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Overlever den
"Liberale Verdensorden"?
Af Karsten Fledelius
Dette var hovedspørgsmålet
på en eftermiddagskonference hos DIIS, Dansk
Institut for Internationale
Studier, i København den 7. februar 2018,
med titlen "Making sense of international
(dis)order" med Mark Leonard, direktør for
European Council on Foreign Relations en fælleseuropæisk tænketank med base i
UK - som hovedtaler. Mark Leonard, som
er geopolitiker og geoøkonom, gennemgik
baggrunden for den såkaldte Liberal
World Order, vi har levet under 19912014; han gav et bud på, hvorledes EU
ville kunne bevare drømmen om en stærk
"liberal orden" indadtil, mens vi samtidig
indstiller os på en tilbagevenden til en
svagere "liberal orden" i resten af verden.
Det blev en interessant diskussion med
meget forskellige syn på verdens fremtidige tilstand.
Allerede for 5 år siden, i nr. 1-2/2013 af
MenneskeRet & Vrang, rejste vi spørgsmålet, om vi var på vej mod en ny "Pest over
Europa", tilsvarende den totalitære udvikling, der bredte sig ud over kontinentet i
1930erne, tilintetgjorde det ene demokrati efter det andet og mundende ud i
Anden Verdenskrig. Anledningen var 80året for udgivelsen af den danske socialdemokratiske politiker Hartvig Frischs bog
med denne titel, hvori han påviste den
systematiske måde, som de nye diktatoriske regimer undergravede demokratiet på
– med mange af demokratiets egne midler. Siden har vi oplevet, hvorledes propaganda, brug af de nye sociale medier og
deciderede fake news har givet uventede
udslag ved valgurnerne – mest markant
ved Brexit-afstemningen i England og valget af outsideren Donald Trump til præsident i den stat, som siden 1941 har stået

som fyrtårnet for "Den Frie Verden", og
siden 1991 som klodens eneste "supermagt": USA.
Det sidste valg har på mange måder
været det mest tankevækkende, fordi valgets vinder angiveligt vandt sin snævre
sejr - med et mindretal af de afgivne
stemmer - i kraft af støtte via bl.a. cyberspace fra den nye udfordrer af den "liberale verdensorden": Rusland. Dette har forarget mange. Også blandt dem, som har
set det som helt naturligt med vestlig
opbakning til "liberale" præsidentkandidater i tidligere sovjetlande som Rusland,
Ukraine og Georgien. Mange ser den aktuelle internationale situation som en tilbagevenden til den "kolde krig" fra 1980erne
med Sovjetunionens vigtigste efterfølgerstat, Rusland, i sin gamle rolle som modpol til, og modstander af, den "frie verden". Med gensidige sanktioner og militær
genoprustning mellem magtblokke som
naturlige følgevirkninger.
Det er imidlertid nok mest
frugtbart at se indad, se på de
udfordringer af demokratiet
som idé og livsform, som
har udviklet sig under
den hidtidige "liberale
verdensorden". Ikke
på noget tidligere
tidspunkt i verdenshistorien har der
været så mange
demokratisk styrede
lande som i 2011,
med diktaturernes
fald i Tunesien,
Ægypten og Libyen.
Men indførelse eller
udvidelse af demokrati har også medført mange skuffelser, som med rette

eller urette er blevet tilskrevet denne statsform. Invasionerne af Afghanistan og Irak
har ikke skabt velfungerende demokratier,
trods de bedste hensigter, lige så lidt som
det "Arabiske Forår". De stærkt opmuntrende (og udefra opmuntrede) "orange
revolutioner" i tidligere sovjetrepublikker
har også ofte ført til skuffelse. Mest
bekymrende har det været at opleve
demokrati-skeptiske stemninger udvikle
sig inden for det, vi i Europa har været tilbøjelige til at opfatte som kernen af den
"liberale verdensorden": vort eget kontinent.
Det er ikke blot EU, som efter radikale
udvidelser i nullerne er blevet ramt af
krise. Det er i hele det område, som er
omfattet af et grundlæggende demokra-
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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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tisk værdifællesskab: Europarådets medlemslande. Især i to af de folkerigeste
Europarådslande har man i 2010erne fjernet sig fra det fælles grundlag: Rusland og
Tyrkiet. Det er sket under pres både indefra og udefra og har ført til stærkt forværrede forhold for ytringsfrihed og civilsamfund i form af forfølgelse af eller ligefrem
drab på journalister, og ved indgreb mod
angiveligt statstruende NGOer. Men herfra
har krisen bredt sig til især konservative,
globaliseringsskeptiske miljøer i de europæiske kernelande. Nu også med indvirkning på den bredere politiske kultur selv i
lande med en gammel demokratisk tradition som England og Danmark.
Det var i denne situation, at det blev
Danmarks opgave at røgte formandsskabet i den ældste og mest grundlæggende
moderne europæiske organisation, Europarådet. Ofte glemt under indtryk af den
tilsyneladende langt mere dagligdagsprægende Europæiske Union. Denne union er
imidlertid opbygget på de "liberale" værdier, som er hele Europarådets idé – en
konsekvent afstandtagen fra den undertrykkelse af individet, som er diktaturernes
kendemærke.
Et vigtigt udtryk for disse "liberale"
værdier er de konventioner, som efterhånden alle andre europæiske stater end Hviderusland har tilsluttet sig siden 1948,
såvel som de organisationer og institutioner, der er dannet for at sikre konventionernes omgørelse til konkret virkelighed
for medlemslandenes borgere og samfund.
Det danske formandsskab satte særlig
fokus på den Europæiske Menneskeretsdomstol, som fra flere sider, også i Danmark, er blevet beskyldt for at være utidssvarende og ikke tage tilstrækkeligt hensyn til folkestemningen og det politiske
flertal i flere af medlemslandene.
Også herhjemme har skepsis og mod-





stand bredt sig mod de konventioner,
Danmark tidligere frivilligt har tilsluttet
sig, og i øvrigt bedre efterlevet end de fleste andre lande. Ironisk nok er disse konventioners konkrete indhold og ganske
besindige efterlevelse i virkeligheden
ukendt for de fleste, som kun hører om
dem i forbindelse med enkeltsager, der bliver blæst op i medierne.
Hvad de færreste danske borgere er
bevidst om, er i hvor høj grad, Europarådets og Danmarks Grundlovs værdisæt i
virkeligheden stemmer overens. Og i hvor
høj grad beskyttelsen af enkeltindividet
mod magthaveres vilkårlighed er grundlaget for de regler for god regeringsførelse,
som blev stadfæstet ved CSCEs (OSCEs
forgængers) afgørende møde i juni 1990 i
København – dér hvor de kriterier for
demokrati, menneskerettigheder og good
governance blev fastlagt, som EU overtog
som "Københavnskriterierne" i 1993. Danmark har selv været med til at skabe dem,
og vi er i høj grad medansvarlige for at
opretholde dem. Vi har både et historisk
og et aktuelt medansvar for, at vi i Europa kan bevare en stærk "liberal", humanitær og demokratisk samfundsorden som
et forbillede for resten af verden. Vi er selv
medansvarlige, her og nu, for at den "liberale verdensorden" overlever også dens
nuværende krise.
Var dette ambitionen bag det danske
Europaråds-formandsskab,
som angiveligt

havde sat sig som mål at gennemføre et
hovedeftersyn af den Europæiske Menneskeretsdomstol? Det som skulle munde ud
i en "Københavnserklæring"? Det er der
bestemt flere fortællinger om. Fra succes
til fiasko, alt efter udgangspunkt, temperament og fortolkning! Det skal ikke afgøres her, det er der stof til en hel konference i, som den der afholdtes i Københavns
Universitets festsal den 11.4.2018, organi-
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Litteratur:
En god indføring i debatten
omkring Den liberale verdensorden
er Det Udenrigspolitiske Selskabs
jubilæumsnummer af samme navn
fra oktober 2016, med bidrag fra
en række danske forskere og en
enkelt russisk.

seret af Nyt Europa i samarbejde bl.a. med
Helsinki-Komiteen. Det kan imidlertid
allerede nu fastslås, at 1) der er opnået
enighed om en "Københavnerklæring",
som respekterer domstolens uafhængighed og konventionernes integritet på en
måde, som der slet ikke var tale om i det
oprindelige udkast fra formandsskabets
side; at 2) processen foregik i en hidtil
uset åbenhed, med stor inddragelse af
NGO-verdenen, som da også udnyttede
muligheden for indspil under processen,
herunder Den Danske Helsinki-Komité; at
3) flere vægtige europæiske regeringer
lagde stor vægt på opretholdelse af de
grundlæggende principper for domstol og
konventioner og afviste en brug af subsidiaritetsprincippet til en reel undergravning af domstolens overnationale autoritet; og at 4) der blev sat fokus på nødvendigheden af at styrke det økonomiske
grundlag for domstolens arbejde, så
sagerne ikke hober sig op som hidtil.
Men den største gevinst af det danske
 
formandsskab ligger måske i den større –
og nu bredere forankrede – viden og
bevidsthed om Europarådet og en af dets
vigtigste institutioner, som processen
omkring Københavnserklæringen har
medført. Denne viden og bevidsthed er
det vigtigt at følge op på nu, hvis vi
ønsker at bevare og styrke den "liberale
verdensorden" og den domstolssikrede
beskyttelse af det enkelte individ. Det er
goder, borgerne i både gamle og nye
demokratier i Europa har kunnet nyde
godt af efter to ødelæggende verdenskrige og de syd- og østeuropæiske diktaturers fald 1974-1991 – goder, det er nødvendigt at kæmpe videre for i Europas, og
hele verdens, interesse!
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Er sanktionerne mod Rusland
Putins ”politiske heroin”?
Af Søren Riishøj
I begyndelsen af april indførte præsident Donald
Trump efter pres fra
Kongressen en ny runde
sanktioner mod Rusland målrettet mod
24 navngivne russiske borgere og 14 russiske firmaer. Disse sanktioner kommer
oven i en række andre sanktioner, en del
af dem indført på grund af den påståede
russiske indblanding i den amerikanske
valgkamp og senest i kølvandet på giftangrebet i England på Sergej Skripal og
hans datter.
Men hjælper sanktionerne overhovedet? Det emne har i flere år været ivrigt
debatteret. I Polen, der ellers er en ”høg”,
når det gælder forholdet til Rusland, diskuteres emnet åbent. I det polske ugeskrift ”Polityka” (nr. 17/18, 2018) giver
Lukasz Wojcik læserne en ny og interessant analyse. Som mange andre slår han
- med henvisning til den amerikanske
ekspert Max Boot - fast, at Skripal sagen
på ingen måde har svækket Putin, tværtimod. Ved præsidentvalget kom det ham
til gavn, at han har udvist ”styrke” og
modsat pres fra Vesten.
Den russiske oppositionsleder Aleksei
Navalnij er helt enig heri. Takket være
sanktionerne, siger han, får Putin tilført
en ”narkotisk tilfredsstillelse” og samtidig
en større opbakning hjemme. Det hjælper
heller ikke Vesten systematisk at overdrive Ruslands rolle, når det gælder cyberangreb og indblanding i valgkampe i
vestlige lande, fortsætter han. De angreb
på Rusland giver blot den russiske befolkning indtryk af, at Putin og Rusland har
betydning og vægt og gør en forskel
internationalt. Det betyder, at andre
lande skal regne med og tage Rusland
med, når der skal træffes vigtige beslutninger.
Rusland agerer godt nok mere selvbevidst (”assertive”), men har problemer og
store omkostninger, når det f.eks. gælder

krigen i Syrien, Krim og Østukraine. Overdrivelserne, fortsætter Wojcik, er ofte
kommet til udtryk i vestlig presse, f.eks.
har det britiske ”Times” kaldt Putin verdens mægtigste mand! Han henviser til
 bulgarske
  politolog
 Ivan Kraden kendte
stev, der siger, at det liberale Vesten frygter, at Rusland ”vil regere verden”, at verden vil blive styret ligesom Rusland. Som
bekendt er det liberale system i Vesten
under voksende pres inde fra. Det er
menneskeligt for establishmentet at give
ikke sig selv, men andre skylden, underforstået Putin. Problemet er, at sanktionerne styrker fortællingen om, at onde
kræfter ude fra truer Rusland, kort sagt
en parallel til det establishment i Vesten,
der overdriver og gerne giver Putin skylden for egne fejl.
Dertil kommer, at de nyeste sanktioner
mod enkeltpersoner slet ikke hjælper
Vesten. Oleg Derikaska, aluminiumskonge
og tidligere forbundet med Trumps afsatte strateg Paul Manafort, er en af dem,
der rammes. En anden er Igor Rotenberg,

en ven af Putin fra Skt. Petersborg tiden
i 1990erne. At straffe dem, hjælper slet
ikke, for de er ikke i stand til at påvirke
Putin, tværtimod er de afhængige af
ham. Modsat forholdt det sig i 1990erne
under Boris Jeltsin, her var oligarkerne i
stand til at diktere præsidenten, hvordan
han skulle handle. Iran er ét af få eksempler på, at sanktioner kan virke, men ikke
Rusland, skriver Wojcik med henvisning
til Maszy Gassen, russisk journalist og
skribent ved ”The New Yorker”. Her stod
et enigt sikkerhedsråd bag beslutningerne. Det gælder slet ikke i tilfældet Rusland. Den brede befolkning rammes, men
de rammes meget mere af de russiske
kontrasanktioner mod Vesten og Ruslands alt for store afhængighed af olieog gaspriserne. Meningsmålinger, f.eks.
fra Centrum Levada, har vist, at over
halvdelen af den russiske befolkning
mener, at den økonomiske situation i
Vesten er værre end i Rusland!

Vladimir Putin holder valgmøde forud for præsidentvalget på Lusjniki Stadion i Moskva
(Ruslands største) den 3. marts 2018.
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Armeniens
og arven
fra 1988
  revolution


Af Thomas de Waal,
Carnegie Moscow Center
Armeniens regerende styres uventede
sammenbrud forstås bedre, hvis man
studerer
Armeniens
brud
med
Sovjetregimet i 1988. Landet har en
arv, en historisk tradition for fredelig
protest og national solidaritet, men er
også fanget i et nationalistisk narrativ.
Den armenske krise har fået mange
observatører af det post-sovjetiske rum til
at klø sig i nakken. I henhold til sædvanlig analyse forventes en siddende regering ikke at kapitulere så enkelt overfor
gadens protester. Dertil kommer, at det
forventes, at Moskva bliver vred, når et
venligtsindet regime bryder sammen
under en folkelig opstand.
Det moderne Armenien har sine egne
særegenheder, som snyder dem, der
observerer landet på lang afstand. Disse
forstås lettere, hvis man ser på den måde,
landet forlod den kommunistiske sfære
på fra 1988. Man kan lære meget af
denne historie, nu hvor Nikol Pasjinian og

hans allierede er på vej til at overtage
magten.
For tredive år siden blev Armenien
kastet ud i en krise, som fulgte et tilsvarende dramatisk manuskript. I februar
1988 vovede en lille gruppe stort set
ukendte at udfordre det kommunistiske
regime i Armenien, som ansås for at være
en af Sovjetunionens mest loyale og rolige republikker. Allerede før end de baltiske stater og Georgien rejste sig, mobiliserede de politiske novicer i Armeniens
”Karabakh-Komité” en offentlig massebevægelse. De arrangerede demonstrationer i Jerevans centrum, hvor de krævede
Nagorno-Karabakh, der var en del af det
sovjetiske Azerbajdjan, men hvor befolkningens flertal er armenere, forenet med
Armenien. I løbet af få dage var en million mennesker på gaderne i Jerevan i et
antal, der endog oversteg tidligere protester.
Disse begivenheder startede processer,
der ændrede Armenien og Azerbajdjan
uigenkaldeligt. Man bevægede sig både i
retning af uafhængighed og af en blodig

konflikt om Karabakh, der fortsat i dag
forbliver uløst. Alt, hvad der foregår
begge steder, sker fortsat i skyggen af
1988.
Nogle af svarene på den tidlige armenske krise lyder velkendte. Det siddende
regime viste sig svagt og panikagtigt over
for en offentlig fuldblodsprotest, da det
afsløredes, at det ikke havde nogen folkelig legitimitet. Armenske diaspora-organisationer blev fanget uforberedte og
udsendte opfordringer om dialog med en
sovjetisk ledelse, der ikke var opmærksom
på gadens begivenheder.
Moskva havde også skyklapper på. Da
Mikhail Gorbatjovs politbureau forsøgte
at undertrykke bevægelsen, fandt man, at
der var meget færre håndtag til rådighed
end antaget. Den halvhjertede og klodsede undertrykkelse bar kun ved til modstandsbevægelsen. En sovjetisk hærenheds forsøg på magtanvendelse og overtagelse af kontrollen med Jerevans Zvarnots lufthavn i juli 1988 endte i et blodbad og med en students død. Senere på
året gav Gorbatjov ordre til at arrestere







Titusinder gik på gaden i Jerevan den 22. april i protest mod udnævnelsen af Serzj Sargsian til regeringsleder.
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Karabakh-Komiteen, men deres fem
måneders fængselsophold tjente kun til
at forstærke deres position. Ved deres
løsladelse sagde en af lederne, Ahot
Mantjarian, at deres position ”nu var et
sted imellem den hellige Frans af Assisi
og paven”.
Siden, nemlig i august 1990 efter 2½
år – og ikke efter to uger – blev oppositionslederen Levon Ter-Petrosian valgt til
formand for Armeniens Øverste Sovjet og
magtovertagelsen var gennemført. Et år
senere blev Ter-Petrosian det nu uafhængige Armeniens første præsident.
Både i 1990 og nu i 2018 gav regimet
efter. Armeniens regerende partier kan
handle barsk, men dette er langt fra
Orwellsk 1984. Ligegyldigt hvem, der er
ved magten, og hvad statsmedier meddeler, så har det armenske samfund bevaret
evnen til fri tænkning og retten til at
være uenige. Helt centralt gælder, at det
er et land, hvor en tvær-armensk identitet og national solidaritet trumfer alle
andre faktorer. Således anser selv en
stærk person som Serzj Sargsian sig selv
som patriot, og han valgte at træde tilbage fremfor at bruge magtmidler mod sine
landsmænd, armenierne.
I dag som dengang forstår vestlige
armenske diasporaorganisationer ikke i
tilstrækkelig grad, hvad der er de drivende kræfter i det ”østlige Armenien”, og de
var alt for tilbøjelige til at følge den
dagsorden, der blev sat af den aktuelle
regering i Jerevan. Selv om mange armenere i diasporaen stadig er indflydelsesrige individer, så har deres formelle organisationer været koblet helt af under den
nuværende krise.
Ruslands kejtethed ser på sin vis også
kendt ud. Men denne gang har begge
sider i Moskva og Jerevan lært et nyt
manuskript. Russiske embedsmænd insisterer på, at de respekterer Armeniens ret
til fredelig forandring – selvom synet af
en protestbevægelse støttet af Alexej
Navalnyj med meget stor sandsynlighed
forfærder dem. Pasjinian og hans medprotestledere opfordrede støtterne til at
undgå anti-russiske og pro-EU slogans,
sådan som det var tilfældet under de
”elektriske Jerevan” protester i 2015.
Pasjinians udtalelser om Rusland viser
en mand, der er klar over hans lands geo-

politiske realitet, der befinder sig i en
aflyst krigstilstand med Azerbajdjan, og
som har lukket grænsen og afbrudt
diplomatiske forbindelser med Tyrkiet.
Han insisterer på, efter alt at dømme velment, at den russiske militære alliance
forbliver stærk. Pasjinian har også udtalt
sin støtte til Armeniens fortsatte medlemskab af Den eurasiske økonomiske
Union på trods af, at han var modstander
af den tidligere. Oppositionslederen har
helt givet ambitioner om at nedbryde
  

monopol-ejerskabsformerne i den armenske økonomi, fordelt mellem Rusland og
en håndfuld armenske oligarker, men han
er klar over, at det ikke er tidspunktet til
at sige dette højt.
Der er også stadig advarselslamper fra
Armeniens turbulente brud med Sovjetunionen. Landets demokratiske løfte
blegnedes langsomt efter 1991, da et nyt
”magtparti” omkring eliten og sejrende
veteraner fra Karabakh-konflikten blev
dannet, og som begyndte at monopolisere såvel politik som økonomi. Først dominerede Ter-Petrosians Armenske Nationale Kongresparti, og – efter at han var blevet fredeligt afsat i 1998 – efterfølgerne
Robert Kotjarians og Serzj Sargsians
Republikanske Parti.
Ingen af disse mænd kan kaldes autokrater. Man kan beskylde dem for meget:
økonomisk ulighed, en korruptionskultur,
stor udvandring. Men det taler også til de
fhv. lederes fordel, at Armenien i dag har
mange flere valgmuligheder, end da landet blev uafhængigt. Det har professionelle teknokratiske akademikere i statsapparatet, som vil overleve regeringsskiftet.
Nutidens Jerevan er international på en
helt anden måde end for 20 år siden, en
by med mange armensk-amerikanske ITprofessionelle, teknikske rådgivere fra
EU-lande, kinesiske forretningsfolk og
iranske turister.
Den største forskel 30 år efter 1988 er,
at de unge mennesker, der går i spidsen i
Jerevans nye protester er en generation,
der er meget forskellig fra deres forældre.
De er meget mindre sovjetiske i deres
mentalitet og de ser ikke Moskva som en
metropol på samme måde som deres
fædre og mødre. De er så at sige både
mere globaliserede og mere digitalt orienterede.
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På en anden måde – og det er ikke
deres egen skyld – kan man sige, at de
unge armenere ser mere indad. Arven fra
Karabakh-konflikten – lukkede grænser,
stærk nationalisme, et militariseret miljø
– definerer dem på måder, som de ikke
selv er fuldtud klare over. Denne generation har gjort hele nationalisme-debatten
og de sidste to årtiers kampe til et indre
anliggende.
Klædt i sin camouflage t-shirt passer
Pasjinian fint til denne model. Den 2. maj
udtalte han til sine supportere: ”Længe
leve republikken Nagorno-Karabakh, som
bør blive en udelelig del af republikken
Armenien!” Dette er en mere ikke-kompromis-søgende linje end den, krigsveteranen Sargsian stod for – og helt anderledes end da hans læremester Ter-Petrosian engang forsøgte at forhandle kompromiser med både Azerbajdjan og Tyrkiet i den armenske statsudviklings navn.
Hvis han vælges til premierminister, vil
Pashjnian kunne forvente gode muligheder for at bekæmpe korruption og den
økonomiske ulighed. Men den mørke side
af 1988, starten på Karabakh-konflikten
og dens internationale følgevirkninger, er
en arv, som endnu ingen leder i Armenien har været i stand til tage fat om eller
at løse.
Tom de Waal er senior fellow hos Carnegie Europe med speciale i Østeuropa
og Kaukasus-regionen.

Oversat fra engelsk af Philip Maschke
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1993-2018:
  25 års jubilæum
for EUs Københavnskriterier
Af Philip Maschke
Københavns-kriterierne,
siger vi i Helsinki-Komiteens
narrativ, var de vedtagelser
på sikkerhedskonferencen
om søjlen den menneskelige
dimension, der foregik i København i sommeren 1990. Der blev i årene 1989-19901991 afholdt flere af de sikkerhedskonferencer, der i 1992 i Helsinki endte med
etablering af OSCE, ODIHR og det årlige
Human
Dimension
Implementation
Meeting, hvor civilsamfundet er repræsenteret.
Københavnskriterierne blev imidlertid
overtaget af forhandlingerne om optagelseskriterier dvs. EUs adgangskrav for EUmedlemskab til de ”ny” stater i Baltikum og
Centraleuropa, som blev vedtaget på et
topmøde under dansk formandskab i
København i 1993 og som kom til at gælde
som adgangsbillet for de 10 stater, der blev
medlemmer af EU fra og med 2004.
Dette 25 års jubilæum fejredes på behørig vis ved en konference i Eigtveds Pakhus,
Udenrigsministeriet havde indbudt til, den
7. maj. Komiteen var inviteret og repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Gerd Battrup samt Karsten Fledelius, Hanne Severinsen, Carl Erik Foverskov, Philip Maschke
og Claus von Barnekow.

TV2-korrespondent Lotte Mejlhede var
en veloplagt moderator, der søgte at få
udenrigsminister Anders Samuelsen, fhv.
udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen,
fhv. udenrigsminister Carl Bildt, og sagkyndige notabiliteter som Poul Skytte Christoffersen, Rebecca Adler-Nissen m.fl. til at
sætte EUs udvidelsesproblemer på spidsen.
Grundlæggende var der bred tilfredshed
med Københavnskriterierne, som blev kaldt
et fyrtårn, en guide, der kunne vise de tidligere kommunistiske lande i hvilken retning, man kunne gå. Men et centralt tema
var naturligvis, hvorledes EU i dag kan
håndtere stater som f.eks. Ungarn og
Polen, hvor retsstaten synes at bevæge sig
i en uheldig retning. Uffe Ellemann-Jensen
indledte med at konstatere, at det var en
fejl, at man ikke fra begyndelsen havde fået
defineret en central evalueringsmekanisme,
men nok havde haft for stort fokus på de
vækstgevinster, de ny medlemsstater kunne
opnå ved de markedsmæssige mekanismer
i acquis’en. Det eneste reelle værktøj EU
formandskabet nu har til rådighed er at
indlede en sag efter artikel 7, fratagelse af
stemmeret, kaldet atombomben.
Carl Bildt
 understregede i den forbindelse, at den politiske del af evalueringsmekanismen – demokrati, menneskerettigheder
og retssamfund – i 1990erne blev varetaget
af Europarådets optagelseskriterier og

Udenrigsminister Anders Samuelsen og fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen debatterer
EUs acquis.
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Sveriges fhv. udenrigsminister Carl Bildt i
København.

monitorering. Europarådets monitoreringsværktøj og Venedig-Kommissionen fungerede i praksis som politisk acquis.
Han erindrede om, at processen med
optagelsen af Sverige og Finland i EU midt
i halvfemserne havde været hurtig og smertefri – som en festlig afslutning på dagen
fik han også peget på, at Island og Norge
ville være nemme at optage i EU. Carl Bildt
pegede på, at centrale elementer som
minoritetsbeskyttelse og retsstat er en forudsætning for økonomisk vækst og investeringer og skal forhindre, at folk mister
deres nystartede virksomhed gennem snyd
og bedrag.
Anders Samuelsen var medlem af EUParlamentet i 2004, da de 10 lande blev ny
medlemsstater og erindrede dette som en
stor begivenhed. Samuelsen så frem til, at
den reformkonference for Ukraine, som
Danmark har inviteret til og afholder den
27. juni i år vil blive en lige så stor begivenhed.
Tidl. slovakisk udenrigsminister og FN
speciel rådgiver for Kosovo, Eduard Kukan,
glædede sig
sit lands ishockey-fans,
 over

der mod Tjekkiet netop havde spillet turnering i København. Folkene fra de to lande
kan glæde sig og være sammen i fordragelighed, og for Slovakiet, konstaterede han,
var udviklingen fra 2004 til 2018 en succeshistorie.
Andre talere beskæftigede sig i detaljer
med chancerne for og udsigterne til EUmedlemskab for de seks Vestbalkan-stater
Albanien, Bosnien, Kosovo, Montenegro,
Makedonien og Serbien. Og nogle af de
tilstedeværende udenlandske ambassadører
gav svar på tiltale.
Det kunne ikke undgå at være en stor
oplevelse, når så mange koryfæer var samlet, og den nyere histories vingesus kunne
mærkes.
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Danmarks formandskab for Europarådets
Ministerkomité
Som det vil være de fleste af nyhedsbladets læsere bekendt indtog den danske
regering formandskabet for Europarådets
ministerkomité den 15. november 2017,
og formandskabet afsluttes med en konference for udenrigsministrene for
Europarådets 47 medlemslande den 16.18. maj 2018. Komiteens erklæring
udsendt i anledning af udenrigsministermødet ses i forlængelse af denne artikel.
MenneskeRet & Vrang nr. 3/2017 var et
temanummer om Europarådet og Den
europæiske Menneskeretsdomstol som
oplæg til den konference, komiteen
afholdt sammen med FN-Forbundet og
Europabevægelsen/København-Frederiksberg den 24 oktober 2017, som refereret i MenneskeRet & Vrang nr. 4/2017.
På invitation fra Justitsministeriets task
force deltog vi i vinters i møder om udkastet til den Københavnserklæring om Den
europæiske Menneskeretsdomstol, som
regeringen ønskede vedtaget af Europarådets justitsministre i april 2018. Dette
tema var eet af Danmarks fem temaer for
formandskabet. Det blev et begivenhedsrigt år set med NGO-øjne, om end man
desværre må erkende, at dækningen af
problemstillingerne knap er nået til de
store mainstream medier, diskussionen
foregik på fagjuridiske hjemmesider og i
niche-politik-medier. Hvordan ser det
endelige resultat af den Københavnserklæring, som forelægges udenrigsministermødet den 16-18. maj, ud uden for
Danmark?
I en analyse fra Norge, bragt i det norske Morgenbladet.no den 20. april, skriver Geir Ulfstein og Andreas Føllesdal,
begge co-directors, PluriCourts, Juridisk
fakultet, Universitetet i Oslo, under overskriften: ”Københavnerklæringen – opp
som en løve - Statene har bevisst valgt å
ikke beskjære Den europeiske menneskerettighetsdomstolens
uavhengighet.
Hvorfor?”
”Ministrene i Europarådet vedtok
«Københavnerklæringen» om reform av

det europeiske menneskerettighetsregimet fredag 13. april. Danskene ønsket å
begrense den europeiske menneskerettighetsdomstolens (EMD) kontroll med statene, særlig når det gjaldt asylsaker. Men
  

danskene fikk ikke med seg andre stater –
snarere tvert imot. Debatten og hva ministrene valgte bort fra danskenes opprinnelige utkast kan lære oss noe både om
menneskerettighetsutfordringene og nasjonalstatene i Europa. Det er uenighet om
symptomer, diagnoser og resepter.
Tidligere dommer i EMD, Hanne Sofie
Greve, advarte i Morgenbladet 13. april
om bekymringene bak danskenes utkast.
EMDs «dynamiske tolkning» av menneskerettighetskonvensjonen gjør i praksis
EMD til lovgiver. Danskene foreslo å gi
statene mer politisk kontroll over EMD i
form av en «dialog» med domstolen. Og
de ville sikre statene mer handlingsrom –
en bredere «skjønnsmargin» – spesielt på
politisk betente områder så som innvandring og asylpolitikk.
Men de andre statene gikk ikke med på
disse forslagene. Tvert imot gir Københavnerklæringen uttrykkelig støtte til
EMD, dens uavhengighet, og dens dynamiske tolkningspraksis.
Greve hevder at domstolen ikke makter
å behandle de mest dramatiske menneskerettighetsutfordringene. Det er i liten
grad EMDs skyld at domstolen har for
mange saker. EMD dømmer for omfattende
menneskerettighetsbrudd
i
Russland, Ukraina og Tyrkia – men landene følger ikke opp. Københavnerklæringen hevder at hovedproblemet ikke er
domstolen, men visse staters manglende
respekt for menneskerettigheter og for
EMDs dommer.
Københavnerklæringen har noe nytt:
Den vil generalisere EMDs praksis med å
tilkjenne stater en skjønnsmargin. For
mange menneskerettigheter må det være
«sterke grunner» for at domstolen skal
sette nasjonale domstolers avgjørelser til
side – dersom de har fulgt EMDs kriterier
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for avveining av ulike interesser og rettigheter. Dette går lenger enn tidligere ministererklæringer, og bør berolige enkelte
kritikere.

Kan det danske vertskapet være fornøyd med resultatet?
Danskene ville at EMD skulle være mindre
nøye med å vurdere statenes asylpraksis,
og at EMD generelt bør være mer var for
de ulike «konstitusjonelle tradisjonene og
i lys av nasjonale forhold». Dette er en
varhet Russland nylig har ytret ønske om.
Vårt eget storting diskuterte det første av
disse ønskene sist uke. Men Danmark fikk
ikke andre stater med seg, for
Københavnerklæringen har ingen spor av
disse forslagene.
Danskene fikk heller ikke gehør for å
styre EMD mer gjennom regelmessige
politiske dialoger – som lett kunne bli
diktater til EMD. Isteden skal Ministerkomiteen diskutere temaer knyttet til statenes gjennomføring av dommer. Men
igjen understreker erklæringen domstolens uavhengighet – og at dialogene må
inkludere sivilsamfunnet, ikke bare regjeringene.
Prosessen viser at noen bekymringer
om EMDs «demokratisk underskudd» og
domstolens misbruk av sin uavhengighet
fra statene er overdrevet. Statene ble ikke
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enige om å følge danskenes oppfordringer om å begrense domstolens skjønn og
økt politisk kontroll med EMD. Statene
ble tvert imot enige om å støtte domstolens virkemåte og dynamiske tolkningspraksis. Erklæringen avviste også danskenes mer negative og statssentrerte subsidiaritetsprinsipp ved å understreke mange
aktørers ansvar for å styrke statenes
respekt for menneskerettigheter.
Statene har altså bevisst valgt å ikke
beskjære EMDs uavhengighet. Hvorfor?
En grunn kan være at mange av politikerne innser fordelene ved at EMD overvåker menneskerettighetene hos seg selv.





Det gir en ekstra sikkerhet for at det nasjonale flertallet ikke misbruker sin makt.
Dette er en nødvendig og tålelig pris å
betale for et europeisk menneskerettighetsregime som beskytter viktige verdier i
det lange løp – demokrati, rettsstatsverdier og menneskerettigheter i Europa.
Kan det danske vertskapet være
fornøyd med resultatet? Optimistiske tilhengere av den danske regjeringen kan
hevde at de kan leve med resultatet. Den
danske regjeringen kan med rette si til
velgerne at de gjorde sitt beste i å forsøke å begrense EMDs kontroll. Men at
deres forslag ble avvist av de andre euro-

peiske demokratiene. Uansett: statene
viste sin sterke støtte til domstolens praksis og betydningen av å ha en uavhengig
domstol.”
downloaded den 11. maj 2018

Et indtryk af den diskussion, der
fandt sted i efterår 2017 og forår
2018 kan læses under temaet ”Dansk
opgør med konventionerne?” på
Altinget.dk:
https://www.altinget.dk/eu/artikel.asp
x?emne=4641

Dunja Mijatović er Europarådets ny
menneskeretskommissær
Den tidligere OSCE repræsentant for frie
medier, Dunja Mijatović, er valgt til og tiltrådte den 1. april sin seks års periode som
Europarådets Menneskeretskommissær
efter Nils Muižnieks. En af hendes første
offentlige optrædener var på det danske
formandskabs high-level konference for
Europarådets justitsministre i april måned,
”Continued Reform of the European
Human Rights Convention System – Better
Balance, Improved Protection” – hvor det
nu vil være mange af læserne bekendt, at
denne titel kan fortolkes på flere måder,
både nationale og internationale.
Der kan ikke rejses tvivl om, at Dunja
Mijatović går til kamp for konventionssystemet og for Den europæiske Menneskeretsdomstol. Her er nogle uddrag af hendes
tale, som kan findes med linket:
”Det europæiske menneskeretsbeskyttelsessystem har bevist sin succes ved at
beskytte menneskerettigheder og er blevet
en kilde til inspiration for lande og retssystemer i andre dele af verden. I dette
system spiller domstolen en afgørende
rolle. Dens domme har skabt såvel vor
nutid som vil uden tvivl definere vor fremtid.
”Ved sin domspraksis [case law] har domstolen været et fyrtårn for alle dem, der har
søgt beskyttelse og retfærdighed og har
uudsletteligt håndteret nogle af de mest
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saglige menneskeretstemaer som Europa
har stået over for i de sidste syv årtier. Dens
rolle i f.eks. at beskytte retten til liv og forbyde tortur har ikke blot sikret respekt for
menneskelig værdighed, men samtidig
mindet os om hvilke værdier, der definerer
demokratiske samfund. . . . I mit tidligere
arbejde inden for ytringsfrihed har domstolens afgørelser været en særlig vigtig reference. . .
”Jeg agter at fortsætte arven i dette

embede inden for tre søjler:
”For det første vil jeg fortsætte med at
øge opmærksomheden hos nationale myndigheder og civilsamfund omkring konventionssystemet . . . og sikre dets langsigtede
effektivitet.
”For det andet vil jeg anvende værktøjet
tredje-parts-intervention ved at forsyne
domstolen med objektiv og upartisk information. Jeg har tidligere observeret, at
sådanne interventioner har gjort en forskel
og har hjulpet domstolen til at opnå en
bredere forståelse af sammenhængene i en
sag og af hvilke menneskeretsemner, der
var på spil. . . .
”Og for det tredje vil jeg søge at bidrage
til eksekvering af afsagte domme. I mange
medlemsstater er den manglende eksekvering af afsagte domme et stort problem. …
”Som konklusion på denne dags diskussioner er det vigtigt at huske, at hvis vi

opdeler domme i gode eller dårlige baseret
på politiske, nationale eller personlige overbevisninger, så vil vi modsige selve princippet om menneskerettighedernes universalitet og uafhængighed, hvorved vi ville
smadre det menneskerettighedsbeskyttelsessystem, som samvittighedsfuldt er blevet
skabt gennem de sidste syv årtier. ….
Deklarationer kan være landkort, men
løser ikke derved menneskeretsproblemer.
Vi har brug for en menneskeretshåndtering
baseret på principper, og vi har brug for at
understrege, at menneskerettighederne er
universelle og traktatforankrede; at de finder anvendelse uanset kultur, religion eller
 
politisk system; at de tilhører enhver af os
uden undtagelser. For at opnå dette må
regeringer, parlamenter og domstole blive
bedre til at inkorporere menneskeretsstandarder og Menneskeretsdomstolens domspraksis [case law] i deres arbejde. Men hvis
Europarådets medlemsstater ikke vil gøre
det, hvem skal så? Som en organisation,
der fremmer menneskerettigheder, demokrati og retsstat har et særligt ansvar for at
sikre, at dette vil ske. . . . . .
Find hele talen her:
https://rm.coe.int/high-level-conferencecontinued-reform-of-the-europeanhuman-rights-co/16807b75a6
Oversat fra engelsk af Philip Maschke
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4 grunde,
  der førte
 til Tyrkiets
 lynvalg
Af Asli Aydıntaşbaş, European Council
on Foreign Relations
Recep Tayyip Erdog^an forsøger at
komme en tyrkisk nedtur i forkøbet.
Han har sandsynligvis gjort tilstrækkeligt til at vinde dette lynvalg.
Tyrkiets præsident, Recep Tayyip
Erdog^an, har med en overraskende
beslutning - påtvunget regeringen af
situationen i Syrien og af sorte skyer over
økonomien - udskrevet lynvalg på opfordring af sine ultra-nationalistiske allierede, partiet National Handling, MHP.
På trods af gentagne forsikringer de
seneste mange måneder overfor medier
og medarbejdere i AKP, Justits- og
Udviklingspartiet, om at valg ville blive
gennemført efter tidsplanen i november
2019, accepterede Erdoğan at udskrive
valg, efter at Devlet Bahçeli, MHPs leder
og Erdog^ans de facto koalitionspartner,
offentligt havde fremsat krav herom.
Den tyrkiske præsident sagde, at ”med
de tyrkiske operationer ind i Syrien og de
historiske begivenheder omkring Irak og
Syrien, er det blevet nødvendigt for Tyrkiet at overvinde usikkerheden så hurtigt
som muligt”, hvorved han mente, at det
er usikkerheden i et land, der befinder sig
i en overgangsfase mellem et parlamentarisk system og det ny præsidentielle
system, som fik flertal ved sidste års folkeafstemning.

Recep Tayyip Erdog^an holder vælgermøde

12

Valget skal finde sted den 24. juni og
Erdog^ans pludselige aktion for at konsolidere sin magt drejer sig om en risikominimerende strategi, som vil have stor
indvirkning på AKP i nær fremtid.
Kritikere har fremført, at 66 dage knapt
rækker for det Højeste Valgråd til at forberede såvel et parlamentsvalg som et
præsidentvalg til afholdelse samme dag.
Det er første gang, at Tyrkiet skal afholde valg under det ny system. Tyrkiets 58
millioner vælgere deltager sædvanligvis i
stort tal i valgene på grund af den meget
polariserede indenlandske politiske scene.
Men afholdelse af valg under den undtagelsestilstand, der indførtes i juli 2016,
har længe været kritiseret på grund af de
herskende begrænsninger på forsamlingsfrihed og mulighed for at føre kampagner.
Erdog^an og MHP har flere grunde til at
vælge at afholde valg 17 måneder før
tiden:
1. Grib øjeblikket: Det lykkedes for
Erdog^ans valgkoalition med Bahçeli at
opnå de 51 pct. af stemmerne ved folkeafstemningen i april 2017, der var nødvendige (på trods af rapporter om valguregelmæssigheder i de kurdiske områder).
Efter et dyk ovenpå folkeafstemningen

har koalitionen på det seneste set sin
støtte øget i meningsmålinger som følge
af den tyrkiske indtrængen i den syriske
by Afrin; denne indtrængen blev ledsaget
af store slag på den nationalistiske medi-

etromme. De to partier er allerede enedes
om at deltage i de kommende valg i en
koalition, og de høster for tiden mellem
42 og 52 pct. af stemmerne i meningsmålinger. Erdog^an ønsker at gribe øjeblikket og at ride på den nationalistiske
bølge fra Afrin.
2. Truende økonomiske problemer.
Den tyrkiske økonomi viser tydelige
svaghedstegn, som regeringen nok kan
sidde overhørig nogle måneder endnu –
men ikke hele vejen til november 2019.
Tyrkiet lider i øjeblikket under den højvækst-model, som Erdog^an har valgt, en
model, der har resulteret i høj inflation,
et højt renteniveau, en ekspansiv finanspolitik, stor arbejdsløshed, og et stort
underskud på statsfinanserne – alt sammen forværret af Tyrkiets manglende
evne til at tiltrække investeringer fra
udlandet. Tyrkiets præsident følger den
økonomiske udvikling tæt, og han er af
den opfattelse, at statslig finansiering af
store infrastrukturprojekter vil levere den
fornødne stimulus i disse vanskelige
tider. Ved såvel private som offentlige
møder har Erdog^an nægtet at anerkende en sammenhæng mellem det demokratiske underskud og det dårlige investeringsklima – og han har offentligt
kritiseret en partifælle som vicepremierminister Mehmet Ş imşek for at have
udtalt sig i den retning. Men realiteten
er, at tyrkerne beholder deres opsparing
 
i US$, at store virksomheder flytter deres
penge til udlandet, og at bygge- og
anlægssektoren – præsidentens øjesten
– er i en elendig forfatning. Økonomer
forudsiger, at der er hårde tider forude,
på trods af en stimulerende pakke for
nylig, og Erdog^ans bekendtgørelse af, at
færdiggørelsen af den ny lufthavn i
Istanbul vil blive fulgt af anlæggelsen af
en ny kanal i Istanbul. AKPs økonomiske
strategi må forventes at være at træde
hårdt på gaspedalen i de nærmest kommende måneder og lade pengestrømme
flyde ud over landet i form af ansættelser, incitamenter, og en låntagergarantifond – i håb om at det hele bliver bedre
efter valgene.
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3. Situationen i oppositionen: Som
sædvanlig er oppositionen i Tyrkiet delt.
Teoretisk råder oppositionspartierne tilsammen over tilstrækkeligt med stemmer
til at udgøre en reel trussel mod AKPMHP-blokken. Men virkeligheden er, at
de er splittet i politiske fraktioner, er
ideologisk uenige, og står over for juridiske forhindringer, der gør det vanskeligt
at organisere sig. Tyrkiets førende sekulære oppositionsparti, CHP, Det republikanske Folkeparti, har endnu ikke opstillet en kandidat, der vil kandidere imod
Erdog^an, og har kun få uger til at finde
en person med tilstrækkelig tyngde. Højrefløjspartiet İYİ, der ledes af den tidligere næstformand for parlamentet, Meral
Akşener, kan måske og måske ikke blive i
stand opstille til valget under eget navn –
dette afhænger af en afgørelse fra Tyrkiets højeste valgråd. Meral Akşener, der en
gang blev hyldet som den tyrkiske udgave af Frankrigs præsident Macron, er ikke
lykkedes med at fasttømre den konservative del af vælgerne, og på grund af hans
nationalistiske baggrund, er han næppe i
stand til at tiltrække de 10-15 pct. af de
kurdiske stemmer, der traditionelt har
hældt til AKP og som ser sig om efter et
nyt partiståsted. Det pro-kurdiske HDP
ligger fortsat i målingerne på 10-12 pct.,
men står overfor store økonomiske udfordringer og juridiske forhindringer efter at
regeringen har kaldt dem for en terroristafdeling og i alliance med Kurdistans
Arbejderparti. Dets tidligere formand,

Selahattin Demirtaş, er i fængsel med
udsigt til flere årtiers ophold på grund af
99 sager mod ham. Hertil kommer, at
Tyrkiet efter kuppet i 2016 fængslede
omkring 6.000 HDP partifolk, et halvt
dusin af deres parlamentsmedlemmer og
85 kurdiske borgmestre. AKP-MHPs strategi vil efter alt at dømme være at lægge
yderligere pres på det pro-kurdiske parti i
et forsøg på at få det under 10 pct.spærregrænsen, og dermed forhindre det
i at blive repræsenteret i parlamentet.
  

Kort sagt, AKPs strategi for at vinde valget kan tænkes i stort omfang at bero på
at levere en knock-out til oppositionspartierne.
4. Nye valglove. Medlemmer af oppositionen klager over, at Tyrkiets nye valglov gør det utroligt vanskeligt at gennemføre de kontroller ved valgstederne,
som har været et kendetegn ved tyrkiske
valg siden 1940erne. De nyligt vedtagne
og stærkt kritiserede love tillader, at sikkerhedsstyrker placeres tæt ved afstemningsboksene (et problem i kurdiske
landsbyer) og tillader lokale valgkomiteer
at rykke afstemningsbokse til andre
distrikter, hvis de skønner det nødvendigt.
Offentligt tilgængelige valglister forventes fra det Højeste Valgråd i nærmeste
fremtid, men opposition har ingen virkelig mulighed for at verificere et register
med så mange vælgere. Andre forordninger giver valgkomiteen mulighed for at
splitte registrerede vælgere i en bygning
(hvad der gør det umuligt for lokale

beboere at overvåge vælgerlisterne og
som øger bekymringerne for falske vælgere). Endnu en grund til kritik er en
bestemmelse, der gør det muligt for valgtilforordnede at anse ikke-lukkede kuverter som gyldige, noget som oppositionen
frygter vil muliggøre efterfyldning af
stemmeboksene. Set i lyset af undtagelsestilstanden gør den ny juridiske struktur
og sammensætningen af det ny Højeste
Valgråd det meget vanskeligt at gennemføre den form for check af og overvågning af valghandlingen, som tidligere var
karakteristisk i tyrkiske valg, og – ifølge
oppositionen – leverer dette et forspring
til AKP og MHP.
På denne baggrund og med oppositionens sørgelig tilstand synes Erdog^an vel i
stand til at opnå de 51 pct. af stemmerne, der skal til for at genvælge ham som
præsident. Men derefter vil Tyrkiets stærke mand fortsat stå over for at skulle
tackle de rodede forhold i Syrien, de
anspændte forhold til Vesten, et muligt
økonomisk sammenbrud, og et polariseret samfund, der vil kræve, at myndighederne ophæver undtagelsestilstanden.
Kilde: www.efcr.eu/article/commentary_4_factors_that_led_to_turkeyssnap_elections
Asli Aydıntaşbaş er ECFR Senior Policy
Fellow med ekspertise i tyrkisk politik og
det kurdiske tema (i Tyrkiet og Irak).
Artiklen er dateret 19. april 2018.
Oversat fra engelsk af Philip Maschke

De sidste valg?
Kommentator Hans-Georg Fleck skrev i det tyske internetmedie Focus.de ved udskrivelsen af juni-valget i Tyrkiet, at
”uanset hvordan man fortolker udskrivningen af nyvalg til parlament og præsidentembede i Tyrkiet den 24. juni i år,
så kan man med god grund dele nogle observatørers betragtning om, at det drejer sig om ”de sidste valg”. Det drejer
sig ikke om spørgsmålet om, hvorvidt der siden hen i Tyrkiet kan afholdes flere frie og demokratiske valg. Det antal
inden- og udenlandske kommentatorer, der allerede har erklæret, at i NATO-partnerlandet Tyrkiet kan der i 2018 ikke
afholdes ’faire valg’ er fuldt ud tilstrækkeligt. Man behøver blot konstatere, at valget i juni afholdes under den for
syvende gang forlængede undtagelsestilstand”.
”De, der maler ordene ’det sidste valg’ på muren, behøver blot at se på den armada af medie-støtter, som præsident
Erdogan og hans gennem 16 år med absolut flertal regerende AKP kan trække på. For dem betyder valgene den 24.
juni den altafgørende facitstreg for 150 års tyrkisk orientering mod Vesten og indgangen til epoken ’Det ny Tyrkiet’,
hvor landet endelig bliver i stand til at befri sig fra det åg af vestlige værdier og vestlige forbilleder, der har hvilet
tungt over landet, for med den sande folkevilje at vinde den gamle storhed og islamiske værdi-orientering tilbage”.
phm
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Europakommissionens
2018-rapport
om Tyrkiet
 


Europakommissionen udsendte den 17.
april sin rapport om, dvs. karakterbog for
EU-medlemskandidatstaten
Tyrkiet.
Endnu en gang har man givet Tyrkiet en
dramatisk dårlig karakter.
Kommissionen udtaler ganske alvorlig
kritik af den islamisk-konservative præsident Recep Tayyup Erdog^ans politik.
”Tyrkiet har med store skridt bevæget sig
bort fra den Europæiske Union” hedder
det om vurderingen af forhandlingerne
om medlemskab. Det hedder i nogle få
uddrag (se link til kommissionens fact
sheet på engelsk):
Undtagelsestilstanden efter det forsøgte kup i 2016 fortsættes med den hensigt
at opløse Gülen- bevægelsen, der af
regeringen er udpeget som terrororganisation, samt for at støtte kampen mod
terrorisme på baggrund af gentagne
angreb, alt i alt en meget traumatisk
periode i Tyrkiets historie.
EU støttede straks fordømmelsen af
kuppet og gentog sin fulde støtte til Tyrkiets demokratiske institutioner, samt
anerkendte Tyrkiets legitime behov for at
handle hurtigt og forholdsmæssigt overfor den alvorlige trussel. Men det må
påpeges, at det brede uforholdsmæssige
omfang af indgreb, man har foretaget
siden kuppet i form af udbredte fyringer,
arrestationer og tilbageholdelser fortsætter med at give grund til alvorlige bekymringer. Tyrkiet bør hæve undtagelsestilstanden uden unødig forsinkelse.
De 31 dekreter, der er vedtaget til dato
under undtagelsestilstanden har alvorlige

mangler. De er ikke gjort til genstand for
nogen parlamentarisk vurdering eller
nogen effektiv kontrol af parlamentet.
Der har ikke været adgang til juridisk
gennemgang af dekreterne, og de har
ikke været forelagt Forfatningsdomstolen. Disse undtagelsesdekreter har særligt
ramt bestemte borger- og politiske rettigheder, herunder ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og procesrettigheder. Der er
også indført ny betydningsfuld lovgivning, der fortsat vil have virkning efter en
ophævelse af undtagelsestilstanden.
Siden indførelse af undtagelsestilstanden er over 150.000 personer blevet tilbageholdt, 78.000 personer er blevet
arresteret og over 110.000 embedsmænd
er blevet fyret, hvorefter – ifølge regeringens oplysninger – 40.000 er blevet genindsat, heraf ca. 3.600 ved dekret.
En nedsat undtagelses-appelkommission har modtaget 107.000 anmodninger
om appel. Denne kommission begyndte
først sit arbejde i december 2017 og har
til dato kun givet få ansøgere mulighed
for regres. Dens beslutninger kan gøres til
genstand for juridisk efterprøvelse. ….
Tyrkiets kapacitet til at garantere en
effektiv indenlandsk domstolsprøvelse
således som det foreskrives af Den euro
pæiske Menneskerettighedsdomstol er
blevet yderligere undermineret af et antal
uheldige retskendelser …
Hvad angår de politiske kriterier afholdt
Tyrkiet i april 2017 en folkeafstemning,
der med et snævert flertal vedtog tillæg
til forfatningen samt indførelsen af et

Human Rights Watch’ omfattende årsrapport 2018 om situationen i Tyrkiet kan findes her:
https://www.hrw.org/worldreport/2018/countrychapters/turkey

præsidentielt system. Tillæggene blev af
Venedig-Kommissionen vurderet til at
mangle tilstrækkelige kontrolmekanismer
[checks-and-balances] ligesom de bringer
adskillelsen af den udførende og dømmende magt i fare. ….
Civilsamfundet kom under stigende
pres, i særlig grad som følge af et stort
antal anholdelser, herunder af menneskeretsaktivister, og den gentagne brug af
forbud mod demonstrationer og andre
forsamlinger, der hurtigt førte til indskrænkning af mulighederne for grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Mange organisationer, der beskæftiger sig med rettigheder, er forblevet lukket som en del af de indgreb, der er foretaget under undtagelsestilstanden, og en
effektiv juridisk institution til at vurdere
konfiskationer er ikke etableret. ….
Læs kommissionens fact sheet her:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-18-3407_en.htm
Oversat fra engelsk af Philip Maschke
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OSCE-parlamentarikere forlanger omgående
skridt til forbedring af den humanitære
situation i Donbas
OSCE PA pressemeddelelse, Kramatorsk,
den 13. maj 2018. En delegation af erfarne OSCE parlamentarikere under ledelse
af formanden George Tsereteli (MP,
Georgien) har i to dage besøgt områderne ved frontlinjen i Øst-Ukraine. De forlanger, at der omgående tages skridt til
forbedring af den humanitære situation
for de mennesker, der er ramt af den
væbnede konflikt.
George Tsereteli sagde, at menneskene
i Donbas nu har været ofre for denne
konflikt i al for lang tid. Med civile beboelser, skoler og hospitaler som mål og
med udbredt ødelæggelse af landbruget,
så er enhver person i regionen blevet et
krigsoffer. Selvom en omfattende løsning
af konflikten stadig kommer til at tage

tid, så er der ingen grund til at lade
denne humanitære tragedie fortsætte”.
I delegationen deltog den tidl. OSCE
  

PA formand, nuværende særlig rådgiver
for mediation, den finske parlamentariker
Ilkka Kanerva, formanden for OSCE PAs
menneskerettighedskomité, spanieren
Ignacio Sánchez Amor, OSCE PA særlig
rådgiver for Østeuropa, den svenske parlamentariker Kent Harstedt samt OSCE
PA generalsekretær Roberto Montella.
”Man kan ikke overdrive, hvor alvorlig
situationen her i Donbas er, og den kræver meget mere politisk vilje fra deltagerne til at finde en varig løsning, end vi har
set indtil nu”, sagde Ilkka Kanerva. ”I
mine kommende samtaler med de diplomater og politikere, der deltager i for-

Svenske Kent Harstedt lytter til indbyggere ved
kontaktlinjen i Majorsk.

handlinger de kommende uger, vil jeg
håbe at kunne forstærke de stemmer, vi
har hørt, og opfordre til en mere menneskeorienteret tilgang.”

Delegationen får den 13. maj demonstreret en SMM-drone – unmanned aerial vehicle, uav, - i Kostjantinivka. Fra venstre nr. 1/Ilkka Kanerva, 2/
Roberto Montella, 4/ George Tsereteli , 5/Ignacio Sánchez, 6/Andreas Nothelle, 7/Kent Harstedt.
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Møde med borgere, der bor nær kontaktlinjen i Majorsk, 12. maj 2018.

Delegationen traf i Kramatorsk,
Bakhmut og Bajorsk internt fordrevne
personer og mennesker, der bor i konfliktzonen. OSCE parlamentarikerne talte
også med NGOer og internationale
humanitære organisationer såvel som
med repræsentanter for de regionale
ledelser i Donetsk og Luhansk.
Besøget var tilrettelagt af det ukrainske
parlament og SMM, OSCEs specielle

monitoreringsmission i Ukraine, og indeholdt omfattende briefinger om situationen. Derved fik parlamentarikerne også et
grundigt indblik i SMMs monitoreringsaktivitet.
Sánchez Amor, formand for PAs komité for demokrati, sagde, at ”SMM har
leveret et enormt bidrag ved at tjene som
et pålideligt kontaktpunkt for alle mennesker i konfliktområdet, ligesom de



leverer troværdig og detaljeret information til det internationale samfund”. Disse
aktiviteter på jorden er en reel service til
de mennesker, der bor her, men langvarige løsninger på de humanitære problemer skal træffes ved regeringsopmærksomhed på højeste niveau”. Sanchez
Amor udtalte sin tak til de øvrige internationale organisationer og NGOer, der
arbejder under meget vanskelige forhold
for at give støtte til menneskene i Donbas.
Delegationen udtalte kritik af de nylige
chikanerier mod OSCE monitorerne i
området. Delegationen krævede, at OSCE
SMM får adgang til at monitere hele den
russisk-ukrainske grænse.
OSCEs parlamentariske forsamling har
tidligere krævet, at alle internationale og
humanitære organisationer får adgang til
de besatte territorier i dele af de ukrainske amter Donetsk og Luhansk (Tbilisi
Deklaration 2016). Forsamlingen har gentagne gange forlangt fuld implementering af Minsk aftalerne.
Delegationen fortsatte til Kyiv, hvor
parlamentarikerne mødtes med Ukraines
præsident Petro Perosjenko og udenrigsminister Pavlo Klimkin, Verkhovna Radas
næstformand Irina Herasjenko og viceministeren for økologi og naturressourcer
Mikola Kuzio.
Det er planen, at krisen i og omkring
Ukraine atter bringes højt op på dagsordenen for OSCE PAs årlige samling i Berlin i dagene den 7.-11. juli 2018.
Oversat fra engelsk af Philip Maschke





Kanerva og Tsereteli ved sønderbombet bygning i Slovjansk.
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Hanne Severinsen – en politiker, som koblede
Helsinki-komiteen til betrængte hjørner af Europa
Først Kosovo og siden Ukraine blev de to nye stater, hun
engagerede sig i, og hvor hun gødede jordbunden for
Helsinki-komiteens indsats
Af Henrik Døcker
Kosovo er i dag så relativt
rolig, at minderne om den
blodige og voldelige nære
fortid har tendens til at fortrænge sig. Men det er ikke mere end en
snes år siden, at denne urolige ”rest” fra
nutidens Balkankrige var blodig alvor.
Den ganske overvejende albansk befolkede provins i Serbien var ikke omfattet af
Dayton-freden, som blev endeligt indgået
mellem Serbien og stormagterne i Paris i
december 1995. Serbiens fratagelse af
provinsens autonomi-status og tiltagende
diskrimination af kosovo-albanerne nærede gennem 1990'erne spændingen.
Hos daværende folketingsmedlem
Hanne Severinsen, aktivt medlem af Helsinki-komiteen, vaktes engagementet for
Kosovos betrængte befolkning af en rejse
til denne provins, hun i 1992 foretog
sammen med andre parlamentarikere og
journalister. Hun var netop én af den slags
personer, Den Danske Helsinki-Komités
stifter, professor Erik Siesby, kunne bruge
i sit lobbyarbejde for en praktisk gennemførelse af komiteens principper, og da ikke
mindst realiseringen af den nationale
selvbestemmelsesret.

- Siesby kontaktede
mig  efter rejsen,
 
som i øvrigt ikke var uden drama, fortæller Hanne Severinsen. Delegationen på en
halv snes personer blev nemlig alle
anholdt af de serbiske myndigheder i
Kosovos hovedby Pristina. Det skyldtes, at
jeg havde taget nogle fotos, hvorefter en
politimand konfiskerede mit fotoapparat
og jeg så protesterede. De antog os alle
for at være journalister, men da jeg fremviste et diplomatpas, fik vi ligefrem en
undskyldning.

Mødtes med kosovo-albanernes leder
i København
- Vi havde nemlig bl.a. haft kontakt med
den kosovo-albanske aktivist Edita Tahiri
og andre fra Kosovos Demokratiske Liga
(LDK); hun blev senere viceministerpræsident i det selvstændige Kosovo og chefforhandler i forhandlingerne med
Serbien. Endnu var det store drama ikke
foldet ud, men de fleste anede, hvad vej
vinden bar: At voldshandlingerne tog til,
og at Serbien (eller Rest-Jugoslavien, som
der stadig var tale om), måske en dag
skulle afgive Kosovo.
Det var en torn i øjet på Beograd, at
Kosovo under ledelse af Ibrahim Rugova
havde fået afholdt et slags parlaments-

Ibrahim Rugova og Hanne Severinsen i København 1997.
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Edita Tahiri fotograferet i 2014.

valg og havde erklæret sig uafhængigt,
om end det snarere var et parallelsamfund som udtryk for, at kosovoalbanerne var ”herrer i eget hus”. Det
gav sig bl.a. udslag i, at de drev egne
skoler og sundhedsklinikker. Den ikkevoldslinje, Rugova stod for, og som Helsinki-Komiteen støttede, blev med tiden
undermineret af serbernes stigende
undertrykkelse. Det førte til, at den
kosovo-albanske formation KLA greb til
voldelig modstand i 1998.
I 1995 blev Den danske Kosova-Komité
(a'et en reverens for albansk stavemåde)
dannet. Som dens formand ydede Severinsen den skrøbelige kosovarske regering
under Rugova støtte med råd og dåd –
hendes forbindelser var mange som medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn og
medlem af Europarådets parlamentariske
Forsamling. Bl.a. modtog hun flere gange
Rugova i København. Det var efterhånden
farligt for provinsens albanske politikere
at stå offentligt frem: Edita Tahiri måtte
således skjule sig i en kælder i en længere periode, beretter Severinsen videre.
Til sidst viste alle forsøg på en forhandlingsløsning sig frugtesløse – og ligesom
i Bosnien måtte den serbiske regering
tvinges til en løsning af de langvarige
nationalitetsproblemer med våbenmagt:
NATO-landenes
bombardement
af
Beograd i foråret 1999, som siden skulle
bane vejen for den ti-årige FN-protektoratsperiode, inden Kosovo i 2008 blev
uafhængigt.
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Mange retsreformer blev på tegnebrættet
- Mit engagement for Ukraine begyndte
nærmest i hælene på det for Kosovo,
fortsætter hun. I 1995 blev jeg
Europarådets rapportør for Ukraine, og
siden har jeg været på vel over 100 rejser
til dette efterhånden hårdt prøvede land.
Som rapportør for Europarådet med hyppige fact-finding missioner havde jeg
gennem mange år kontakter til denne
nye stats politikere, og opnåede såmænd
også at blive hadeobjekt for præsident
Leonid Kutjma, der kaldte mig ”that mad
woman”.
- Jeg erhvervede mig efterhånden en
del indflydelse på flere politikere, der så
perspektiver i at tilnærme sig vesteuropæiske normer for demokrati. 2008-2010
var jeg ulønnet rådgiver for ministerpræsident Julia Timosjenko, efter at mit
medlemskab af Folketinget var ophørt.
Som rapportør har jeg været valgobservatør ved samtlige ukrainske valg siden
1998, en observation, der koordineres af
OSCE/ODIHR (Kontoret for demokratiske
institutioner og menneskerettigheder).
Særlig op til den Orange Revolution blev
der svindlet i stor stil – og det endte med
den ukrainske Højesterets underkendelse
og en tredje valgrunde og regimeskifte.
På grund af indbyrdes stridigheder lykkedes det ikke at gennemføre de
mange nødvendige retsreformer, som
man både havde lovet vælgerne og Europarådet – og som også blev krævet af EU,
da der blev indledt forhandlinger om
ukrainsk associeringsaftale i 2007. Vælgerne var skuffede og det førte til, at
Janukovitj vendte tilbage efter præsi-





dentvalget i 2010. Han gav sig da straks
til at rense ud og sætte sine modstandere i den væltede regering i fængsel.
- Jeg var i mellemtiden efter at have
forladt Folketinget blevet ngo-aktiv som
sekretariatsmedarbejder i Den Danske
Helsinki-Komité, fortsætter Hanne Severinsen. Fra 2011 begyndte Den Danske
Helsinki-Komité at gennemføre legal
monitoring (på dansk: kontrol af retsstatspleje). Kort fortalt: At højtidelige løfter (om lovforbedringer og demokratisering) blev sammenlignet med virkeligheden. Anledningen var de mange retssager
mod tidligere ministre, der stod anklaget
for magtmisbrug efter gummiparagraffer
fra sovjettiden, og hvor Helsinki-komiteen påviste, at der var tale om selektivt
misbrug af retssystemet.

Mine erfaringer med det ukrainske
retsvæsen
- Jeg havde som officiel repræsentant for
Europarådet år efter år kritiseret det
ukrainske retssystem og besøgt flere
ukrainske fængsler og påtalt de indsattes
forhold. Men først, da jeg nu fulgte nogle
bestemte retssager tæt, gik det op for
mig, hvor chokerende langt fra
Europarådets, Helsinki-Komiteens og
Amnesty Internationals idealer, Ukraine
stod. Tre tidligere ministre, Ivasjtjenko,
Kornijtjuk og Lutsenko, blev alle på spinkelt grundlag tiltalt for magtmisbrug og

idømt flere års fængsel. I andre lande ville
deres såkaldte forseelser blive betragtet
som ”politiske”, eftersom de ikke havde
berigelsesformål, konstaterer hun.
- Paragrafferne om magtmisbrug - som
dog ved ”værdigheds”-revolutionen i

Hanne Severinsen til pressekonference 2007 om sikkerhedssamarbejdet for ex-Jugoslavien mellem
EU, Europarådets PACE, OSCE PA, OSCE-ODIHR og NATO.
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februar 2014 blev afskaffet - var elastiske,
ja ligefrem af ”kafkask” natur, eftersom
praktisk taget enhver borger kunne tiltales og dømmes på et helt fiktivt grundlag. Forsvarsadvokater havde ikke adgang
til deres klienters sagsakter. De meterlange anklageskrifter fandtes kun i ét
eksemplar og kunne kun læses på anklagemyndighedens kontor i brudstykker og
på tilsagt tid. Der var ganske begrænset
adgang til at føre vidner, dommerne var
unge og uerfarne og deres videre karriere
afhang af, om de rettede sig efter hvad
anklagerne forlangte – da disse også
havde disciplinærmyndighed over for
dommerne. At fremstille personer i retten
i bur, som det skete var også helt klart
nedværdigende
og
umenneskeligt
(omend det også sker i andre lande, f.eks.
Italien). Arven fra det sovjetiske system
hviler desværre stadig tungt på Ukraines
retspleje, sukker hun.

Danmark i spidsen for EU-antikorruptionsprojekt
- Men det er glædeligt, at Danmark
satte sig i spidsen for et anti-korruptionsprojekt under EU: Det har ført til indførelse af, hvad der kaldes "tvungne Edeklarationer", dvs. at offentligt ansatte
over for offentligheden skal redegøre for
deres indkomstforhold, således at der nu
kommer transparens om misforhold mellem officielle indkomster og faktisk formue. Hermed er der gjort et vigtigt fremskridt i kampen mod korruption.
- At beskytte de grundlæggende menneskerettigheder har været en dansk
 
hovedprioritet, så længe jeg har beskæftiget mig med politik, slutter Hanne
Severinsen. Når mange nu kritiserer konventionerne for at begrænse landenes
lovgivningsmyndighed, må man huske
på, at demokrati nok indebærer, at flertallet beslutter – men at der er begrænsninger på grund af individuelle rettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed,
boligens ukrænkelighed m.v. Flertallet
har ikke altid ret - se bare på udviklingen
i Rusland, Tyrkiet og Ungarn… Danmark
må ikke i et indenrigspolitisk spil risikere
at svække den domstol [Den europæiske
Menneskerettighedsdomstol], der skal
beskytte europæiske borgere mod magtmisbrug.
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Folkemødet i Allinge juni 2018
I år kan I møde komiteens specialister ved følgende arrangementer:
Torsdag den 14. juni kl. 13.00-14.15 hos Landsforeningen Levende Hav: H15 (skib) Allinge Havn

Kan korruption bekæmpes? Ukraine, Georgien - og Danmark?
Korruption, både den hårde og den bløde, er en af de største hindringer for udvikling i verden.








Indledere: Mette Frisk Jensen, ph.d., leder af danmarkshistorien.dk, Karsten Fledelius, Mikael Lyngbo, Hanne Severinsen

Torsdag den 14. juni kl. 15.00-15.45 hos Institut for Menneskerettigheder: B18 Nordlandspladsen

Danmarks formandskab for Europarådet og hvad nu?
Vi diskuterer Danmarks nylige formandskab for Europarådet 2017/2018 og dets resultater
Regeringen havde under overskriften ”Europa i en brydningstid – stærke værdier og et fremtidssikret Europaråd” fem prioriteter:
Menneskerettighedssystemet, ligestilling, demokrati, handicappede og tortur. Regeringen ville udvise flere kriminelle udlændinge,
indlede et opgør med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) dynamiske fortolkning og øge den politiske indflydelse
på Den europæiske Menneskerettighedsdomstol. Hvad har regeringen opnået under sit formandskab? Er f.eks. din ret til privatliv, religionsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed nu fremtidssikret? Konferencerne i Interlaken 2010, Izmir 2011, Brighton 2012,
Bruxelles 2015 og København 2018 vedr. konventionssystemet vil blive omtalt.

Indledere: Claus von Barnekow, tidl. ambassadør ved Europarådet, Karsten Fledelius, Hanne Severinsen

Torsdag den 14. juni kl. 17.30-18.45 hos Landsforeningen Levende Hav: H15 (skib) Allinge Havn

Ruslands rolle i fremtidens verdensorden.
Putins tsardrømme eller en Hellig Alliance mod "vestlige" værdier?
Ruslands Putin har tilsyneladende fundet fodslag med to andre demokratisk legitimerede, men reelt autokratiske ledere, præsidenterne i Iran og Tyrkiet. Det giver mindelser om den konservative hellige alliance, som Ruslands tsar Alexander I var sjælen i efter den
franske revolution og kejser Napoleons fald i 1815. Dengang som nu ønsker nationalkonservative ledere legitimeret af religion at
dæmme op for folkelige bevægelser, der kan føre til tab af regimernes kontrol med samfundet. Betegner dette enden på den liberale verdensorden, som vi troede sejrede efter Berlinmurens fald?

Indledere: Karsten Fledelius m.fl.

Lørdag den 16. juni kl. 13.00-14.30 hos Rådet for International Konfliktløsning: C8 Cirkuspladsen

Kan en ny kold krig forhindres? Diplomati eller oprustning?
Rusland og Vesten er på vej ind i en ulige magtkamp.
Rusland og Vesten er på vej ind i en ulige magtkamp. Den eneste mulige løsning, som ofte kun fremlægges, er en opbygning af
NATOs og Vestens militære styrke i Østersøregionen for senere at kunne skabe en nedtrapning og forhandlinger med Rusland. På
baggrund af dette er sikkerhedssituationen i Østersøregionen og forholdet til Rusland blevet pakket ind i en destruktiv og gold koldkrigsretorik. En yderlig eskalering bringer os blot endnu tættere på en regulær militær konfrontation. Rådet for International
Konfliktløsning (RIKO) ønsker at bidrage til en ændring af denne diskurs, for hvorfor dog ikke i det mindste forsøge at få indkaldt
til et velforberedt Østersø-topmøde med konkrete forslag til, hvordan en deeskalering kan begynde og forhåbentlig intensiveres?

Indledere: Søren Riishøj, Peter Juel Jensen MF (V), Annette Stubkjær/Amnesty International
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Tyrkiets valg – og europæernes ansvar
Hvorfor er valget vigtigt? Hvordan er valgets legitimitet set i lyset af den fortsatte undtagelsestilstand? Hvorfor er denne stadig
ikke ophævet? Kan det internationale retssamfund acceptere, at så store dele af den tyrkiske dommerstand stadig er berøvet
adgangen til at fungere i deres embeder, og kan det påvirke udfaldet af valget? Og kan Europa acceptere, at der fortsat står tyrkiske soldater på syrisk grund?

Tirsdag den 29. maj 2018, kl. 13.00-17.30 i lokale Pro-D, Provianthuset, Christiansborg
Af hensyn til Folketingets sikkerhedsregler er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest søndag d. 27. maj via nemtilmelding:
https://helsinki-komiteen.nemtilmeld.dk/ . Deltagergebyr 50 kr (inklusive kaffe/te og kage) indbetales ved tilmeldingen. Begrænset
antal pladser, hurtig tilmelding anbefales.
Konferencesproget vil være dansk med enkelte indlæg på engelsk.

Program
13.00-13.10
13.10-13.15
13.15-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.30
14.30-14.45
14.45-14.55
14.55-15.15
15.15-15.40

15.40-16.05

16.05-16.30
16.30-17.15
17.15-17.30

Velkomst ved MF Søren Søndergaard (EL), vært for høringen.
Velkomst ved Formand for Globale Seniorer, Per Bo.
Indledning ved Karsten Fledelius, Den Danske Helsinki-Komité.
Kader Sevinç, CHP, ( Republican Peoples Party ). Tyrkiets valg fra
Republika-nernes synsvinkel (på engelsk).
Fayık Ya ızay, HDP (Peoples Democratic Party ). Tyrkiets valg fra de
kurdiske parlamentarikeres synsvinkel (på engelsk).
Öztürk Tümtürk, IHD. Tyrkiets valg fra den tyrkiske menneskeretsorganisations synsvinkel.
Serdal Benli. Viceborgmester i Gladsaxe og medlem af SF’s
Landsledelse. Tyrkiets valg fra en dansk-kurdisk synsvinkel.
Korte opklarende spørgsmål til oplægsholderne.
Kaffepause.
Mogens Lykketoft, MF (S), fhv. udenrigsminister og formand for
FN’s general-forsamling. Tyrkiets valg og indgreb i Syrien-konflikten – fra et FN-perspektiv.
Michael Aastrup, MF (V), formand for den danske delegation til
Europarådets parlamentariske forsamling (PACE). Tyrkiets valg og
indgreb i Syrien-konflikten – fra et Europaråds-perspektiv.
Søren Søndergaard, MF (EL). Tyrkiets valg og indgreb i Syrien-konflikten – fra en dansk parlamentarikers synspunkt.
Paneldebat mellem oplægsholderne og spørgsmål fra salen.
Opsummering og afrunding ved Karsten Fledelius, Den Danske
Helsinki-Komité.
Moderator: Karsten Fledelius, Den Danske Helsinki-Komité.

Konferencen er arrangeret af Globale Seniorer, Den danske Helsinki-Komité for
Menneskerettigheder og Kurdisk Forum.
Konferencen er støttet af en bevilling fra Wistifonden – Folmer og Helle Wistis
Fond for International Forståelse.

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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