev anholdt (anmelders bemærkning).
Sovjets hovedhensigt: At etablere en
sikkerhedsgaranti for Europa var lænket
sammen med ønsket om anerkendelse af
Europas grænser efter krigen, ikke mindst
Tysklands, herunder med fuld vestlig
anerkendelse af Østtyskland, officielt Den
Tyske Demokratisk Republik (DDR). Men
det satsede også på at slå en breche i det
atlantiske samarbejde mellem Vesteuropa
og USA, at nedprioritere betydningen af
USAs militære tilstedeværelse og USAs
betydning som sikkerhedsgarant. Imidlertid sluttede USA også op om de europæiske krav til østmagternes modydelse: at
lempe rejserestriktioner for folk bag Jerntæppet og forbedre forhold for vestlige
korrespondenter i kommunistlandene. I
hvilket omfang disse krav fra vestmagternes side blev opfyldt, hører man ikke vældig meget om i nogle af bøgerne. Nogen
form for statistik er der således slet ikke
tale om.
At Jerntæppet skulle gå op 15 år efter
Helsinki-Slutakten kunne ingen vide,
men en vis betydning for presset på de
autoritære regimer har den givetvis haft.
I mangel af en egentlig oppositionsbevægelse i Østtyskland – ganske modsat f.eks.
Solidarnosc i Polen og Charter 77 i Tjekkoslovakiet – var det i pagt med CSCEkravet om ”friere trafik af mennesker og
meninger mellem øst og vest” føleligt for
regimet, at tusinder ville ud. Og det især
til det forjættede land: Vesttyskland. De
første reaktioner på presset viste sig dog
i en skærpelse af de østtyske rejserestriktioner. Den daværende østtyske minister-

præsident Erich Honecker gav endog i
1976 ordre til, at udrejseansøgninger, der
henviste til Helsinki-slutakten, skulle
afvises.

Vigtig påvirkning fra Rusland
Imidlertid skulle Sovjet-kommunistpartiets generalsekretær, senere præsident
Mikhail Gorbatjov blive den, der tydeligst
tog CSCE-politikken til sig: Han benyttede én af dens opfølgningskonferencer
(efter 1975) til at informere om reelle
  

reformer i sit hjemland. Han foranledigede så at sige alle politiske fanger løsladt,
og nye Helsinki-kontrolgrupper skød op i
Sovjetunionen. Men det må, som den
amerikanske historiker Douglas Selvage
erkender, retfærdigvis anføres, at udviklingen af øst-vestlige kontakter og stigningen i emigration fra Østeuropa efter
1970erne mere skyldtes Bonn-regeringens Ostpolitik end Helsinki-Slutakten.
Årsagerne til den Sovjet-dominerede
østbloks opløsning bedømmes vidt forskelligt, men mange er nok enige med
den polske historiker Wanda Jarzabek,
der betegner økonomisk ineffektivitet
som dens væsentligste årsag - og det
såvel politisk som socialt. De mange
fremstød for respekt for menneskerettighederne - som alle de central- og østeuropæiske lande bag Jerntæppet i øvrigt
formelt havde tiltrådt gennem FN-konventioner (anm. note) - bidrog som 'et
vigtig redskab' i denne proces.
Men afsmitning fra de nye toner i Sovjetunionen, særlig perestrojka, den nødvendige omstrukturering af det sovjetiske
samfund, som Gorbatjov havde introduceret, sammen med den dertil hørende
glasnost, åbenhed, tjente som bekræftelse på en opblødning af et det hidtidige
diktatur.
Som den tyske historiker Stephan
Kieninger bemærker, var de europæiske
stater i hovedsagen tilskuere til det østvestlige våbenkapløb, som fortsatte uanset
et CSCE, der dog bidrog til at bøde på den
krise, afspændingsprocessen var kommet
ud i. Denne krise skulle komme til at vare
næsten et helt årti, dvs. til efter at CSCE i
1990 var blevet omdannet til en organisation, siden kendt som OSCE. Hertil når
ingen af bøgerne, som har fokus på de
øst-vestlige tilnærmelser, herunder Sovjets
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iver og USAs nølen, i den formningsproces, som perioden op til kommunismens
fald udgjorde. De byder begge på et væld
af enkeltheder fra specifikke møder i internationale organisationer og knap så
meget egentlige konklusioner på de
mange tilnærmelsesinitiativer. I mangel af
nogen egentlig definition på afspænding
kan det nok konstateres, at bedømmelsen
af dens forskellige faser er blevet væsentligt forskellig i øst og vest.
Eftersom Europas grænser ingenlunde
kom til at ligge fast efter 1990, kan man
konstatere, at østmagterne tabte på dette
punkt. Modsat forbedredes menneskeretssituationen i alle central- og østeuropæiske lande. Det ligger uden for begge
bøgers valgte tidshorisont, men er nok
værd at konstatere. Uanset visse tilbageslag for individers rettigheder i f.eks. Rusland. Og afspændingen? Dette begreb er
sært fraværende fra den aktuelle debat.
Snarere opererer man i dag med udfordringer fra en stribe af central- og østeuropæiske stater, formelt nu demokratier,
men sært fjendske overfor retsstatsbegrebet og magtens tredeling.
En egentlig bedømmelse af HelsinkiSlutakten, CSCE og OSCE fremgår imidlertid ikke af nogen af de to værker. Men
megen interessant viden om tilblivelseshistorien og sikkerhedsproblematikken.
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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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