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DEN DANSKE HELSINKI-KOMITÉ FOR MENNESKERETTIGHEDER

Ytringsfrihed og demokrati
Den danske retsstats demokrati lægger bånd
på magthaverne
Af Claus von Barnekow
I det politiske internetmedie
”Altinget” indledte filosoffen Kai Sørlander den 30.
juni en fortløbende debat
om ytringsfrihed og demokrati. Hans artikel ”Ytringsfrihed må ikke trumfe demokratiske beslutninger” postulerer, at toneangivende kredse, der lægger vægt på
menneskerettigheder, mangler ”tankekraft.” En sådan påstand tager vi selvsagt
ikke for gode varer i Den Danske HelsinkiKomité for Menneskerettigheder. I en
replik den 11. juli til Sørlander gør Claus
von Barnekow og advokat Tobias
Stadarfeld Jensen gældende, at ytringsog forsamlingsfriheden, i modsætning til
hvad Kai Sørlander mener at vide, ikke er
absolut. Demokratiske beslutninger kan
stride mod retsstatsprincipper og dermed
undergrave retsstatens demokrati.

Intet demokratisk problem!
Sørlander henviser i sin artikel til den
såkaldte Tibet-sag, hvor ytrings- og forsamlings-friheden tilsyneladende har kortsluttet den demokratiske beslutningsproces. Han uddyber: ”Hvis ordren om at fratage demonstranter deres Tibet-flag kom
fra ministeren, er det svært at se det
demokratiske problem.”
I Sørlanders forståelse af Grundloven
synes simpelt flertal at betyde alt, men
almindelige retsstatsprincipper og borgerrettigheder intet. Magtens tredeling er

tænkt bort. Der er ingen brug for kontrol,
og flertallet kan uhæmmet tvinge mindretallet til at forstumme.
Der åbnes således en direkte vej til et
skindemokrati uden respekt for mindretal.
Den form for demokrati, Sørlander fejlagtigt forstås at læse sig frem til, er illiberalt,
et indskrænkende demokrati. ”At det
demokratiske flertal så kan tage fejl, er et
vilkår, som hører med til vor politiske
situation,” mener Sørlander således at
vide.
Men nej, det er netop ikke et vilkår, for
Danmark er lykkeligvis ikke i den situation, Sørlander fremkalder. Hverken regering eller Folketing er hævet over Grundloven og magtens tredeling.
Et demokratisk flertal medfører ikke i sig
selv, at en beslutning eller en lov ikke kan
bestrides ved domstolene, hvilket Højesterets dom i Tvind-sagen fint illustrerer. Er
en lov dømt grundlovsstridig, skal den
ændres, uanset hvad et folketingsflertal
måtte mene.

Menneskerettigheder
Lad os vende tilbage til utysket i
Sørlanders opfattelse. Det skjuler sig nemlig bag menneskerettighederne, og man
må som sagt forstå, at ”toneangivende
kredse”, der lægger vægt på disse rettigheder, mangler ”tankekraft”, da de ifølge
Sørlander ser ytrings- og forsamlingsfrihed
som absolutter. Disse ”absolutter” følger
af menneskerettighederne, og Sørlander
henviser til udviklingen i Den Europæiske

TEMA: TYRKIET i fokus og krise
Konference om korruption den 27. november

Menneskerettighedsdomstols (EMD) virke.
Hverken Europarådets medlemsstater
eller EMD ser imidlertid på de to friheder
som absolutte. Det fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions
(EMRK) artikel 10, at ytringsfriheden
”underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelse, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund.”
I praksis betyder det, at alle sager vedrørende disse to friheder afgøres efter en
nøje proportionel afvejning af hensyn til
individets rettigheder og til statens
adgang til at gøre indgreb i disse.

Kristian Jensens kloge ord
Sørlander og vi er enige i, at et ansvar, et
politisk ansvar, bør placeres i forbindelse
med Tibet-sagen. Det skal ske efter
Grundlovens bestemmelser. Danmark er en
retsstat, et konstitutionelt demokrati. En
rigsretsafgørelse kan i givet fald af en
pådømt indbringes til mulig antagelse og
afgørelse ved EMD. Men EMD og dens
parlamentarisk udpegede dommere erstatter ikke medlemsstaternes egne systemer
til beskyttelse af menneskerettigheder.
EMD udgør et kontrolorgan, hvis afgørelser medlemsstaterne har forpligtet sig til
at efterleve.
Næstformand i Venstre Kristian Jensen
citeres i Ræsons maj-nummer for blandt
andet at have udtalt: ”... Men det liberale

Forsættes på side 4

se side 13
se side 36

Nummer 2 2018_K4:Layout 1 29/10/18 10.37 Page 2

Kolofon
MenneskeRET&VRANG udgives af Den
Danske Helsinki-Komité for
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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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demokrati – den slags demokrati, der lægger et bånd på magthaverne – det er helt
bestemt truet. Vi er på vej ind i det autoritære demokratis tidsalder, hvis vi ikke
passer på. Hvor Putin, Erdoğan og andre
sikrer sig en eller anden form for legitimitet gennem afstemninger – men uden at
respektere individuelle rettigheder.” Kloge
ord. Er det den vej, Kai Sørlander gerne vil
slå ind på?
Endelig er det nok en god idé at erindre
sig, at Tibet-kommissionen i december
2017 konkluderede, at behandlingen af de
pro-tibetanske aktivister var i klar strid
med både Grundloven, Politiloven og
EMRK. Tibet-sagen udspringer ikke af





demokratisk vedtagne beslutninger. Der
har ikke været åben debat i Folketinget,
ministerier eller i forvaltningen, hvor det
blev besluttet, at borgeres ytringsfrihed
måtte vige for kinesernes stolthed. Havde
der været en sådan debat, f.eks. i Folketingssalen, hvorefter et flertal i fuld
offentlighed måtte vedtage en knægtelse
af ytringsfriheden, havde Kai Sørlanders
argumenter i det mindste hold i virkelig-

heden, og problemstillingen om prøvelsesret, absolutte rettigheder mv. derved i
begrænset omfang været aktuel. Men
sådan forholder det sig imidlertid ikke.

Claus von Barnekow er seniorrådgiver
i Den Danske Helsinki-Komité for
Menneskerettigheder, fhv. ambassadør
ved Europarådet og seniorrådgiver i
Europarådets sekretariat

Link til Altinget: Kai Sørlanders artikel, replik og debat:
https://www.altinget.dk/artikel/debat-demokratiske-beslutninger-kanundergrave-demokratiet

Europarådet! Er det ikke ... nå ja,
menneskerettigheder?
Afslutningen på Danmarks
formandskab for Europarådets
Ministerkomité november
2017 - maj 2018
Af Claus von Barnekow
Den 17. og 18. maj 2018
afholdtes i Helsingør på
Kronborg
Slot
og
Marienlyst
Strandhotel
Europarådets årlige ministermøde.
Værten,
udenrigsminister
Anders
Samuelsen, udtalte i den anledning:
”Europarådet er vores fremmeste regionale organisation i kampen for demokrati, menneskerettigheder og retssikkerhed.” Udenrigsministeriet tilkendgav at
”Ministermødet finder sted på et tidspunkt, hvor Europarådet er under pres
politisk og finansielt. Udenrigsministeren
har derfor valgt at sætte organisationens
udfordringer og fremtidige rolle og opgaver på dagsordenen...” ”Der er opnået en
række resultater, herunder vedtagelsen i
april 2018 af ’København-erklæringen’
om fortsat reform af det europæiske
menneskerettighedssystem, som har
været hovedprioriteten for det danske
formandskab.”

4

Officielt en succes, men i realiteten
til skade for ry og rygte
Regeringens indenrigspolitisk forårsagede
ambition (især udvisning af flere kriminelle udlændinge) om at reformere det
europæiske menneskerettighedssystem til
fordel for medlemsstaterne frem for borgerne løb bl.a. ind i forudsigelig modstand fra et stort antal medlemsstater og
civilsamfundsorganisationer. Hvis regerin
gens udkast var blevet vedtaget i sin
oprindelige form, ville det således have
været et alvorligt anslag mod menneskerettighederne. Sådan blev det imidlertid
ikke på grund af overvældende modstand
mod udkastet, der i den vedtagne form
på de mange kritiske punkter blev aldeles
ændret.
Herom udtalte Anna Rurka, formand for
Europarådets Konference for Civilsamfundsorganisationer, sig efter omstændighederne neddæmpet på ministermødet i
Helsingør, idet hun gjorde gældende at
“this was a process that took into account
the substantial and sometimes critical
contributions from NGOs and the Conference of INGOs itself. i“ Hun henviste til
DHK som følger: “As the Helsinki Committee for Human Rights of Denmark stated
in its declaration of 15 May, it is essential that all member states continue to

express explicitly their support for the
Convention system and for the Court in its
current form. ii"
Den nu af Europarådets medlemsstater
vedtagne København-erklæring om det
europæiske menneskerettighedssystem
var derfor hverken en nødvendighed eller
en dansk succes. Det oprindeligt fremlagte udkast har derimod skadet Danmarks
ry, rygte og troværdighed i Europarådet.

Er Europarådet igen glemt?
Men hvad nu? I Danmark er Europarådet
vist allerede glemt, og i Europarådet har
 
man med lettelse lagt det danske formandskab bag sig. Efter at søgelyset
under Danmarks formandskab alene var
rettet mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
(EMD) og ikke mod Europarådets omfattende virkeområder, ses det som om
organisationen i dansk sammenhæng og
pressens bevågenhed påny er arkiveret
længst væk fra andre instrumenter i
international politik. Formentlig indtil der
dukker en ny enkeltstående sag frem,
som får blodet til at bruse, og forenklingspolitikere til at kræve opgør med dit
og dat.
Under alle omstændigheder er offent-
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ligheden uden information om, hvad der
nu foregår bag de lukkede døre i det
besluttende organ Europarådets Ministerkomité. Intet høres om danske overvejelser, positioner og forslag. Efter formandskabet sidder Danmark såvidt vides på ny
på hænderne i organisationen fremfor at
søge indflydelse. Det er bekymrende, når
organisationen i den grad trænger til
mere åbenhed og til et politisk engagement, der skaber nødvendige ændringer i
Ministerkomiteen og Europarådets sekretariat til gavn for Europas borgere på
områderne retsstat, menneskerettigheder
og demokrati jf. også Udenrigsministerens citerede udtalelse. Men måske vågner man op til dåd i september efter sommerferien?

”Evaluering af Danmarks støtte til
fremme og beskyttelse af menneskerettigheder”
Det er derfor svært at beslutte, hvilket
ben man skal stå på, når Udenrigsministeriet en måned efter afslutningen
af formandskabet for den i en vis forstand nødlidende regionale retsstats- og
menneskerettighedsorganisation Europa-









rådet fremlægger en ”Evaluering af Danmarks støtte til fremme og beskyttelse af
menneskerettigheder.” Interessant! Hvad
står der mon om Europarådet. Titlen er jo
bred og og ikke-ekskluderende!
Der står intet. Og med god grund. Den
beskæftiger sig med fire modtagerlande
af dansk bistand, nemlig Uganda, Burkina Faso, Niger og Tanzania og bygger på
besøg og relevante interviews med bl.a.
embedsmænd i Udenrigsministeriet. Rapporten er interessant og vidner om det
helt forståelige engagement, man i Danmark kan lægge i menneskerettigheder i
stater i andre verdendele. Bl.a. nævnes
fremme af retssikkerheden som værende
af afgørende vigtighed iii.
Men retssikkerhed er et kerneområde
for Europarådet og nødlidende i en
række medlemsstater i vort nærområde?
Hvad gør Danmark konkret i den forbindelse? Det ved vi ikke.
Europarådet og dets medlemsstater har
fortsat to store gennemgående problemer
at håndtere, for det første visse medlemsstaters (Azerbajdjan, Polen, Rusland, Tyrkiet og Ungarn) manglende efterlevelse af
påtagne forpligtelser; en mangel, der

snarere tiltager, fremfor aftager i disse
staters udvikling af autoritære og illiberale demokratier - paradoksalt nok inden
for Europarådets medlemskreds – og for
det andet organisationens finansiering,
herunder tilstrækkelige midler til menneskerettighedsystemet.
Regeringen indløste ikke forventningerne til overskriften på sit eget formandskabsprogram ”Europa i en brydningstid
– stærke værdier og et fremtidssikret
Europaråd”. Man kunne have spillet en
aktiv og dagsordensættende rolle som
formand for Europarådet. Men potentialet udeblev desværre. Hvad sker der mon
i den umiddelbare fremtid? Nu har Kroatien formandskabet for Ministerkomiteen.
Til november overtager Finland, og der er
p.t. en forventning om, at Finland vil
klinke skårene efter Danmark.
Lad Anna Rurka få det sidste ord. Hun
omtaler i sin tale de nævnte problemer i
en række medlemsstater og omtaler
INGOs igangværende arbejde med et forslag om “a constructive response to the
shrinking civic space in member states
which will combine NGO experience,
Council of Europe legal standards and
political dialogue. We very much hope
that this subject will be considered as a
priority on the political and budgetary
agenda of member states.”
Med henvisning til artiklens indledende
citat af udenrigsministeren må det kunne
forventes, at Danmark aktivt støtter dette
initiativ. Der behøver ikke være langt fra
velanbragte, men omkostningslette ord til
gavnlig handling.

i) Se: The Council of Europe and Non-Governmental Organisations: Promoters of democracy and active citizenship in
Europe https://www.coe.int/en/web/ingo/overview
ii) Se MenneskeRet & Vrang nr. 1/2018 side 11
iii) I rapporten spørges HVORFOR ER RETSSIKKERHED VIGTIGT? Og der svares således: Arbejdet med at styrke retssikkerhed i andre lande – herunder adgangen til at få sin sag prøvet ved uafhængige domstole – er både politisk følsomt og fyldt med faldgruber. Men retten til en retfærdig rettergang er ikke alene en ufravigelig menneskeret, som
blandt andet er nedfældet i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne. En retfærdig rettergang – og klageadgang for alle – høj som lav - er ofte også en forudsætning for, at folk til fulde kan nyde og udøve deres grundlæggende rettigheder.”
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Folkemødet
2018: Kan korruption
bekæmpes?
 

Af Hanne Severinsen
Ved Folkemødet i Allinge
på Bornholm i juni 2018
havde komiteen fornøjelsen
af at være gæster hos dels
Institut for Menneskerettigheder og dels
på Landsforeningen Levende Havs skib i
Allinge Havn. Et af vore emner på skibet
var korruption og mødet herom var velbesøgt med en livlig debat.
Karsten Fledelius indledte med et vue
over dansk embedsmandstradition og
skiftende tiders udfordringer og løsninger, et vigtigt fundament for Danmarks
førsteplads på korruptionsindekset. Danmark har flere gange “bombet” korruption tilbage til nær et nulpunkt, første
gang efter reformationen i perioden
1536-1559 og 1570-1596, anden gang
efter enevældens indførelse 1660-1670
og tredje gang - og mest konsekvent - i
1814-15, da Kong Frederik VI gjorde
voldsomt op med korrupte embedsmænd.
Hver gang var foranstaltningerne koblet
med gode og stabile lønninger til de

embedsmænd, som kørte landet videre.
Og der var tale om en stærk regering
med opbakning i befolkningen. Men
erfaringen viser, at selv i Danmark er man
løbende nødsaget til at være på vagt, små
forsømmelser kan hurtigt vokse sig store!
Og selv guldrandede foretagender kan
vise sig angrebet af indre råd. Derfor er
pressefrihed og beskyttelse af opsøgende
journalister utrolig væsentligt, konkluderede Karsten Fledelius, derfor er kampen
mod korruptionen i Rusland slået fejl.
F.eks. er det er den opsøgende journalistik, der har bragt affæren med Danske
Banks afdeling i Estland frem, og mange
af de overgreb mod og anholdelser af
journalister, vi nu ser i autoritære stater,
har typisk grund i afdækning af korruption og uberettiget berigelse.
Mikael Lyngbo tog udgangspunkt i sin
monitorering for Helsinki-Komiteen i
perioden 2010-2012 af retssager i Ukraine mod flere medlemmer af den tidligere
regering, bl.a. den tidligere premierminister Julia Timosjenko, som juridisk ekspert for Europarådet 2012-17 bl.a. med



Mikael Lyngbo, DHK, har ordet ombord på Levende Havs skib den 16. juni.
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Foto: Svend Jensen.

reformer af anklagemyndigheden og
domstolene i Ukraine og som medlem af
det udnævnelsesudvalg, som den ukrainske indenrigsminister sidste år havde nedsat til at udpege en ny rigspolitichef.
Hovedproblemet var og er korruption.
Både i form af egentlig bestikkelse og i
form af politisk misbrug af både anklagemyndigheden og domstolene på grund af
manglende uafhængighed. Det havde
også den konsekvens, at de to myndigheder, som i Danmark rangerer blandt de
mest respekterede og troværdige, i Ukraine rangerer i bunden i alle troværdighedsundersøgelser.
Reformer af retsvæsenet og bekæmpelse af korruption har derfor i alle årene,
både under Janukovitsj fra 2010-2014 og
under Porosjenko siden 2014 været en
topprioritet for andre lande og internationale institutioner i deres samarbejde
med Ukraine. For hvordan skal man turde
handle med og investere i et land, hvor
man kan miste alt, fordi modparten betaler mere under bordet eller kan give
anklagemyndigheden ordre til at rejse tiltale mod én for påståede overtrædelser af
en eller anden lov eller kan give dommerne ordre til, hvordan de skal dømme?
Og alle politikere og embedsmænd i
Ukraine har gennem årene erklæret deres
uforbeholdne støtte til reformer, samtidig
med, at de efter bedste evne har modarbejdet og forsinket dem. For alt for
 
mange af dem har selv haft fordel af det
materielt, og det har været og er en afgørende del af magten i en ukrainsk forståelse af at kontrollere retsvæsenet.
Det bør tilføjes, at Danmark har gjort
en stor indsats for at bidrage til bekæmpelse af korruption i Ukraine og ikke kun
i retsvæsenet. Danmark er således førerhund for EUs indsats på området, og
Danmark har bl.a. finansieret indførelsen
af e-deklarationer, hvor offentligt ansatte
skal deklarere deres formue, altså faste
ejendom, biler, smykker, bankkonti, kontanter m.v., som så kan sammenholdes
med deres indtægter. Det giver mulighed
for offentlighedens kontrol.
”Når jeg har arbejdet med de her ting,
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bliver jeg somme tider spurgt om, hvordan forholdene er i Danmark. Så fortæller jeg med glæde og stolthed om resultatet: at vi ligger blandt de bedste. Men
det jeg ikke fortæller, det er, at de ikke
skal lave deres lovgivning magen til
vores, for det er i hvert fald ikke den, der
hindrer politisk misbrug af retsvæsenet.
Det kommer nok overraskende for de fleste, at vi i Danmark har et system, hvor
justitsministeren kan instruere anklagemyndigheden om at rejse en straffesag
mod bestemte personer, eller at han kan
instruere anklagemyndigheden om at
undlade at rejse sag. For det gør han jo
aldrig. Men det kan han altså faktisk. Han
skal bare give underretning til Folketinget, men hvis han har et folketingsflertal
bag sig, har det jo ingen konsekvenser”.
Lyngbo konkluderede, at når det i Danmark ikke i videre omfang har ført til
politisk misbrug af anklagemyndigheden,
skyldes det nok en kombination af politisk tilbageholdenhed og embedsmandstradition. Det har kompenseret for, at den
danske lovgivning i vidt omfang mangler
de formelle garantier for blandt andet en
retfærdig rettergang, som Europarådet,
EU og andre europæiske institutioner
insisterer på indbygges i andre landes lovgivning som led i reformer af retsvæsenet.
Hanne Severinsen supplerede med at
beskrive det korrumperende ukrainske
valgsystem, der fastholder oligark-indflydelsen og sørger for siddende politikeres
genvalg. Hver gang der er tilløb til en
reform af valgsystemet, mudres vandene
af hundredvis af uigennemsigtige uforståelige ændringsforslag – og så er det
pludselig for sent at få noget igennem
før næste valg.
Helle Vallø berettede om sin erfaring
fra flere projekter i Georgien, hvor korruptionsbekæmpelsen er synlig. Der indføres nye måder at sikre transparente processer på, og borgerne har stor bevidsthed om betydningen. F.eks. gør ’Ministeriet for internt fordrevne personer fra de
besatte områder’ ved genhusning af
internt fordrevne mennesker meget ud af
at offentliggøre kriterier og ansøgningsprocesser for at forhindre, at medarbejderne i ministeriet misbruger deres magt
til at begunstige nogle fremfor andre.

#"









Helsinki-Komiteen diskuterer korruption i Allinge Havn.

Som et andet symbol på ”synliggørelse”
har mange offentlige kontorer glasvægge.
Disse mere transparente processer
udgør et bolværk mod den værste hårde
korruption, medens den såkaldt bløde
korruption (f.eks. nepotisme, vennetjenester, fortrinsstilling ved jobudvælgelse
brugt som modydelse) er sværere at
komme til livs. Der skal kæmpes en hård
kamp over tid, for at en befolkning opnår
en så tilstrækkelig tillid til de offentlige
institutioners troværdighed, at individerne afstår fra selv at søge fordele via blød
korruption, når muligheden viser sig. Vilje
til afsløringer i det offentlige system og
relativt kontante straffe har dog nogle
steder hjulpet denne proces på vej.
Rasmus Grejs Beyer, Head of Business
Ethics i revisions- og rådgivningsfirmaet
Price Waterhouse Coopers, berettede om,
hvordan internationale virksomheder i
praksis håndterer forretningsmæssige
dilemmaer i forskellige lande verden over,
og hvordan han selv har håndteret sin
revisionsrådgivning. Den stigende brug af
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elektroniske betalinger – som erstatning
for de ”diskrete brune kuverter”- har hjulpet på synliggørelsen, og er derfor blevet
et vigtigt instrument i bekæmpelsen af
korruption. Rasmus Beyer er efterfølgende blevet Director Financial Crime hos
Deloitte.
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Korruptionsbekæmpelse
er det kroatiske
 

formandskabs hovedprioritet
Af Hanne Severinsen
Formandskabet for Europarådets Ministerkomité blev i
maj overdraget fra Danmark
til Kroatien. Kroatien har
som prioritet valgt korruptionsbekæmpelse.
Dette emne er lige nu i Europarådssammenhæng blevet sørgeligt aktuelt,
eftersom en omfattende undersøgelse
netop har afdækket en omfattende korrupt adfærd blandt en lang række tidligere parlamentarikere.
Azerbajdjan blev optaget i Europarådet
2001 til trods for, at styret både er autoritært og forfølger og fængsler politiske
modstandere og menneskeretsaktivister.
Alligevel er det overraskende lykkedes
regimet at forhindre berettiget kritik ved
omfattende lobbyisme overfor en del af de
parlamentarikere, der var valgt til at monitorere landet.
Rapporten, der udkom i april 2018, er
beskæmmende læsning. Jeg har kendt og
diskuteret med en del af personerne fra
min tid i forsamlingen (indtil 2007). Der
verserede allerede dengang rygter om, at
nogen var på ”kaviar-listen”. Men nogle
har åbenbart fået mere end kaviar – nemlig pengeoverførsler og luksusrejser!

Working together on
the anti-corruption
conference in Denmark
Transparency International arrangerer i år sin 18. konference i
København i samarbejde med
Udenrigsministeriet. Den vil foregå
i Bella Centret i dagene den 22.24. oktober og der bliver deltagelse fra hele verden og mobilisering
af mange internationale NGOer.

8

Rapporten findes her:
http://assembly.coe.int/Communication/
IBAC/IBAC-GIAC-Report-EN.pdf
Forud havde civilsamfundsorganisationer gjort opmærksom på disse forhold i
Europarådets Parlamentariske Forsamling,
især ESI, European Stability Initiative
(www.esiweb.org). Det er pinligt, fordi
Europarådet netop skulle være garanten
for at bekæmpe korruption, der er den
største trussel mod kerneværdierne:
Demokrati, Menneskerettigheder og Retssamfund.
Korruption underminerer tilliden til de
demokratiske institutioner og til hele samfundets normgrundlag. Det hindrer økonomisk udvikling, social retfærdighed og
fordrejer fair konkurrence.
Europarådet oprettede i 1999 GRECO
(Group of States against Corruption) for at
overvåge staters overholdelse af organisationens antikorruptions-standarder. Ved
periodiske rapporter identificerer man landenes mangler og kommer med anbefalinger til nødvendige lovgivningsmæssige og
praktiske reformer. Og ved gensidig evaluering og udveksling af ”best practice”

inspirerer man hinanden til forebyggelse
og til afsløring af korruption.
Europarådets tilgang til bekæmpelse af
korruption er tværfaglig og består af tre
indbyrdes forbundne elementer: fastsættelse af europæiske normer og standarder,
overvågning af overholdelsen af standarder samt kapacitetsopbygning, der tilbydes individuelle stater og regioner gennem
teknisk samarbejde.

faktiske levering høj. Men nylige undersøgelser og opinionsundersøgelser viser, at
der stadig er en udbredt fornemmelse af,
at korruption er omfattende, og at systemisk korruption fortsat er den mest presserende udfordring.
”Myndighederne opfordres til at fortsætte reformprocessen, der tager sigte på
at styrke retsvæsenets og retsforfølgningens uafhængighed, at beskytte den mod
urimelig politisk indflydelse og troværdigt
at vise viljen til reel forandring. Endelig er
det afgørende, at dommere og anklagere
får yderligere dedikeret, regelmæssig træning og illustrativ vejledning om etik og
integritet, forebyggelse af interessekonflikter og korruption.”
Man ender med at konkludere: ”På
trods af den lange liste over spørgsmål, der
skal behandles, bør det understreges, at
Ukraine allerede er involveret i en reformproces, som fremstår lovende og støttes af
det internationale samfund. Samtidig
synes der dog at være høj modstand mod
forandring i store dele af det etablerede
system; reformerne kan kun lykkes, hvis de
tages alvorligt, støttes af stærk politisk
vilje og dermed implementeres korrekt i
praksis. Desuden er det klart, at kampen
mod korruption skal være fuldt integreret
i det ukrainske samfund, den kan ikke
 
være et spørgsmål om regler alene”. GRECOs evalueringsrapport skal ses i denne
bredere sammenhæng som et bidrag til
udviklingen i et moderne velfungerende
demokrati, hvis repræsentanter og
embedsmænd fortjener deres borgeres tillid.

Om Ukraine har GRECO rapporteret
Ukraine beskrives som et land, der forsøgte
en
kraftanstrengelse
efter
”Revolutionen for Værdighed” i 2014. ”I
Ukraine er der en koalition af kræfter, der
skubber på for forandring, herunder det
internationale samfund, men også meget
vigtigere: civilsamfundet, journalister og
ngo'er. Med alle disse igangværende reformer er borgernes forventninger til den

Om Georgien har GRECO rapporteret
Georgien beskrives som et land, der har
været igennem hårde, delvist vellykkede
reformer siden Rose-revolutionen i 2003.
”Gennem årene har tre forskellige regeringer gennemført en række reformer og
gjort betydelige fremskridt i kampen mod
korruption, som det er lykkedes at reducere betydeligt. Samtidig hævdes det, at
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nogle af de mere komplekse former for
korruption fortsat er et problem. Desuden
har borgerne tilsyneladende stadig en
større mistillid til retsvæsenet end til andre
institutioner.
”Evalueringen af de nylige reformer, der
er relevante for magtdelingen, viser, at der
skal foretages betydelige ændringer af
loven om interessekonflikter og korruption
indenfor offentlig service - især fremhæves indførelse af en overvågningsmekanisme for formuedeklarationer. Det er afgørende, at de nye regler nu gennemføres
effektivt i praksis i de kommende år.”
Rapporten indeholder anbefalinger, som
støtter planlagte foranstaltninger så som
yderligere at styrke gennemsigtigheden i
lovgivningsprocessen og at udvikle etiske
regler for parlamentsmedlemmer. Den
opfordrer desuden til obligatorisk ad hoc
offentliggørelse af parlamentarikernes
interessekonflikter.
Andre henstillinger vedrører forhold,
som ikke er blevet behandlet i den seneste
reform, nemlig yderligere regulering af
rekruttering og uddannelse af anklagere
samt en ajourføring af etiske retningslinjer
for ansatte i anklagemyndigheden.

Om Danmark har GRECO rapporteret
Danmark beskrives som landet uden korruption - i praksis – og ikke på grund af
regler. ”Den offentlige opfattelse af korruptionen i Danmark har historisk set
været meget lav. Forebyggelse af korruption - herunder med hensyn til parlamentsmedlemmer, dommere og anklagere
- er i høj grad afhængig af tillid, åbenhed
og offentlig kontrol og ser ud til at være
ret effektiv i praksis.

#"

Helsinki-Komiteen sætter fokus på bekæmpelse af
korruption den 27. november kl. 13 i
Landstingssalen, Christiansborg
Helsinki-Komiteen afholder i samarbejde med den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling en konference om
forskellige former for korruption og bestræbelserne på at forebygge og at bekæmpe korruption med udgangspunkt i Europarådets
  

korruptionsbekæmpelseskontor
GRECO.
Se side 36.

”GRECO er af den opfattelse, at det
nuværende system baseret på tillid ikke
altid giver tilstrækkelige garantier mod
korruptionsrisici i fremtiden”, og det
understreges, ”at risici i forbindelse med
interessekonflikter ikke skal undervurderes. Nærværende rapport indeholder anbefalinger - samt flere yderligere forslag –
hvis formål er at øge bevidstheden blandt
parlamentsmedlemmer, dommere og
anklagere om sådanne risici, at yderligere
styrke gennemsigtighed og den offentlige
tillid til dem og til de institutioner, de
repræsenterer.
”GRECO har mht. parlamentsmedlemmer identificeret korruptionsforebyggelsestemaer, hvor der er plads til forbedringer. Det anbefales især at etablere en
adfærdskodeks, at kræve ad hoc-oplysninger om aktuelle og potentielle interesse-

ME N N ESK E

konflikter, at regelmæssig offentlig registrering af hverv og økonomiske interesser
gøres obligatorisk, og at reglerne overholdes. Sådanne foranstaltninger skal betragtes som beskyttelsesforanstaltninger for at
sikre, at parlamentariske processer er fri
for - og anses for at være fri for - ukorrekt ekstern indflydelse.”

RET & VRANG

DEN DANSKE HELSINKI-KOMITÉ FOR MENNESKERETTIGHEDER
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Korruption
  – Hvad taler vi om?

I dansk lovgivning taler man ikke om korruption, men om bestikkelse, underslæb,
mandatsvig, bedrageri eller embedsmisbrug. Den definition, der anvendes af FN,
Verdensbanken, OECD og Transparency
International er ”misbrug af betroet magt
til privat vinding”. En bred definition med
hvilken man kan sige, at der er korruption overalt i verden. Det er der også.
Men der er alligevel forskel, f.eks. mellem
Ukraine, Georgien og Danmark.

absolut – og det blev til de nye magthaveres ret. I et sådant samfund er der
ingen, der stoler på retssystemet. Derfor
er højeste prioritet at få skabt ”Rule of
Law”, retsstat. Men 30 års reformforsøg
viser, at det ikke er nok at ændre lovene.
Det kræver politisk vilje til at skabe
ansvarlighed og gennemsigtighed, som er
forudsætningen for, at borgerne begynder at handle i tillid til systemet. Det er i
dette minefelt, man finder Ukraine.

Systemisk korruption

Politisk korruption

Her er korruption en integreret del af det
økonomiske, sociale og politiske system,
og samfundets institutioner domineres
og bruges rutinemæssigt til at skaffe fordele. Den enkelte har ikke andet alternativ end at acceptere. Det fører til et samfund gennemsyret af normløshed og
junglelov.
De postkommunistiske samfund overtog et system, hvor partiets magt var

Bruges, når politikere og embedsudøvere
bruger deres myndighed til at opretholde
deres magt, status og rigdom. Politisk
korruption er, når love og forskrifter misbruges til interessevaretagelse, og når de
retsgrundlag, mod hvilke den korrupte
praksis sædvanligvis vurderes og dømmes,
er svage og desuden underlagt de politiske magthavere.
Forskellig fra "grand" eller politisk kor-

Films for Transparency
– Anti-Corruption Festival den 20.-25. oktober
Cinemateket, København K



Festivalen vil undersøge mekanismerne i en verden, hvor den indbyrdes afhængighed vokser. Geopolitiske forskydninger, tråde mellem global og politisk
magt, knaphed på naturresurser og tilsynekomsten af nye teknologier – alt
dette skaber nye tendenser og udfordringer, herunder at korruption vokser i
kompleksitet og omfang.

ruption kan man tale om småskala,
bureaukratisk daglig korruption, der finder
sted ved bestikkelse i forbindelse med
gennemførelsen af eksisterende love, regler og forskrifter. Det refererer til de
beskedne pengesummer, der normalt er
involveret, og er også blevet kaldt "lavt
niveau" og "gadeplan", nemlig den slags
korruption, som folk kan opleve mere eller
mindre dagligt i deres møde med offentlig
administration og tjenester som f.eks.
hospitaler, skoler, lokale licensmyndigheder, politi, skattemyndigheder og så videre.

Sporadisk korruption
Forekommer uregelmæssigt og underminerer derfor ikke kontrolmekanismen eller
økonomien som sådan. Men gentagne
eksempler virker undergravende for samfundets moral og ressourcer, navnlig hvis
den kombineres med rester af de former
for daglig korruption, der lever videre i
samfundet trods reformerne. Dette kan
siges at være Georgiens situation.
Danmark har lav korruption på grund
af historisk tradition for tillid til samfundets institutioner.
GRECO påpeger, at det er den fortsatte
tillid – ikke lovenes knivskarphed – der
holder vores samfund forholdsvis fri for
korruption. Og at der derfor også hos os
er plads til forbedring – især som en
fremtidsforsikring,
såfremt tilliden grad 
vist skulle blive undermineret.
-hs

Films for Transparency bruger filmen, især nye dokumentarer, som et middel til
at skabe refleksion og kritisk debat om det komplekse fænomen, som moderne
korruption udgør. Oplev et stærkt felt af nye dokumentarfilm, der har fokus på
korruption og lovbrud. Mød bl.a. whistleblowere, aktivister og dokumentariske
filmmagere, der vil gøre en forskel.
Films for Transparency er et samarbejde mellem Transparency International
(den globale koalition mod korruption), Doc Society, CPH:DOX og
Cinemateket. Den foregår sideløbende med den 18. internationale antikorruptions-konference (IACC), der finder sted i Bella Centret med den danske
regering som vært.
Se mere på www.cinemateket.dk
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Det ny over for det gamle Europa,
en udfordring for EU
Af Søren Riishøj
I december 1995 skrev
Franklin Dehousse, professor
i EU-ret og belgisk repræsentant i EUs refleksionsgruppe, at ”med beslutningen om at udvide EU med alle lande i Centralog Østeuropa har EUs ledere udstedt en
dødsdom (”warrant”) over dét europæiske
fællesskab, som det var udtænkt af Jean
Monnet, Robert Schuman og Walter
Hallstein.” … ”De fleste nye kandidatlande fra øst”, fortsatte han, ”er anderledes,
de er fattigere, har kun få erfaringer med
demokratisk valgte regeringer og med det
at forhandle i overnationale institutioner 1”.
Vi fik som bekendt den store udvidelse
mod øst, og det var politisk klogt. Problemet var – og er stadig - at Dehousses
advarsel slet ikke er taget alvorligt. Et EU
med 28 meget forskellige lande måtte nødvendigvis fungere og opbygges anderledes
end ”EU 6” og ”EU 9” og for den sags skyld
et ”EU 16”. Efter optagelsen blev landene i
øst ramt af ”post-medlemskabs- frustrationer”, som meget rigtigt beskrevet af den
franske forsker Jacques Rupnik, og det blev
bestemt ikke bedre efter finanskrisen i
2008.
Ganske som i 1989 forfaldt vi til eufori.
Vi troede naivt, at det ny Europa i øst hurtigt ville ”europæiseres” og efter få år
komme til at ligne det gamle Europa og
dermed ubetinget støtte liberalt demokrati
og fri markedsøkonomi. Konsekvensen af
denne fejlslutning er, at vi i dag står med
”EU Vest” over for ”EU Øst”, og at EU
bevæger sig i forskellige hastigheder, også
når det gælder demokrati.
Polen og Ungarn er lige nu i særlig grad i
fokus. Begge er truet af EU-sanktioner, og
nu er turen også kommet til Rumænien. Og
det stopper næppe her. Polen og Ungarn har
national-konservative regeringer, som har et

flertal bag sig i parlamentet og som udfordrer det liberale demokrati og de kendte
markedsøkonomiske principper, det, der i
det europæiske politiske establishment
betragtes som de rette ”europæiske værdier”.
  op
 over for medierne og
Der er strammet
retsvæsnet. Kaczynski i Polen og Orbán i
Ungarn slår på, at de har flertallet og retten
til at ændre samfundet. De afviser det princip, der i populisme-forskning kaldes ”TNA”:
”There are No Alternatives” til status quo og
liberalt demokrati. De føler, at de bliver
ydmyget. Og de har før været underkastet
”kolonialisme” og diktater ude fra.
Ungarn og Polen er ikke de eneste ”problemlande”. Rumænien er allerede nævnt.
Bulgarien er vel EUs mest korrupte land og
landet med den laveste mediefrihed, på en
111. plads af 180 iflg. Reportere Uden
Grænsers seneste opgørelse (World Press
Freedom Index 2018). Kroatien er det seneste EU-medlemsland fra øst, men heller
ikke her har vi været vidner til en ”europæisering”, tværtimod har vi oplevet en
drejning i klar nationalistisk og illiberal retning. De politiske forhold er turbulente i
Tjekkiet og Slovakiet, dog mindre illiberale
end i Polen og Ungarn. De baltiske lande er
mærket af den stærke frygt for Rusland,
uanset medlemskab af EU og NATO.
Rumænien og Bulgarien er anderledes
end Polen og Ungarn, der har flertalsregeringer og dermed høj politisk stabilitet. I
Rumænien og Bulgarien er de politiske
institutioner, f.eks. parlamenterne, regeringerne og retsvæsnet formelt på plads, men
de fungerer dårligt pga. udbredt korruption
og svagt udviklet demokratisk politisk kultur. Valgdeltagelsen er lav. Politik kendetegnes ved fænomenet ”politics of mass
demonstrations”, valgene respekteres ikke.
Selv de mange, der ikke stemmer ved valg,
går på gaden dagen efter valgdagen og
protesterer og kræver regeringernes
afgang.

Kort sagt, det klassiske konstitutionelle
demokrati og magtens tredeling er under
stigende pres. Det liberale Europa føler sig
presset til at forsvare sig mod den illiberale
tendens. Men hvilken strategi for forandring er den bedste? De nye medlemslande
fra øst kan ikke ekskluderes fra EU, selv
ikke efter Lissabon-traktatens paragraf 7.
De kan straffes via Domstolen, men heller
ikke mere end det. Ganske som det gælder
politikken over for Putins Rusland, har vi at
gøre med ”høge”, ”duer” og ”ugler”: for
det første dem, der ønsker en hård linje, for
det andet dem, der ønsker andre instrumenter end sanktioner og endelig for det
tredje pragmatikere (”ugler”), der ønsker en
kritisk dialog.
Problemet for høgene er, at sanktioner
ofte styrker de regeringer, som sanktioner
er rettet imod. Orbán står som bekendt
meget stærkt og vandt det seneste valg i
Ungarn, og flere meningsmålinger giver
Lov og Retfærdighedspartiet i Polen flere
stemmer end i ved valget i 2015. Presset
mod regimet skal ske inde fra. ”Høgene”
har ikke desto mindre godt fat. Der skal jo
”gøres noget”, hedder det.
Det har været overvejet at behandle
sanktioner mod Ungarn og Polen samtidigt, således at de to lande får frataget
deres vetoret. Tyskland og Italien har, sikkert med fransk støtte, krævet, at der i forbindelse med EUs budget indsættes en
bestemmelse om, at lande der ikke lever op
til de retlige principper og den fælles flygtningepolitik, kan fratages penge fra EUs
kasser. Men vil andre lande i øst støtte
sanktioner mod blot Polen og Ungarn?
Flere er jo i farezonen, om ikke andet så
pga. modstanden mod EUs tvungne kvotesystem. EU står i et meget vanskeligt
dilemma. Der er mange gode grunde at
vælge andre veje end den letteste, ”høgepolitikken”, til at bruge incitamenter i stedet for blot at straffe.

Kilde: IHT, December 1995, p.6, gengivet i Robert Bideleux og Ian Jeffries (1998): A history of Eastern Europe, crisis and
change, London and New York: Routledge, p.622.
1
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EU-Russia Civil Society Forum
Generalforsamling 2018 i Sofia
Af Carl Erik Foverskov
I 2015 meldte Den Danske
Helsinki-Komité sig ind i
EU-Russia Civil Society
Forum, en organisation,
som forener russiske NGOer med NGOer i
EU-lande. Det er efter vores mening en
vigtig organisation. Den har stor betydning for de russiske NGOer, der hermed
får et frirum til at møde hinanden, og til
at knytte kontakter til vestlige NGOer.
EU-Russia CSF afholder hvert år en
generalforsamling i et EU-land. Det er
gratis for medlemsorganisationerne at
sende en repræsentant hertil, og det er en
enestående mulighed for det russiske
civilsamfund til at mødes og mødes med
partnere fra EU-lande. Jeg har været med
til flere af disse møder, og det har hver
gang været en stor oplevelse. I år blev
konferencen afholdt i Sofia, hvor jeg deltog.
Konferencen strækker sig over fire
dage, tirsdag til fredag, de to yderste er
ankomst- og afrejsedage. Det bevirker, at
der er afsat god tid til uformelle møder
og kontakter deltagerne imellem. Der var
mange nye, men også mange, jeg kender
fra tidligere, som det er dejligt at få en
snak med.
Selve konferenceprogrammet foregår
hovedsageligt onsdag og torsdag, den
første dag er åben for alle, den næste kun
for Forum-medlemmer. Onsdag var programmet mest af almen karakter: en

paneldebat om den bulgarske NGO-verdens erfaringer med EU-medlemskabet,
og en paneldebat om det russiske civilsamfunds situation i øjeblikket og dets
udsigter for den nærmeste fremtid. Et
meget interessant emne.
Onsdag var der også åbne gruppemøder, hvor man kunne få et indtryk af de
enkelte arbejdsgruppers arbejde. Jeg
besøgte grupperne Human Rights and
Rule of Law og Democratic Structures
and Processes. Jeg var lidt hæmmet af, at
det udelukkende foregik på russisk, men
fik dog det indtryk, at begge grupper
kunne være interessante for os.
Torsdag var den egentlige generalforsamling med aflæggelse af beretninger
og regnskab. Derefter valg af ny bestyrel-

se. De ganske mange kandidater fik hver
5 minutter til at præsentere sig, derefter
var der hemmelig, skriftlig afstemning.
Resultatet var en væsentlig fornyelse og
foryngelse af bestyrelsen, de nye, unge
russiske bestyrelsesmedlemmer virkede
meget engagerede i det kommende
bestyrelsesarbejde. Jeg talte med flere af
de russiske deltagere, som var meget
imponerede og inspirerede af, hvor grundig og demokratisk afstemningen havde
været.

Rusland og Vesten – konfrontation eller diplomati?
Dansk-Russisk Forenings konference afholdes i år fredag den 9.
november kl. 13 i Fællessalen på Christiansborg. Konferencen
belyser forskellige sider af den danske perception af Rusland
og de udfordringer, vi – og de – står overfor. Konferencen
arrangeres i samarbejde med FN-Forbundet, Det radikale
Venstres internationale udvalg og Den Danske Helsinki-Komité.
Tilmelding er obligatorisk.
Se mere om program og tilmelding på: www.dkrus.dk
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TEMA: Tyrkiet i fokus og krise
Af Karsten Fledelius
Den 24. juli 2018 sendte
Den Danske Helsinki-Komité
for
Menneskerettigheder
sammen med sine samarbejdspartnere i det for et par år siden
oprettede "Bosporus-netværk" et åbent
brev til justitsministeren samt de tre danske medlemmer af Folketinget, som havde
deltaget med oplæg i den konference, som
Globale Seniorer i samarbejde med
Helsinki-Komiteen
afholdt
i
Proviantgården på Christiansborg den 29.
maj 2018. Emnet var at gøre opmærksom
på det grundlæggende problem, at en 58årig tyrkisk statsborger af kurdisk etnicitet,
der gennem 20 år har haft asylstatus i
Tyskland, nu var blevet tilbageholdt ved
den dansk-tyske grænse på grundlag af en
INTERPOL efterlysning fra de tyrkiske
myndigheder. Disse havde angivet, at den
pågældende var medlem af KCK og PKK,
men de konkrete anklager var uklare, og
det tyske politi havde ikke haft sager på
ham og havde ikke reageret på lignende
krav fra tyrkisk side.
Det er siden oplyst, at de danske myndigheder ikke har fundet grundlag for at
opretholde anholdelsen på det foreliggende grundlag og siden har løsladt den
pågældende. Hvilket vi naturligvis hilser
velkommen. Fra dansk side er der tale om
en konsekvens af det INTERPOL samarbejde, som både vi og Tyrkiet er en del af, og
der har været tale om en selvstændig vurdering fra dansk side af de anklager, der
var begrundelsen for efterlysningen. Men
episoden har naturligvis været meget ubehagelig for den anholdte.
Danmark er sammen med Tyrkiet en del
af et europæisk og globalt samarbejdsmønster, som ikke blot omfatter INTERPOL, men også Europarådet, NATO og
OSCE, ja selv FIFA. Og her er det store
spørgsmål, hvor store afvigelser fra de fælles værdier, disse organisationer er opbygget på, vi kan tolerere, før vi må skride til
alvorlige sanktioner som suspension af rettigheder eller lige frem eksklusion fra en
eller flere af de internationale organisationer, hvor vi begge er med.

Det gør ikke problemet mindre, at Tyrkiet langt fra er det eneste land i samarbejdskredsen, som bevæger sig ud i periferien af det fælles værdigrundlag, eller
endda uden for denne. Rusland er et
oplagt eksempel, EU-staterne Ungarn og
Polen også i nogen grad. Men samtidig har
vi en administration i USA, som på sin
måde udfordrer fælles værdier, med en
præsident, som direkte udtrykker fjendskab mod grundpiller i det "vestlige" samarbejde som EU og Tyskland. Intet under,
at den store donor for civilsamfundsudvikling i Central- og Østeuropa, den ungarskfødte rigmand George Soros, på det seneste har udtrykt stor pessimisme overfor,
hvad han opfatter som det smuldrende
samarbejde i den "vestlige" verden, og dyb
skuffelse over den hadkampagne, han og
hans arbejde er udsat for ikke mindst i
hans fødeland Ungarn.
Hvor står vi så i dag – efter valgene i
Tyrkiet? Nogle er optaget af den tilsyneladende forståelse, som synes at have dannet
sig mellem Rusland, Tyrkiet og Iran – som
for nylig har været i stedfortræderkrig med
hinanden i Syrien. Skal vi se det som et
Tyrkiet på vej ud af NATO og væk fra EU,
og på vej ud af Europarådet? Skal vi forsøge at holde fast på Tyrkiet, trods Recep
Erdoğans historisk dårlige forhold til bl.a.
Tyskland og Holland, og nu også USA?
Det ironiske er, at det, Erdoğan senest
har provokeret USA med, drejer sig om
menneskerettigheder – ellers ikke det,
Donald Trump går højest op i. En amerikansk evangelisk præst, Andrew Brunson,
som har arbejdet blandt syriske flygtninge,
blev arresteret i oktober 2016 efter det
mislykkede kup mod Erdoğan i juli samme
år. Brunson har været placeret i fængsel
med muslimske fanger, som har forsøgt at
presse ham til at konvertere til Islam, og
han er blevet udsat for udokumenterede
anklager baseret på angivere for at have
været en del af Gülen-bevægelsens angivelige forsøg på at vælte regimet. Brunson
har levet og virket 16 år i Tyrkiet med
humanitært arbejde, men er også blevet
beskyldt for at undergrave staten i ledtog
med Jehovas Vidner og Scientology.
Krisen eskalerede i juli i år med en twit-

Den Danske Helsinki-Komités Nyhedsblad

ter-udveksling mellem vicepræsident Mike
Pence og senere Trump selv på den ene
side og Erdoğan på den anden. Erdoğan
tillod sig her at foreslå en udveksling mellem de to præster, Brunson og eksiltyrkeren Gülen, som i en årrække har været i
eksil i USA og er krævet udleveret af Tyrkiet! Trumps svar har været at dekretere
sanktioner mod to fremtrædende medlemmer af den tyrkiske regering, herunder
justitsminister Gül, som ansvarlige for den
ulovlige tilbageholdelse og retsforfølgelse
af Brunson. De to ministre har fået deres
aktiver i USA indefrosset, Erdoğan har svaret med at true med tilsvarende sanktioner
mod de tilsvarende ministre i USA, hvis de
da har aktiver i Tyrkiet. Det eneste, der
derudover er sket i sagen er, at Brunson
har fået udskiftet fængslet med husarrest.
Sanktionerne er i sig selv nålestik, men
er et stykke symbolpolitik, som i dette tilfælde har stor virkning. Den tyrkiske økonomi er i voldsom krise, hvor den tyrkiske
lira er faldet med omkring 40% siden nytår
(og på fem år faldet fra 2 Lira per US$ til
6,5 Lira per US$). Det gør både inden- og
udenlandske investorer nervøse, det medfører en faldende investeringslyst i den
engang så attraktive tyrkiske økonomi.
Dertil gør det det voldsomt dyrere for tyrkiske virksomheder og centralbank at betale tilbage på lån i udenlandsk valuta. Og
endelig udløser det som ringe i vandet en
mere omfattende investornervøsitet over
for ”emerging economies”, lande med spirende økonomier og lovende høj vækst.
For nylig er en tyrkisk delegation rejst til
USA for at undersøge mulighederne for
støtte til den vaklende tyrkiske økonomi.
Men tilliden falder stadig, i takt med at
Erdoğan fastholder sin modstand mod rentestigninger af hensyn til sine vælgere.
Disse må imidlertid konstatere kraftige
prisstigninger i form af stigende inflation.
Erdoğan har udnyttet sin næsten absolutte magt til at gribe ind over for den tyrkiske centralbanks uafhængighed og påtvinge den sin rentepolitik. Men spørgsmålet
er, hvor længe han kan blive ved med det.
Internationalt tales der om sandsynligheden for, at Tyrkiet snart anmoder den
internationale valutafond IMF om hjælp til
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at stabilisere liraen. Men dette vil sætte en
stopper for præsidentens felttog mod rentestigninger.
Erdoğan gik til valg for at styrke sin stilling og reelt gøre sig til enevældig hersker.
Men det, der har sikret opbakningen bag
ham, har gennem årene mere været den
økonomiske vækst end hans islamisme.
Den indre modstand i hans egne rækker er
gjort tavs indtil videre, og tilsyneladende
har han også fået kontrol med de væbnede styrker, men den seneste udvikling tyder
på, at modstanden mod hans egenrådige
styre er voksende i hans eget bagland, som
i så høj grad tidligere har haft fordelen af
hans driftige – og dristige – økonomiske
politik.
Den seneste krise omkring Andrew Brunson kommer oven i dette – det passer
Trump og Pence glimrende at lange ud
mod Erdoğan og forsvare religionsfriheden





for en kristen, evangelikansk amerikaner –
det går lige ind hos deres kernevælgere. At
Erdoğan så tilmed vil forsøge at "bytte
præster" for at få den dæmoniserede
Fetullah Gülen stillet for retten i Tyrkiet,
vidner om overmod efter det seneste valg
– her har han givet forregnet sig. Der er
god grund til at følge nøje med i de kommende måneder – måske er præsidentens
magt alligevel ikke så absolut sammenlignet med de kræfter, han har udfordret.
Det er trist, at Erdoğan valgte at gå
magtforøgelsens vej og lade sig inspirere af
de osmanniske sultan/kaliffer – hvis kreditværdighed udløb præcis for 100 år siden.
Nu truer han Trump, Merkel og os andre
med at ville finde nye venner – underforstået uden for NATO-kredsen. Det er
Trump sikkert personligt meget ligeglad
med. Men alliancen mellem USA og Tyrkiet går helt tilbage til Truman-doktrinen i

1947 og har været en hovedhjørnesten i
USAs politik over for Østeuropa, Mellemøsten og først Sovjet, derefter Rusland.
Ikke blot militært, men også økonomisk.
Erdoğan er i dag leder af en dybt forgældet stat, hvor levestandarden er på vej ned,
sat på spil gennem en hasarderet økonomisk politik. Måske viser Erdoğans
begrænsede sejr ved de sidste valg sig som
en Pyrrhussejr.

Red.: Amerikaneren Andrew
Brunson blev frikendt ved en
domstol i Izmir fredag den 12.
oktober og forlod Tyrkiet. Efter alt
at dømme som følge af præsident
Trumps trusler om sanktioner mod
Tyrkiet.

Spørgsmål nr. 1009 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål
nr. 1009 (Alm. del), som Folketingets
Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. juli 2018. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Søren Søndergaard
(EL).
Søren Pape Poulsen
”Ministeren bedes oplyse hvor mange personer, som det tyrkiske regime har udstedt
en international arrestordre på (gennem
Interpol eller på anden måde) og om alle
disse personer vil blive fængslet, hvis de
ankommer til Danmark?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse
fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet kan indledningsvist oplyse, at
Danmark ikke deltager i et samarbejde
med Tyrkiet om anvendelse af internationale arrestordrer. Hvis Tyrkiet således
ønsker en person anholdt med henblik på
udlevering til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse, kan de tyrkiske myndigheder
på baggrund af en national arrestordre
efterlyse personen til anholdelse internationalt gennem den internationale politisamarbejdsorganisation Interpol.
Formålet med Interpols internationale
personefterlysning til anholdelse er at
sætte det efterlysende land i kontakt med
myndighederne i det land, der har lokali-
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seret den efterlyste. Spørgsmålet om udlevering afklares herefter bilateralt på baggrund af
en særskilt udleveringsbegæring, som sendes
til myndigheder-ne i det land, hvor den efterlyste er lokaliseret. I sager, hvor der foreligger
en udleveringsbegæring fra myndighederne i
en stat uden for EU, eller hvor en person er
efterlyst af sådanne myndigheder som sigtet,
tiltalt eller dømt for en strafbar handling, der
må antages at kunne begrunde udlevering,
kan der ske anholdelse og varetægtsfængsling

af den pågældende, jf. udleveringslovens §§
13 og 19.
Rigspolitiet er ikke i besiddelse af en opgørelse over antallet af personer, som Tyrkiet har
efterlyst internationalt til anholdelse.”
Justitsministeriet har endvidere til brug for
besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: ”Såvel Danmark som Tyrkiet har tiltrådt
den europæiske konvention af 13. december
1957 om udlevering af lovovertrædere. Som
grundlæggende princip fremgår det af konventionens artikel 1, at parterne forpligter sig
til at udlevere personer til retsforfølgning i
overensstemmelse med konventionens nærmere bestemmelser. Det følger videre af konventionens artikel 16, at en stat i forbindelse
med en efterlysning kan anmode om foreløbig
anholdelse og fængsling. De kompetente
myndigheder i det land, hvor en eftersøgt person opholder sig, træffer derefter afgørelse
herom i overensstemmelse med egen lovgivning. Af udleveringslovens § 19, stk. 1, frem-

går det, at hvis en person er efterlyst af
myndighederne i en stat uden for Den
Europæiske Union og Norden i en sag,
der må antages at kunne begrunde udlevering, kan de retsmidler, der omtales i
retsplejeloven om anholdelse og varetægtsfængsling anvendes. Det beror
således på en konkret vurdering i det
enkelte tilfælde, om der skal foretages
anholdelse og varetægtsfængsling efter
retsplejelovens regler i kapitlerne 69 og
70 i sager om internationale efterlysninger. Dette vil ligeledes være tilfældet i
forbindelse med internationale arrestordrer udstedt af Tyrkiet. Såfremt politiet i
en konkret sag bliver bekendt med, at en
internationalt eftersøgt person opholder
sig i Danmark, foretager politiet således
i første omgang en vurdering af, om der
skal ske anholdelse. Denne anholdelse
kan opretholdes i 24 timer. I fald der er
behov for at tilbageholde den anholdte
ud over denne frist, foretager anklagemyndigheden herefter en vurdering af,
om der skal ske fremstilling i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Det er herefter en dommer, der
tager stilling til om betingelserne for
varetægtsfængsling er opfyldt.”

Straffuldbyrdelseskontoret den 9. august
2018, Sagsnr.: 2018-0030-1415, Dok.
nr.: 820029
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Spørgsmål nr. 1010 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål
nr. 1010 (Alm. del), som Folketingets
Retsudvalg har stillet til justitsministeren
den 25. juli 2018. Spørgsmålet er stillet
efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Søren Pape Poulsen
”Ministeren bedes bekræfte, at Danmark
ikke udleverer personer til retsforfølgelse i
lande, hvor de risikerer at blive udsat for
tortur eller hvor de ikke kan forvente en
fair retssag.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse
fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”Udlevering af personer til retsforfølgning eller straffuldbyrdelse sker efter reglerne i udleveringsloven. Med hensyn til
spørgsmålet om tortur, kan det oplyses, at
det følger af udleveringslovens § 6, stk. 2,
og § 10 h, stk. 2, at udlevering ikke må
finde sted, hvis der er fare for, at den

pågældende efter udleveringen vil blive udsat
for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Bestemmelserne, der er indsat i udleveringsloven ved
lov nr. 433 af 10. juni 2003, svarer til artikel 3
i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), hvorefter ingen må underkastes
tortur eller umenneskelig eller nedværdigende
behandling eller straf.
For så vidt angår spørgsmålet om en fair
retssag, kan det oplyses, at det følger af EMRK
artikel 6, at enhver har ret til en retfærdig og
offentlig rettergang inden for en rimelig frist
for en uafhængig og upartisk domstol. Udleveringsloven indeholder ikke en udtrykkelig
bestemmelse, der svarer til EMRK artikel 6.
Det fremgår dog af forarbejderne til lov nr.
433 af 10. juni 2003, at udlevering ikke må
ske i strid med Danmarks internationale menneskeretlige forpligtelser, herunder EMRK.
Udleve-ring kan således ikke ske, hvis udleveringen vil være i strid med EMRK artikel 6 om
retten til en retfærdig rettergang. Det fremgår
af praksis fra EMD, at spørgsmålet om brud på
Den Europæiske Menneskerettighedskonven-

tions artikel 6 om retten til en retfærdig
rettergang kan rejses i forbindelse med
en beslutning om udlevering i tilfælde,
hvor den pågældende risikerer at blive
udsat for grove tilsidesættelser af retten
til en retfærdig rettergang i den anmodende stat. EMRK sætter således visse
grænser for adgangen til udlevering.
Forbuddet mod tortur og anden nedværdigende behandling og kravet om
retfærdig rettergang begrænser de danske myndigheders adgang til at udlevere
lovovertrædere til lande, hvor de konkret
må forventes udsat for tortur eller nedværdigende behandling eller ikke har
haft eller ikke kan forventes at få en retfærdig rettergang.
Det beror på en konkret vurdering i
hver enkelt sag, om betingelserne for
udlevering er opfyldt.”

Straffuldbyrdelseskontoret den 9. august
2018, Sagsnr.: 2018-0030-1413, Dok.
nr. 819792

Diplomatiske garantier er ikke nogen
garanti mod tortur


Af Tue Magnussen
Med tanke på demokratiets trange kår i
Erdoğans Tyrkiet er det absurd, at dansk
politi fredag den 13. juli 2018 efterkom
en tyrkisk anmodning og anholdt en 58årig kurdisk mand kort efter at han var
indrejst i Danmark. Det er endnu mere
grotesk, at Rigsadvokaten finder, at en
udvisning til netop Tyrkiet overhovedet
kan komme på tale - især efter at de mest
basale menneskerettigheder systematisk
er blevet trådt under fode i Tyrkiet siden
kupforsøget i juli 2016. Udviklingen siden
har vist, hvad FNs konvention mod tortur
kalder ”et fast mønster af alvorlige, åbenbare eller massive krænkelser af menneskerettighederne” – især overfor kurderne.
Den britiske menneskerettighedsorga-
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nisation Freedom from Torture dokumenterede allerede sidste år, at den årelange
brug af tortur i Tyrkiet fortsætter og især
bruges overfor kurdere. Såvel kurdiske
som tyrkiske menneskeretsorganisationer
rapporterer dagligt om udbredt tortur.
Human Rights Watch og Amnesty International bekræfter dette og har udtalt sig
imod brugen af diplomatiske garantier.
Derfor er det mildest talt overraskende,
at Therese Rytter fra Dignity til Politiken
den 17. juli minimerer torturen i de tyrkiske fængsler, når hun udtaler, at de barske forhold for såkaldt terrordømte “ikke
er ensbetydende med, at de har været
udsat for tortur”. Og yderligere, at hun
ikke konsekvent afviser brug af diplomatiske garantier, men tværtimod erklærer,

at “jo højere oppe i systemet en diploma udstedes,

tisk garanti
desto mere grund
er der til at tro på den” og “hvis præsident Erdoğan eller andre i regeringstoppen afgiver en diplomatisk forsikring til
Danmark, kan danske myndigheder vælge
at godkende den”. Der er tale om et
uhyggeligt kursskifte fra den konsekvente linje mod tortur, som det tidligere RCT
– Rehabiliteringscentret for Torturofre –
som vi i en årrække arbejdede for, stod
for.
Internationale og regionale konventioner fastslår, at der gælder et absolut forbud mod tortur. At forbuddet er absolut
betyder, at ingen omstændigheder af
nogen art kan retfærdiggøre tortur, hverken terror eller krig, trussel om krig, indre
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politisk ustabilitet eller nogen nødretstilstand. Der er også et forbud mod udvisning til tortur.
Danmark har tiltrådt samtlige disse
konventioner. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog allerede i
1996, at forbuddet mod udsendelse til
tortur i udvisningssager er absolut og
ikke kan fraviges. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og en lang række
FN-eksperter og internationale menneskerettighedsorganisationer har fastslået,
at diplomatiske garantier ikke er en
garanti mod tortur.
I langt de fleste tilfælde, hvor diplomatiske garantier har været anvendt, har de
ikke minimeret risikoen for tortur i det
enkelte tilfælde og manglen på reelle

overvågningsmuligheder har gjort det
umuligt at sikre at de overholdes.
Brugen af diplomatiske garantier er i
sig selv et paradoks. Diplomatiske garantier vil jo netop først komme på tale, når
der er tale om udvisning til et land, hvor
det er dokumenteret, at tortur udøves
systematisk. Det signalerer, at afsendelseslandet erkender, at der en risiko for, at
den udviste udsættes for tortur, men det
signalerer også, at modtagerlandet i realiteten vedgår, at der praktiseres tortur –
  

bare ikke i det konkrete tilfælde.
Diplomatiske garantier er med andre
ord ikke det papir værd, som de er skrevet på.

Respons til debatindlæg om fængslet kurdisk
aktivist af Tue Rasmussen og Inge Genefke
henviser til den omfattende brug af
tortur ifbm. kupforsøget i juli 2016, er
det vigtigt at holde sig for øje, at
denne tortur primært blev begået af
politiet. Som DIGNITY fik lejlighed til
at uddybe den 18. juli (radio 24/7), er
risikoen for tortur størst i politiets
varetægt, ikke i fængslerne.

Af Therese Maria Rytter
Tillad mig at knytte nogle bemærkninger
til DIGNITYs udtalelser, som forfatterne
til debatindlægget forholder sig til:
1) Udtalelserne om forekomsten af tortur i tyrkiske fængsler er baseret på et
indgående kendskab til de faktiske
forhold på grundlag af Europarådets
torturkomités (CPT) mangeårige
inspektioner af tyrkiske fængsler mm.
Som man vil kunne se af CPTs detaljerede rapporter er der fortsat tilfælde
af umenneskelig behandling, hvoraf
nogle vil kunne kategoriseres som
tortur, i tyrkiske fængsler. Det er dog
ikke ensbetydende med, at enhver, der
dømmes og afsoner sin straf i et tyrkisk fængsel, bliver udsat for fysisk
tortur, ej heller enhver kurder.
Risikoen er der dog fortsat. I fængslerne er det fortsat bekymrende, at
terrordømte typisk får en ‘skærpet
livstidsstraf’, hvilket indebærer, at de
afsoner deres straf under isolationslignende vilkår - deraf vores betegnelse
‘barske vilkår’.
Når forfatterne til debatindlægget

2) Spørgsmålet om diplomatiske forsikringer har den europæiske menneskerettighedsdomstol (EMD) og flere FN
organer - ganske rigtigt - forholdt sig
kritisk til. De, som følger udviklingen
tæt, vil vide, at EMD og flere FN
komiteer (desværre) har godkendt
brugen af diplomatiske forsikringer,
når visse betingelser er opfyldt (f.eks.
post-return monitoring). Abu Qatadasagen, som DIGNITY henviser til, vedrørte Storbritanniens udlevering af en
jordansk statsborger til retsforfølgning i Jordan. Sagen er et eksempel
på en udlevering, som blev godkendt
af EMD (fsva. risikoen for tortur) pga.
en diplomatisk garanti afgivet af
Jordans konge til den britiske regering. Og denne sag er desværre ikke
enestående! Når DIGNITY udtaler sig
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om spørgsmålet ifht. den verserende
sag, er det med afsæt i denne internationale retspraksis.
3) DIGNITYs holdning til diplomatiske
forsikringer: På trods af den internationale retsudvikling, senest også
indenfor FNs torturkomité, er det
(fortsat) DIGNITYs holdning, at diplomatiske forsikringer er en omgåelse af
den absolutte forbud mod tortur og
derfor ikke bør anvendes. Selvom forsikringerne i enkelte tilfælde muligvis
vil kunne minimere risikoen for tortur,
er det vores opfattelse, at de bidrager
til at underminere det universelle forbud mod tortur og derfor ikke bør
accepteres.
Jeg håber at disse bemærkninger vil
bidrage til at skabe større klarhed om
DIGNITYs holdning til disse vigtige
spørgsmål.

Therese Maria Rytter er Director of
Legal and Advocacy Dept.
DIGNITY - Danish Institute Against
Torture
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Bring misbruget af INTERPOL til ophør
Af Philip Maschke
Organisationen Fair Trials
definerer sig som en global
strafferetlig
vagthund.
Organisationen arbejder i
London, Bruxelles og Washington for
overholdelse af retten til en retfærdig rettergang. Især samarbejder man med advokater, universiteter og organisationer om
at fremme reform af INTERPOL, verdens
største internationale organisation for
politiarbejde med hovedkontor i Lyon.
INTERPOL muliggør samarbejde og
udveksling af information mellem 190
landes retshåndhævelsesmyndigheder. Fair
Trials ønsker en forenkling af INTERPOL
og større transparens, især mht. rettigheder og handlemuligheder for personer, der
uberettiget er opført som eftersøgte med
anholdelsesbegæringer i organisationens
databaser.
Sideløbende med Human Dimension
Implementation Meeting i Warszawa i
september præsenterede man sin nyeste
rapport, ’Dismantling the Tools of Oppression: Ending the Misuse of INTERPOL’, der
nu er tilgængelig på organisationens
hjemmeside.
Antallet af ’Red Notices’, internationale
elektroniske anholdelsesbegæringer på
vegne af et nationalt politicenter, er steget
betydeligt, fra 1.418 årligt i 2001 til
12.878 årligt i 2016. Allerede i sin rapport
fra 2013 ”Strengthening repect for human
rights, strengthening the INTERPOL”
fokuserede man på basis af konkrete sager
på INTERPOLs svagheder: a) INTERPOLs
egen fortolkning af sine vedtægtsbaserede
forpligtelser om politisk neutralitet og
menneskerettigheder, b) utilstrækkelige
værktøjer til at forhindre distribution af
INTERPOL alarmer (”alerts”), der ikke
opfylder betingelserne, c) manglende
effektivitet i værktøjer, der er til rådighed
til mennesker, der mener sig uretfærdigt at
være gjort til genstand for en efterlysning.
Organisationen skriver, at anbefalinger-

18

ne fra 2013 har ført til arbejde med
bestemmelserne, såvel hos INTERPOL selv,
som i civilsamfundet, internationale menneskeretsorganisationer, medier, og andre
samarbejdsorganisationer. Der er taget
skridt til at forhindre udsendelse af misbrugs-anholdelsesbegæringer og til at
etablere procedurer til hjælp for uskyldige
mennesker, der slet ikke burde stå i
INTERPOLs databaser.
Men, siger Fair Trials i 2018, på trods af
reformer fortsætter INTERPOLS alarmsystem med at blive misbrugt af autokratiske
regimer, der ønsker at ramme dissidenter
og oppositionspolitikere. Den ny rapport
ser på, hvor langt man er nået. Der er et
stort behov for, at denne internationale
organisation fortsætter sit engagement i
reformer, og at den bliver støttet heri af
stater over hele verden.
Rapporten efterspørger en bedre kontrolproces for ’diffusions’, som er en
anmodning om anholdelse eller begrænsning af bevægelsesfrihed, sendt direkte fra
et nationalt politicenter til et enkelt eller
nogle få andre nationale politicentre.
Selvom en diffusion principielt er mindre
formel end en ’red notice’ kan den have
samme ubehagelige konsekvenser for den
eftersøgte person som en red notice. Endvidere efterspørges en bedre systematisk
opfølgning på INTERPOLs reformer og en
mere systematisk og kritisk tilgang til
databaserne.
I den nylige sag, som Helsinki-Komiteen
sammen med andre har gjort opmærksom
på, har pågældende oplevet at blive
anholdt i såvel Danmark, som Sverige og

Polen – uden at man får eftersøgningen
slettet.
Fair Trials skriver, at CCF, Commission
for the Control of INTERPOL’s files,
INTERPOLs egen tilsynsmyndighed i 2017
har indført ny procedurer, der giver bedre
og mere transparent adgang for borgere til
at klage over red notices og diffusions.
De enkelte stater har et stort medansvar
for at tilsikre, at ændringerne hos INTERPOL kommer til at virke i praksis. Man
anbefaler, at CCF tilføres flere midler til at
afsløre misbrug af alarmer, og man konstaterer, at korrupte regimer vil fortsætte
med at finde andre veje og alternative
mekanismer i internationale organisationer.
Rapporten (rapporterne) kan anbefales
enhver, der ønsker indblik i og forståelse af
problemet misbrug af INTERPOL alarmer.





Links
https://www.fairtrials.org/publication/strengthening-respect-human-rightsstrengthening-interpol
https://www.fairtrials.org/news/blunted-still-dangerous-more-reformsneeded-stop-abuse-interpol
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Tyrkiets valg – og europæernes ansvar
Af Karsten Fledelius

En konference afholdtes
med denne titel på
Christiansborg tirsdag den
29. maj 2018 – tilfældigvis
565 års dagen for tyrkernes erobring af
den engang kristne by Konstantinopel, i
dag Istanbul. I 2012 produceredes i
Tyrkiet en stor historisk film – indtil videre den dyreste tyrkiske film overhovedet –
hvor man fejrede mindet om den tyrkiske
sultan Mehmet II, som gennemtvang sin
vision om en erobring af Det Byzantinske
Riges hovedstad gennem mere end 1.000
år, og gjorde byen til hovedstad i sit eget
imperium, det Osmanniske. Den purunge
sultan gennemførte sit projekt trods
modstand fra flere af hans fars rådgivere
og mange advarsler fra anden side – med
den samme målbevidsthed og hårdhændethed som har præget den nu genvalgte tyrkiske præsident Recep Tayyip
Erdoğans politik siden i det mindste
2012.
Valgene til præsidentposten og parlamentet var blevet fremrykket for at sikre
præsidenten en forøget magtbasis og om
muligt gøre det muligt for ham at gennemføre sit mål om en sultan-lignende
enevælde ad helt legal vej.
På forhånd stod Erdoğan stærkt i kraft
af den undtagelsestilstand, som stadig
var i kraft før valget, og som blev indført
som reaktion på kupforsøget mod ham
den 15. juli 2016. Mange, mange reelle
og mulige modstandere har siden
opholdt sig i de tyrkiske fængsler, i
mange tilfælde stadig i venten på et
anklageskrift. I sig selv en meget utilfredsstillende situation op til et valg.
Denne situation afspejledes også i
panelet ved konferencen. Arrangørerne,
Globale Seniorer og samarbejdspartnere i
Bosporus-netværket (først og fremmest
Helsinki-Komiteen og Kurdisk Forum),
havde valgt at gøre konferencen til et
dobbelt politiker-panel, med deltagelse
fra såvel tyrkisk som dansk side. Som
danske deltagere stillede tre politikere fra
Folketinget op, Mogens Lykketoft (S),

Søren Søndergaard (EL) og Michael
Aastrup (V). De var især blevet bedt om at
anlægge hver deres synsvinkel på de
aktuelle tyrkiske valg og deres konsekvenser bl.a. i relation til Syrien-konflikten,
ikke fra et partistandpunkt, men fra hhv.
en FN-, en EU- og en Europarådssynsvinkel.
  

Lykketoft så meget realistisk og ikke
særligt optimistisk på situationen. Han så
stormagtsspillet omkring Syrien som et
typisk produkt af det, der har været situation både under Folkeforbundet i
1920erne og 1930erne og under FN
siden 1945: At det internationale system
er bygget op på en måde, som giver hver
af de anerkendte stormagter vetoret mod
en samlet international indgriben. Og
han havde ingen illusioner om demokratiets fremtid i overskuelig tid i Tyrkiet, så
længe Erdoğan er ved magten.
Søren Søndergaard var mere aktivistisk
indstillet og mente, at der i udlandet,
herunder EU, er kræfter, der er stærke
nok til at gøre sig gældende over for Tyrkiet, han var talsmand for kraftig støtte
til den kurdiske frihedskamp.

Fiskedammen i Şanlıurfa.
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Michael Aastrup, som repræsenterede
Europaråds-vinklen, stillede spørgsmålet
om, hvor længe vi fortsat skulle tolerere
tyrkiske overtrædelser af menneskerettighederne og den fortsatte reduktion af
demokratiske rettigheder, herunder
ytringsfriheden, i landet, før man skrider
til sanktioner, suspension eller direkte
udelukkelse af Europarådet.
Resultatet af en henvendelse til den
tyrkiske ambassade, om man ønskede at
stille med en oplægsholder på tyrkisk
side, var, at da det var en politikerkonference, ville det være ukorrekt fra ambassaden at sende nogen.
Vi havde håbet at få en politiker fra Det
Republikanske Folkeparti (CHP), men det
lykkedes desværre ikke. Heller ikke kandidater fra Tyrkiet, vi spurgte, ville eller
kunne deltage. Det var vanskeligt ikke at
se dette som en konsekvens af, af valgene fandt sted i en situation, hvor undtagelsestilstanden stadig var i kraft. Derfor
blev det alene personer, der opholder sig
permanent uden for Tyrkiet, som gav
oplæg til konferencen: Fayık Yağızay,
delegeret for HDP ved Europarådet i

Foto: C.E. Foverskov.
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Strasbourg, Öztürk Tümtürk, repræsentant for den tyrkiske menneskeretsorganisation IHD, samt Serdal Benli, viceborgmester i Gladsaxe og medlem af SFs
landsledelse.
Ingen af disse hørte til præsidentens
tilhængere. Men de var forskellige i deres
formodninger om 24. juni-valgenes formentlige udfald og følger. Fra forventning om en total jordskredssejr til AKPpartiet og til Erdoğan personligt, til et for
Erdoğan skuffende resultat. For det sidste
talte meningsmålinger, som pegede imod,
at modviljen mod præsidentens autoritære stil var så udbredt, at det kunne slå
igennem.
Mht. præsidentvalget var alle oplægsholdere for så vidt enige om, at der ikke
var nogen udsigt til, at en anden end
Erdoğan skulle vinde det. Men skulle der
en eller to valgomgange til? Her var der
flere, der pegede på, at bedste udfald
måske var en begrænset sejr, men dog tilstrækkelig til at forhindre en ny valgrunde, som kunne give anledning til uroligheder. Og det var faktisk, hvad der skete
– Erdoğan kan ikke være i tvivl om, at det
ikke er alle, der elsker ham.
Parlamentsvalget sås derimod som
mere interessant: Ville det lykkes AKP at
vinde så mange mandater, at det både
kunne regere og lave forfatningen om
uden at inddrage andre partier? Udfaldet
viste, at AKP i virkeligheden fik et lidt
skuffende valg, trods undtagelsestilstand
og total regeringsdominans over de vigtigste medier. At det så er de nationalistiske hardlinere, han må ty til, når han har
brug for det, er naturligvis ikke så
opmuntrende for dem, der går ind for





beskyttelse af mindretal og "vestlige"
værdier. Valget kunne også give anledning til overvejelser i retning af, hvor stor
opbakningen til Erdoğan i egne rækker i
længden vil være.
En af de ting, der blev mest fremhævet
af oplægsholderne med kurdisk baggrund
var behovet for valgobservatører fra
dansk side, især i de østlige og sydøstlige
områder af Anatolien. Et ønske, som er
blevet imødekommet både af Enhedslisten og Bosporus-netværket (repræsenteret ved Carl Erik Foverskov). Foverskovs
rapport om observation ved valget den
24. juni 2018 kan læses andetsteds i bladet.
Konferencen, som havde omkring 75
deltagere, blev indledt af Per Bo, Globale
Seniorer, og afrundet af Karsten Fledelius,
Helsinki-Komiteen, som også var konferencens moderator. Han understregede
det ansvar og de udfordringer, vi og vore
samarbejdspartnere i FN, EU, Europarådet, OSCE og NATO står med i forholdet
til denne store stat på tærsklen til Europa, som har været vores allierede gennem
mange årtier, og hvis betydning for stabiliteten i Europa og Mellemøsten stadig
næppe kan overvurderes. Samt det dilemma, vi står overfor, når en sådan gammel
allieret med henvisning til kampen mod
terrorisme indfører vidtgående indskrænkninger i ytrings- og forsamlingsfrihed og retssikkerhed, som sætter basa
le menneskerettigheder ud af kraft og
f.eks. gør det meget vanskeligt at føre
valgkamp.
Hvor står vi så i dag – efter valget?
Unægtelig noget desorienterede. For
Erdoğan blev godt nok valgt i første valg-

ME N N ESK E

omgang, men ikke med en jordskredssejr.
Og parlamentsvalget var skuffende set fra
hans synpunkt, da det ikke gav den store
majoritet for AKP-partiet alene, som han
havde håbet på. Og endnu engang lykkedes det for HDP, som ikke blot tiltrækker
kurdere, men også kritikere fra flertalsbefolkningens side, at passere den rekordhøje spærregrænse på 10%. Den tyrkiske
præsidents politik ser nu ud til at betale
prisen for den forcerede proces op mod
valgene.
Undtagelsestilstanden er godt nok nu
formelt ophævet, men reelt er der snarere tale om en stramning af regimets greb
om samfundet. Vi har bevæget os meget
langt væk fra de muligheder og visioner,
der var indtil for 6 år siden, hvor
Erdoğans kursskifte begyndte. Og både
kapitalflugt og hjerneflugt har været i
fuld gang i flere år. Det er vanskeligt at
have nogen form for optimisme med en
styrket magt til en mand, som i stigende
grad synes styret af voldsom vrede indadtil og udadtil. Og som nu har indladt sig
på en konflikt med en mand, som slår
hårdt og hensynsløst igen – Donald
Trump.
For 10 år siden virkede det, som om
Tyrkiet var blevet en stabiliserende faktor
i stærk økonomisk vækst og på vej mod
en mulig styrkelse af demokratiet –
måske også mod EU. I dag tegner landets
status og fremtid sig langt mørkere. Det
er trist, at Erdoğan valgte at gå magtforøgelsens vej og lade sig inspirere af de
osmanniske sultaner/kaliffer – som godt
nok havde megen medvind i over 400 år,
 
men hvis kreditværdighed udløb for præcis 100 år siden.

RET & VRANG
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Valgobservation i Østtyrkiet
Af Carl Erik Foverskov
Den Danske HelsinkiKomité var, sammen med
vores samarbejdspartnere i
Bosporus-Netværket, inviteret af Folkets Demokratiske Parti,
Halkların Demokratik Partisi, HDP, til at
sende observatører til de tyrkiske valg den
24. juni 2018. Vi skulle selv betale flybillet og hotel, resten ville HDP betale. Det
lykkedes os at skaffe midler til at sende
en gruppe af sted via en bevilling til et
tilsvarende formål fra Wisti-Fonden.
Gruppen endte dog med kun at bestå af
én person, nemlig undertegnede. Vi
havde fået tilbud om at observere i forskellige byer i den sydøstlige del af
Tyrkiet. Jeg valgte byen Şanlıurfa, eller
blot Urfa, dels fordi den havde rimeligt
gode flyforbindelser, dels fordi den er en
meget interessant gammel by med en
historie helt tilbage fra forhistorisk tid.
Lidt uden for byen ligger de nu udgravede ruiner af en af verdens ældste bygningsværker, et tempelkompleks med de
ældste dele dateret til en alder på 12.000
år.
Jeg blev modtaget i lufthavnen af min









Foran HDPs kontor i Şanlıurfa.

værtsfamilie, som behandlede mig med
en enestående gæstfrihed i de tre dage,
jeg var i Şanlıurfa. De kørte mig rundt til
byens seværdigheder, og bespiste mig
enten hjemme hos dem selv eller på
restaurant. Familien bestod af tre generationer: faderen på ca.75 år og hans kone,
hans datter, gift med en læge, uddannet

Foto: C.E. Foverskov.

i Tyskland og nu overlæge på hospitalet i
Şanlıurfa, samt deres to sønner, som studerer henholdsvis i Istanbul og på Nordcypern, men var hjemme på ferie. Familien havde levet som politiske flygtninge i
Sverige i mange år, de var taget tilbage til
Tyrkiet for nogle år siden, men har holdt
lav politisk profil. Vi kommunikerede fint
sammen på svensk, selv om min svenske
udtale bestemt ikke er perfekt. Faderen
havde været med til at grundlægge HDP
i 2012.

Forberedelserne

Şanlıurfa: forfatteren nyder en pause i godt selskab.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

Jeg tilbragte en del tid ved HDPs valghovedkvarter både før valget og på valgaftenen, hvor jeg mødte flere interessante
mennesker, blandt andre en dame, der
arbejder med de mange flygtninge fra
Syrien. Jeg forsøgte at få en aftale om at
besøge flygtningelejrene og en samtale
med en profileret flygtning fra Kobane.
Det lykkedes dog ikke.
Aftenen før valget mødtes jeg med de
ca. 12 øvrige internationale observatører.
Vi blev briefet om vores opgaver og rettigheder, og delt ind i hold på 2-3 personer til forskellige områder i Şanlıurfa
valgdistrikt. Jeg skulle sammen med 2
unge fra Schweiz og deres fransktalende
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tolk til et område omkring byen Ceylanpinar, ca. 150 km. fra Şanlıurfa ved grænsen til Syrien. Vi blev advaret om, at vi
kunne risikere problemer med myndighederne dér, hvorfor vi fik følgeskab af en
bil med tre frivillige advokater. Byen blev
delt ved fredsslutningen efter første verdenskrig. Grænsen er lige ved byens
hovedgade, og på tyrkisk side udgøres
den af et højt, bevogtet ståltrådshegn. I
ingenmandsland findes rester af den
berømte Berlin-Bagdad jernbane. Det er
et syn, der minder om Berlin i Murens tid.

Valgstederne

HPD parlamentariker Ayşe Sürücü

Vi kørte ud på landet for at observere valget i to landsbyer. Valgstedet i den første
var bevogtet af militær, og vi fik først lov
til at komme ind, da advokaterne havde
bedt dem om at kontakte deres overordnede. I den næste landsby var der ingen

bevogtning, så da kunne vi uden videre
komme ind. Begge steder var vi kun i kort
tid, og det var svært at danne sig et overblik over, om alt gik rigtigt til, men umiddelbart sås der ikke tegn på uregelmæssigheder. I den sidste by spiste vi en traditionel kurdisk frokost hos en lokal kurdisk familie. Mændene sad på et tæppe
på gulvet, kvinderne holdt sig i baggrunden.
Det var så meningen, at vi skulle tilbage til Ceylanpinar for at besøge flere
valgsteder, men på vejen tilbage blev vi
standset ved en vejspærring. Det var
tydeligt, at det var os, politiet var ude
efter, de øvrige biler blev vinket igennem.
Vi blev beordret ind til siden og skulle
aflevere vores pas, vi var sigtet for ulovlig
valgobservation. Nu var det godt, vi
havde vores advokater med, som kunne
forhandle med anklagemyndigheden.





24. juni 2018 valgresultater indløber i Şanlıurfa.
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Foto: C.E. Foverskov.
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kvinde. Vi fik en interessant snak om
mulighederne for HDPs gruppe i det
nyvalgte parlament og om kurdernes
situation i Erdoğans Tyrkiet.

Carl Erik Foverskov er projektleder i
Den Danske Helsinki-Komité









De seks kandidater ved Tyrkiets præsidentvalg 24. juni 2018 forud for valgaftenen.

Efter et par timers forløb frafaldt man
sigtelsen imod os, vi skulle underskrive en
erklæring, fik vores pas tilbage og fik lov
at køre videre. Men dels var valget nu
afsluttet, og dels fik vi ordre om at undlade at køre ind til Ceylanpinar og at køre
direkte tilbage til Şanlıurfa. Dermed fik vi
altså ikke lejlighed til flere valgobservationer. Tilbage i Şanlıurfa erfarede vi, at
alle observatørerne havde været holdt tilbage fra valgstederne i byen af politiafspærringer.

mødes med ét af de nyvalgte parlamentsmedlemmer fra anliurfa valgdistrikt, Ayşe
Sürücü, som blev nr. 2 på HDPs liste, en
meget spændende og veltalende ung

Om HDP se også: Heinrich Böll Stiftung:
Understanding the HDP – Turkey’s newest party:
https://www.boell.de/en/2015/10/27/turkeys-newest-partyunderstanding-hdp

Resultaterne
Vi tilbragte aftenen foran HDPs valghovedkvarter, hvor der var opstillet et fjernsyn, så vi kunne følge med i valgresultaterne, efterhånden som de indløb. De
startede ikke særligt godt for HDP med
kun 6-7% af optalte stemmer, men som
aftenen forløb steg procentdelen, og da
HDP nåede de krævede 10%, brød vild
jubel løs, vi omfavnede og kyssede hinanden. Slutresultatet blev 11,7% til HDP og
67 ud af de 600 pladser i Parlamentet. I
Şanlıurfa valgdistrikt fik HDP valgt 4 af
de 14 pladser, i flere valgdistrikter i det
sydøstligste hjørne af Tyrkiet fik HDP
mere end halvdelen af mandaterne.
Ud fra vores få observationer er det
vanskeligt at bedømme, om valghandlingen var korrekt udført. At HDP overhovedet kom over spærregrænsen tyder dog
på, at snyderi med resultaterne næppe
kan være forekommet i massiv skala.
Næste dag besøgte jeg HPDs lokaler i
Şanlıurfa. Jeg havde dér lejlighed til at

Røgslør i Urfa.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

Foto: C.E. Foverskov.
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International valgobservationsmission
til præsident- og parlamentsvalgene
i Tyrkiet den 24. juni
Af Philip Maschke
Det er en forudsætning for
en ODIHR valgobservation,
at organisationen er inviteret af værtslandet til at
overvåge valget. Observationen har 3
ben:
en
behovsafklaring
’needs
assessment mission’, et hold langtidsobservatører, der studerer valgkampen og
dens forudsætninger i op til tre måneder
og endelig mange korttidsobservatører,
der besøger valgsteder efter bedste evne
og får indblik i stemmeafgivnings- og
optællingsprocedurer. ODIHRs adkomst
til at overvåge valg i OSCE-medlemsstaterne er forankret i det Copenhagen
Document, der blev vedtaget i 1990.
Til at indrapportere fra valgsteder
anvender observatørerne nu en særlig
kuglepen udstyret med et kamera i spidsen, som scanner information fra det specialpapir observationsskemaerne er fremstillet af og som via observatørens
smartphone øjeblikkeligt sender data til
serveren, hvor de kan sammenstilles i
realtid til brug for statistik og valgeksperter.
Allerede den 25. juni forelå observatørernes foreløbige konklusioner. Såvel den
foreløbige som den afsluttende rapport,
final report, er et samarbejde mellem
ODIHRs observatører, OSCE PAs parlamentarikere og Europarådets folkevalgte
(PACE).
Den afsluttende rapport består især af
de anbefalinger, der gives til Tyrkiet. Det
fremgår, at mange anbefalinger er gentagelser fra tidligere år, om at Tyrkiet bør
bringe sin lovgivning på linje med internationale standarder. Fremhævet bliver,
at spærregrænsen på 10% er unødig høj
og bør sænkes, at sikre ens betingelser for
at opnå valg (f.eks. inddeling af valgkredse), og at indføre mindre restriktive regler
for politiske partiers valgbarhed. Et gen-
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nemgående tema er behovet for større
gennemsigtighed omkring lister og afgørelser.
Grundlæggende udtales der ros til Tyrkiets kompetence til at afvikle valg, ligesom man mener, at vælgerlisterne er i
orden. Dog har en række personer, bl.a.
værnepligtige og dømte fanger, ikke
stemmeret.
Ved præsidentvalget fik i alt seks kandidater mulighed for opstilling. Men det
påpeges, at oppositionelle kandidater –
kort sagt – har haft vanskelig adgang til
at føre kampagne i mainstream- og
landsdækkende medier. Mainstream
medierne er nu i Tyrkiet under stærk
påvirkning fra præsidenten og hans parti,
AKP. ODIHR påpeger, at alle journalister
bør kunne arbejde uden at blive skræmt
eller retsforfulgt og at man ikke bør
anvende anti-terror lovgivning til at
begrænse ytringsfrihed. De aktuelle
betingelser fører nemt til, at journalister
pålægger sig selv censur.
Det konstateres, at valgkampen var livlig, og at især sociale medier gav kandidater mulighed for at bringe synspunkter
til torvs. Mht. præsidentvalget finder
man, at denne kampagne blev unødig
konfrontatorisk, dvs. for eller imod genvalg af Recep Erdoğan.
Observatørerne er kritiske over for vedtagelsen kort før valgene af lovregler,
hvorved tjenestemænd/myndighedspersoner kunne erstatte politisk valgte for-

mænd for stemmeoptællingsbestyrelserne. Dette forekom især i Sydøsttyrkiet,
hvor stedlige guvernører dermed kunne
være for tæt på optællingsproceduren.
En del af valgkampen har været
begrænset af undtagelsestilstanden, som
administreres lokalt af guvernørerne. Der
har været eksempler på, at uafhængige
civilsamfunds-valgobservatører ikke fik
adgang til valglokaler, hvorfor ODIHR
anbefaler Tyrkiet at indføre en lovgivning, der eksplicit åbner denne mulighed.
På valgdagen skønnede observatørerne,
at der ved 6 pct. af valgstederne blev
begået procedurefejl. Ved optælling og
håndtering af indkomne stemmesedler
skønnede man, at der var fejl ved 14 % af
observationerne. Det er vurderingen, at
andelen af valgte kvindelige parlamentarikere er for lav.
Især den foreløbige rapport, Statement
of Preliminary Findings and Conclusions,
skal hermed være anbefalet til nøjere
gennemlæsning.

Links
Den foreløbige rapport om valgenes gang i Tyrkiet kan læses her:
https://www.osce.org/odihr/elections/turkey/385671
Den afsluttende rapport kan findes her:
https://www.osce.org/odihr/elections/turkey/397046
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Human Dimension Implementation Meeting (HDIM)
Europas største menneskeretskonference,
The Human Dimension Implementation
Meeting, foregår mundtligt, mere parlamentarisk, og udover medlemsstaternes
diplomater har også til tilmeldte NGOer
taleret og mulighed for at sætte menneskeretsforhold på dagsordenen under
selve mødet. Denne årlige konference
omfatter OSCEs 57 medlemsstater, til
stede er også repræsentanter for samarbejdsstater på sydsiden af Middelhavet.
HDIM er en opfølgning på – en evaluering af - den menneskelige dimension
som vedtaget i 1990 i OSCEs
’Copenhagen Document’. Konceptet for
HDIM blev vedtaget på en konference i
Helsinki i 1992 og blev indledt i 1994.
HDIM afholdes gerne i Warszawa på invitation fra Polen, den arrangeres af
ODIHR, OSCEs Office for Democratic
Institutions and Human Rights. Tanken
er, at OSCE og staternes diplomater kan
arbejde videre med de emner, der er fremført under HDIM. Udover den fastlagte
dagsorden emne for emne retter sideløbende enkeltarrangementer fokus mod
aktuelle menneskeretsforhold, trosfrihedstemaer, ytrings- og mediefrihed,
minoritetsrettigheder, konkrete projekter
mmm. (Medlemsstaternes udenrigsministre deltager typisk kun ved OSCEs årlige
Ministerial Council).
HDIM gennemføres over to arbejdsuger
i september måned. Fordelt på forskellige
dage var Helsinki-Komiteen i år repræ-

Se meget mere om hvad der skete på HDIM den 10.-21. september her:
https://www.osce.org/odihr/hdim_2018highlights

senteret ved Karsten Fledelius, Carl Erik
Foverskov, Margareta K. Jakobsen, Philip
Maschke, Hanne Severinsen og Helle
Vallø.
I åbningstalerne ved HDIM bekræftede
især HDIMs støttende medlemsstater som
EU-gruppen, Schweiz og Norge, konferencens legitimitet og vedtagne setup. I
det forgangne års tid har især Rusland
ønsket at begrænse deltagelse fra NGO’er,

medens Tyrkiet på det seneste ønskede at
udelukke bestemte organisationer, der
blev betragtet som deltagere i kupforsøget. Organisationen og dens eksekutive
organer lever heldigvis videre.
Sekretariatet vil i nær fremtid følge op
med mere om HDIM.
-phm

ODIHR direktør siden 19. juli 2017, Ingibjörg Sólrún Gisladottir, har ordet på HDIM i Warszawa.
Hun er i færd med at gøre ODIHR mere målrettet.
Foto: OSCE/Piotr Dziubak

Universal Periodical Review (UPR)
UPR-processen er af væsentligt yngre
dato end HDIM. Omtrent hvert femte år
kommer hver enkelt af FNs 193 medlemsstater til en eksamen i menneskerettigheder, som forestås af FN Menneskerettighedsråd i Genève. I den nuværende form
blev Rådet etableret i 2006 og den første
runde blev afholdt i 2008. Rådet mødes 3

eller 4 gange årligt og har hver gang en
portion medlemsstater til vurdering.
Det er stater, der har taleret ved høringerne, som tager udgangspunkt i skriftlige indberetninger. De stater, der er
udvalgt til at eksaminere det enkelte land
– dvs. deres repræsentation i Genève kan man så forud informere om de

Den Danske Helsinki-Komités Nyhedsblad

emner, man som interessent ønsker, at
der rettes fokus mod. UPR baseres således
på systematiseret, skriftlig indberetning
af menneskeretssituationen i hver af de
193 medlemsstater.
Resultatet af høringen er et dokument
med anbefalinger til det enkelte land om
større eller mindre menneskeretsforbed-
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ringer, typisk relateret til specifikke FN
konventioner, hver anbefaling har en eller
flere specifikke medlemsstater som afsender. Efter eksaminationen skal staten
indikere, hvilke anbefalinger, man accepterer at arbejde videre med med henblik
på ændring af lovgivning eller praksis, og
hvilke, man agter ikke at beskæftige sig
med.
Halvvejs i perioden indkaldes en midvejsrapport om fremdrift på de anbefalinger,
landet skulle arbejde videre med. Ved
denne midtvejsstatus har nationale menneskeretsinstitutter såvel som NGOer
mulighed for at indsende en skriftlig rapport. Lidt groft kan man sige, at anbefalinger fra nabostater, man gerne sammenligner sig med, tillægges lidt større vægt.

#"
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Danmark blev seneste vurderet i 2016
og i sommeren 2018 indkaldtes midtvejsrapport. Den danske stats midtvejsrapport
finder her:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
UPR/Pages/UPRImplementation.aspx
Udover Institut for Menneskerettigheder
med instituttets egen rapport var 20 danske civilsamfundsorganisationer underskrivere af en civilsamfunds-midtvejsrapport ’joint report’ om udvalgte menneskerettighedsområder i Danmark, der blev
indsendt i juli måned, heriblandt Den
Danske Helsinki-Komité. Denne gruppe er
et stående udvalg under Rådet for
Menneskerettigheder. Forkvinde for

arbejdet var i år Elna Søndergaard,
Dignity.
Stephen Wessels, LGBT Danmark, har
påpeget, at vi - de danske NGOer - synes
at være mønsterelever hvad angår NGOdeltagelse i UPR-processen, idet en NGOmidtvejsrapport kun er indsendt fra 7
lande.
Det danske Institut for Menneskerettigheders midtvejsrapport 2018 og civilsamfundets joint report findes begge på FNs
menneskeretsråds hjemmeside her:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UP
R/Pages/UPR-NGOs-Mid-termreports.aspx
-phm

Religion, nation og identitet:
Ukraines ortodokse kirker i afgørelsens time
Af Philip Maschke
Den ortodokse kirke i
Ukraine – eller snarere de
ortodokse kirker i Ukraine –
har ikke kanonisk (kirkelig
institutionel) status om
selvstændige. Med den østeuropæiske
ortodokse kirkes primas, KonstantinopelPatriark Bartolomæus’ erklæring den 11.
oktober om at ville give en forenet national kirke – på basis af det såkaldte Kiev
Patriarkat - en sådan status, bliver tro,
national identitet og geopolitik nu
anvendt til at distancere troende, kristne
ukrainere fra en russisk interessesfære.
Efter 25 år en ikke-overraskende naturlig
udvikling af en national, ortodoks kirke,
mener nogle iagttagere, andre peger på,
at det er et sidste væsentligt tab for
Rusland efter Sovjetunionens opløsning –
en volatil situation. Den russisk-ortodokse kirke har da også reageret meget
skarpt, så skarpt, at Kiev-Patriark Filaret
siger, ”at Moskva ønsker konfrontation,
det gør vi ikke. Vi ønsker en fredelig religionsfrihed”.
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Ved fejringen af 1.030-året for indførelsen af kristendommen, da staten Kiev
Rus blev holdt over dåben i form af fyrst
Vladimirs (den helliges eller den stores)
dåb på Krim i år 988, drog (mindst) to
kirkelige processioner med hver tusinder
af troende
  deltagere gennem Kiev i Ukraine.
Lørdag den 28. juli var det den
Ukrainsk-Ortodokse Kirke/Kiev Patriarkatet [UOK/KP], med præsident Petro
Porosjenko, hustru Marina og kirkens
overhoved, den 89-årige patriark Filaret i
spidsen. Porosjenko har siden foråret
2018 argumenteret voldsomt for, at
denne kirke skulle opnå kirkelig anerkendelse – selvstyre - som en selvstændig
kirke, og at netop denne fremover skal
være Ukraines nationale ortodokse kirke.
Denne procession siges at have været den
største, og af en sådan størrelse, at det
var en tilkendegivelse af vælgerkorpsets
støtte til præsidentens initiativ.
Fredag den 27. juli var det den
Ukrainsk-Ortodokse Kirke/Moskva Patriarkatet [UOK/MP]. Denne kirke er administrativt selvstyrende, men i praksis en

integreret del af den Russisk-ortodokse
Kirke, som på sin side i stadigt stigende
grad gør fælles sag med regimet i Moskva. Dels støtter denne kirke Ruslands
annektering af Krim, dels har observatører peget på den russisk-ortodokse kirkes
medvirken i den gradvise udgrænsning af
andre kirkesamfund i Rusland ved at
omtale som og udnævne dem til sekter.
Den Økumeniske Patriark Bartolomæus
af Konstantinopel
havde afvist at deltage
 
i en fejring i Moskva den 27. juli under
den Russisk-ortodokse kirkes leder, Patriark Kirill, mens han sendte repræsentanter for Konstantinopel til processionen i
Kiev den 28. juli.

Politisk instrument
Porosjenko erklærede, at ”millioner af
ukrainere ser frem til, at den ortodokse
kirke opnår anerkendelse fra Patriarken
af Konstantinopel i form af autokefali
(græsk for selvstyre). Beviset på dette
selvstyre (’tomos’) vil fuldende vores
stats uafhængighed, vil styrke vores religiøse frihed og skabe fred mellem konfessionerne i form af en universel orto-
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doks kirke. Tidspunktet er bestemt kommet for denne selvstyrende ukrainske
kirke.”
Porosjenko opfordrede sine landsmænd
til at bede for udnævnelsen af en ukrainsk
national kirke, som vil fremme den ukrainske identitet og det ukrainske sprog i en
fælles liturgi. Han lovede, at dette skridt
skal ske fredeligt og frivilligt, og at enhver
konfession fremover kan nyde godt af
trosfrihed i Ukraine. Men dertil har han i
løbet af foråret gjort det til et sikkerhedsspørgsmål for landet. Han sagde ”Jeg er
garant for, at myndighederne ikke vil
blande sig i rent kirkelige anliggender;
men jeg erklærer, at det skal andre stater
så ej heller gøre. Det er en absolut nødvendighed at skære alle de tentakler [føletråde] over, som aggressor-staten har
gang i inden for vor stats organisme”.
Modsætningsforholdet til Rusland er
forstærket af annekteringen af Krim og
den understøttede uro/borgerkrig i Donbass. Især efter Maidan i 2014 og Ruslands militante fremfærd i Ukraine er der
sket en gradvis udvandring af troende fra
UOK/MP til UOK/KP. En væsentlig
anstødssten har været, at russisk-orienterede præster i UOK/MP har nægtet at
begrave ukrainske soldater, der var faldet
i krigshandlinger i Donbass. En præst, der
har forladt MP til fordel for KP udtaler til
UATV, ”at man ikke kan være medlem
hos nogle, der leverer våben til at dræbe
ukrainere”.
Parlamentet Verkhovna Rada har det
sidste års tid arbejdet på lovgivning, der
sikrer borgeres, præsters og menigheders
ret til frit at vælge hvilket kirkesamfund,
de ønsker at tilslutte sig. Ved menigheders og biskoppers skift fra UOK/MP til
UOK/KP melder så spørgsmålet sig, om
hvem der er retmæssig ejer af kirker og
ejendomme.
Kommentatorer ser Porosjenkos skridt
som hans store behov for pluspoint i forberedelsen til præsidentvalget i marts
2019, da han for tiden ligger lavt i tilfredshedsmålingerne. Hans hidtil mest
markante resultat har været opnåelse af
visumfrihed i 2017 for rejser til EU. At
opnå den formelle godkendelse af en
national kirke fra samfundet af ortodokse kirker vil forstærke hans chancer ved
det kommende præsidentvalg.
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Hvilken ortodoks kirke tilhører De?
2000
2010
2013
2017
Procent, personer hele landet
UOK/Moskva Patriarkat
9,2
23,6
19,4
12,0
UOK/Kiev Patriarkat
12,1
15,1
18,3
26,5
Er blot ortodoks
38,6
25,0
28,8
24,3
Kilde: Rasumkov-Zentrum 2017, repræsentativ meningsmåling, se Länderanalysen Ukraine
nr. 137 og 162.
Sammenligning af institutionel magt mellem UOK/Moskva Patriarkatet og UOK/Kiev
Patriarkatet
2007
2017
1997
Antal menigheder
Moskva Patriarkat
6.816
10.972
12.328
  

Kiev Patriarkat
1.499
3.824
5.114
Antal præster
Moskva Patriarkat
5.590
9.327
10.289
Kiev Patriarkat
1.273
2.867
3.479
Antal søndagsskoler
Moskva Patriarkat
1.552
4.133
3.986
Kiev Patriarkat
368
1.174
1.349
Medier (heraf internet)
Moskva Patriarkat
n.a.
105
135 (36)
Kiev Patriarkat
n.a.
35
48 (14)
Kilde: Länderanalysen/Ukraine nr.162, 2017, Ukraines Kulturministerium

Ukraines fire kirkesamfund
Kirkesituationen i Ukraine er mere konfliktramt end i andre post-sovjetiske stater. I Ukraine findes 3 ortodokse trossamfund, der alle ser deres forankring i kristningen af Kiev Rus. Den UkrainskOrtodokse Kirke/Moskva Patriarkatet er
størst med 12.000 menigheder i 2017, tilføjelsen MP indgår ikke i dens officielle
navn, det er affødt af omstændighederne. Den er kanonisk under den russiskortodokse kirke, men uafhængig i
finansielle og administrative sager.
Det såkaldte Kiev Patriarkat (KP) er den
næststørste, grundlagt i 1992 af ex-sovjet metropolit Filaret. Kiev patriarkatet
består af omkring 5.000 menigheder.
Filaret blev først vraget i 1990 ved
udnævnelse af ny patriark af Moskva,
hvorefter han erklærede den ukrainske del
af den russisk-ortodokse kirke for en uafhængig kirke, idet han gik ind for, at
Ukraine som uafhængig stat burde have
sin egen uafhængige kirke. Præsident
Kravtjuk var egentlig positiv til en selvstændig ukrainsk kirke, men tillod en
synode i Kharkiv i 1992 under indflydelse af pro-russiske rådgivere. Under Moskvas indflydelse valgtes her metropolit
Volodimir Sabodan til at stå i spidsen for
den ukrainsk ortodokse kirke. Filaret stiftede derefter UOK/KP på et møde et
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meget helligt sted i Ukraine, klostret Kyiv
Pesjersk Lavra (som i dag er under
UOK/MP). Filaret blev derefter ekskommunikeret af Moskva-Patriarkatet; men
det for UOK/MP nu uheldige er, at også
det lokale UOK/MP overhoved – og samtlige ortodokse samfund – i 1992 underskrev en opfordring til Patriarken i Konstantinopel om at udnævne en selvstyrende ukrainsk enheds-ortodoks kirke.
Denne opfordring blev ikke imødekommet dengang.
Den tredje er den Ukrainske Autokefale
Ortodokse Kirke, som oprindelig stammer
fra februar-revolutionen i 1917, var aktiv
i 1921 under den ukrainske nationale
republik, var ulovlig i Sovjettiden og blev
først lovliggjort i begyndelsen af
1990erne. Den omfatter 1.000 menigheder, hovedsageligt i Vestukraine. Endelig
er der den græsk-katolske kirke i regionen
omkring Lviv, som er i union med paven
i Rom, men med ortodokst præg og gifte
præster.
Det er således især i det vestlige Ukraine, at man kan tale om særligt brogede
kirkeforhold med de problemer, dette rejser om kirkebygninger, loyalitet og religiøs betjening.
Det er løbende undersøgt, hvilke tilhørsforhold, den ukrainske befolkning
opfatter at tilhøre. Det ses af tallene, at
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der i 2017 fortsat var en fjerdedel, der
foretrækker ikke at erklære sig for én
bestemt fraktion. Efter Maidan 2014 er
trenden, at tilhørsforholdet til UOK/KP
stiger.

De aktuelle begivenheder
Spørgsmålet om autokefali for en
ukrainsk kirke har været på samtlige
ukrainske præsidenters dagsordenen
siden uafhængigheden i 1991. Og for den
sags skyld også i 1917-1920.
Ved en ortodoks synode på Kreta i
2016 udeblev både Ruslands Patriark
Kirill og UOK/MPs metropolit Onufriy. Så
de Konstantinopel-loyale patriarker henviste til det faktum, at metropolinatet i
Kiev ikke formelt var en del af Moskvapatriarkatet, kun udlånt dertil mod, at
man beder for patriarken af Konstantinopel. På denne synode erklæredes, at en
autokefal kirke kan kun delegere selvstændig status til en kirke inden for sit
eget kanoniske geografiske område. Og
Ukraine er fortsat under Konstantinopels
kanoniske distrikt.
I 2017 anerkendte Moskva-patriarkatet
sin metropolit og synode i Kiev som en
selvstyrende kirke inden for rammerne af
Moskva-patriarkatet. Fra foråret 2018
forstærkedes som nævnt det politiske
pres fra præsident Porosjenko mod Patri-
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ark Bartolomæus med henblik på opnåelse af selvstyrende status for UOK/KP –
men dertil også fra parlamentet, Verkhovna Rada, og biskopper fra alle tre
ortodokse kirker. MP-metropolit Sofronij
af Kherkasi og Kaniv forventede i maj
2018, at 10 biskopper ud af 53 MPbiskopper støtter den ukrainske kirkes
uafhængighed.
En række ”lobbyister” har i sommerens
løb besøgt Patriark Bartolomæus i Konstantinopel [Istanbul] for at opfordre Bartolomæus til at droppe ideen om selvstyre til UOK/KP - herunder en russisk orienteret ukrainsk forretningsmand og parlamentsmedlem Vadim Novinski, præsten
Mikola Danilevitj og den russisk-ortodokse kirkes ”udenrigsminister” metropolit
Hilarion. Det rapporteres, at den pro-russiske side taler om sandsynligheden for
vold og blodsudgydelse, såfremt UOK/KP
tildeles selvstyre for Ukraine.
Den 31. august 2018 mødtes den russisk-ortodokse Patriark Kirill og Patriark
Bartolomæus i Phanar til drøftelse af
situationen. Det officielle communiqué
talte kun om forbrødring i bøn, men Kirill
opnåede ingen afbrydelse af arbejdet
mod ukrainsk selvstyre. Herefter udpegede Bartolomæus to udsendige, ”to
ambassadører”, biskopperne Ilarion Rudnyk, Canada, og Daniel Zelinsky Pamphi-



Kiev: Præsident Petro Porosjenko, hans hustru Marina og UOK/KP Patriark Filaret fører processionen an den 28. juli 2018
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lon, USA, begge etniske ukrainere – som
beskæftiger sig med det kirkelige arbejde
i den ukrainske diaspora – til at tage til
Ukraine til det forberedende arbejde mod
selvstyret.
På en synode den 1.-3. september
bekræftede Bartolomæus overfor de
ortodokse kirker, at kompetence til at
udstede bevilling (tomos) til selvstyre
alene ligger hos moderkirken i Konstantinopel og at ledelsesretten ligger i det
økumeniske patriarkat.
Ved en synode i Istanbul den 9.-11.
oktober meddelte Patriark Bartolomæus,
at han vil anerkende den ukrainske ortodokse kirkes uafhængighed, Kiev Patriarkatets legitimitet og fortsætte arbejde
med at udstede autokefali til den ukrainske kirke. Denne synode ophævede exkommunikationen af dels patriark Filaret,
UOK/KP og dels metropolit Makarij, den
Ukrainske Autokefale Ortodokse kirke.
Synoden erklærede retsvirkningen af
Synode-beslutningen fra 1686 ugyldig,
den beslutning, der tillagde patriarken af
Moskva retten til at udnævne metropolitten af Kiev, (valgt af en forsamling af
præster og lægfolk). Den var et udtryk for
omstændighederne på det pågældende
tidspunkt. Et væsentligt argument for
ugyldigheden er også, at den ukrainske
del af Kiev Rus kun var én af tre dele af
det, der svarer til det nuværende Ukraine,
idet de to øvrige dele var underlagt dels
polsk-litauisk overherredømme, dels
kosak-herredømme. Synoden genetablerede en stavropegion i Kiev, et kontor, der
refererer direkte til den økumeniske patri 
ark. Synoden opfordrede alle til at undgå
vold og selvtægt i form af overtagelse af
kirker og klostre.
”Gud har hørt vore bønner, Herren har
erkendt det ukrainske folks kamp for
selvstændighed” udtalte præsident
Porosjenko. Han kaldte det for ”endnu en
deklaration om [staten] Ukraines uafhængighed”.
Patriark Filaret sagde, at UOK/KP og
UAOK vil slutte sig sammen og inviterede
til at de biskopper i UOK/MP, som ønsker
ukrainsk selvstændighed, også tilslutter
sig. Iagttagere forventer, at ganske
mange præster inden for en 5-10 års
periode vil tilslutte sig den nationale
ukrainske kirke.
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UOK/Moskva Patriarkatet har kaldt
beslutningen for ”en katastrofe”, der
chokerede hele den ortodokse verden, og
advarede om, at forfærdelige begivenheder kunne blive resultatet.
Den Russisk-ortodokse kirke deltog på
sin side i en synode i Minsk den 15. oktober. Her besluttede man som reaktion at
afbryde enhver forbindelse med den Økumeniske Patriark i Konstantinopel, den
øverste person i den ortodokse verden. Et
fortsat samarbejde vil ikke være muligt.
Det betyder, at præster i UOK/MP ikke
vil kunne deltage i dåb, bryllupper eller
kommunion i andre ortodokse kirker. I
praksis kan det også få stor betydning for
præsters mulighed for at undervise i
ortodokse menigheder i mange lande,
eller deltage i multi-konfessionelle arrangementer som den hellige gravs kirke i
Jerusalem.
Kreml talsmanden Dmitrij Peskov
bekræftede Moskvas intention om at
”beskytte interesserne” for ikke blot etniske russere og russisk-talende i Ukraine,
men også ortodokse troende, dog udelukkende ad politisk og diplomatisk vej.

Det ortodokse verdenskirkesamfund
Der eksisterer en lang række selvstændige, østlige ortodokse kirker. De fire oprin-
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delige patriarkater Konstantinopel,
Aleksandria, Antioka og Jerusalem, de
nyere Rusland, Serbien, Rumænien og
Bulgarien, samt Georgien og kirker på
Cypern, i Grækenland, Polen, Albanien,
Tjekkiet og Slovakiet. Den Økumeniske
Patriark Bartolomæus i Konstantinopel er
den øverste blandt ligemænd. Han har
ansvar for at sammenkalde ortodokse
konferencer. Kirkerne anser sig for at
være en ubrudt tradition siden det første
århundrede, og anerkender ingen kirke  

møder efter Nikæa 787 e.Kr.
Patriark Bartolemæus har som den
førende religiøse leder af de ortodokse
kirker anbragt sig som en transnational
person, der har virket for dialog mellem
kristne, muslimske og jødiske samfund
gennem internationale møder.
I 1054 fandt bruddet sted mellem Rom
og Konstantinopel. I perioden fra 988 til
1589 var Kiev det oprindelige hovedsæde
i Kiev Rus, men med magtens flytning i
det 14. århundrede rykkede det i årenes
løb til Moskva, hvor Moskva fra 1458
udnævnte sine metropolitter med titel af
Metropolit af Moskva og hele Rus. I 1589
flygtede Jeremias II, patriark af Konstantinopel fra tyrkerne til Moskva og blev
modtaget af Boris Godunov, der til gengæld for hjælp mod tyrkerne bad ham

skabe et patriarkat for Moskva og Rusland. I praksis anså Rusland sig som det
”tredje Rom”.
Regina Elsner, ZIOS, peger på, at hvor
autokefali nu (atter en gang) er udløser
for dannelsen af en national ortodoks
kirke, med de risici, det medfører, er det
en forudsætning for fremtidig fredelig
sameksistens, at der finder en dialogproces sted i hele den ortodokse verden, der
vil kunne håndtere historiske sandheder
og forsoninger.
Kilder: Carnegie Moscow Center,
Fledelius, Länderanalysen/Ukraine,
RFE/RL, UATV, Ukrainian Week, ZIOS
GmbH, www.oikumene.org.

Introducing Probation Service in Ukraine
Et samarbejde mellem NGOerne Den Danske Helsinki-Komité og PAU, Penitentiary
Association of Ukraine
Af Bodil Philip

Ny lovgivning
I februar 2015 afsluttedes
13 års drøftelser om det
hensigtsmæssige i at indføre en fri kriminalforsorg i Ukraine med
vedtagelse af Law of Ukraine On
Probation. Drøftelser, der var startet
med et studiebesøg til den svenske kriminalforsorg i 2002. Loven er siden
fulgt op med anden lovgivning, og i
januar 2017 oprettedes et selvstændigt

departement for en fri kriminalforsorg
direkte under vicejustitsministeren. Den
nye lov er et vigtigt skridt i retning af en
modernisering af den ukrainske kriminalforsorg, og rammerne for at opfylde
de europæiske fængselsregler om kun at
anvende fængselsstraf som sidste udvej
er nu lagt.
Den frie kriminalforsorg, ukrainerne
ønsker sig, minder meget om den danske,
hvor tilsyn, rehabilitering og udarbejdelse
af personundersøgelser til retten er
hovedopgaver.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

Skift fra straf til rehabilitering
En lav fangebefolkning får man lettest,
hvis man har en velfungerende fri kriminalforsorg, som både retssystem og
befolkning har tillid til.
Spørgsmålet er, hvordan får man det,
når man ikke har tradition for alternativer
til fængselsstraf. En helt særlig udfordring i Ukraine er, at man har besluttet,
at det er de gamle sovjet-inspirerede Criminal Executive Inspections, der skal
omdannes til afdelinger i den frie kriminalforsorg. De gamle inspections er
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hovedsageligt bemandet med jurister og
har haft fokus på straf og kontrol uden
særlig interesse for den dømtes rehabilitering. Opgaverne har fortrinsvis været af
administrativ karakter som f.eks. at registrere den dømtes bopæl og arbejde. Det
er opgaver, der både indholdsmæssigt og
holdningsmæssigt ligger langt fra de
opgaver, som den nye lov ønsker udført.
Udfordringen bliver ikke mindre af, at
Ukraine er et stort land med 42 mio. indbyggere. I 2017 var der i gennemsnit ca.
60.000 indsatte. I den frie kriminalforsorg
var der den 1. januar 2018 registreret
63.900 klienter og ca. 3.900 medarbejdere tilknyttet i alt 499 lokale afdelinger.
Det er kolossale tal i forhold til Danmark,
hvor vi i gennemsnit har ca. 3.700 indsatte og 9.000 klienter.

Hvorfor er Danmark interessant?
Vi har herhjemme et relativt lavt fangetal
og mange års erfaring med en fri kriminalforsorg, som retssystem og befolkning
helt generelt har stor tillid til, ligesom vi
har en lav recidivprocent.

Hvad gjorde vi?
Et medlem af DHK, der i årene omkring
århundredeskiftet deltog i vurderingen af
det ukrainske fængselsvæsen for
Europarådet, havde fortsat kontakt til et
medlem af PAU. Det var denne kontakt,
der førte til, at de to organisationer i fællesskab besluttede at søge om midler fra
Udenrigsministeriets Civilsamfundspulje
hos CISU til at indhente viden om, hvil-
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ken type fri kriminalforsorg, der skønnedes mest relevant for Ukraine. Skulle det
være en kriminalforsorg, hvor et væsentligt element var, at man i et samarbejde
mellem klient og tilsynsførende forsøgte
at løse akutte problemer? Eller skulle det
være et tilsyn, der byggede på RNR-principperne, der udpeger de dømte, der har
brug for en særlig indsats for at forebygge tilbagefald, hvad indsatsen skal indeholde, og hvordan den bedst gives, som
man for nyligt er gået over til i Danmark?
Udover selve risiko- og behovsvurderingen benyttes i Danmark et særligt samtaleinstrument overfor den gruppe, der har
stor risiko for tilbagefald til kriminalitet,
der kaldes MOSAIK.
Forskning viser, at såfremt RNR-principperne bruges fuldt ud med et tilknyttet samtaleværktøj, falder tilbagefaldet til
ny kriminalitet signifikant. Spørgsmålet
er: Kan man gå fra et værdisæt, der bygger på kontrol og straf til en arbejdsmetode, der bygger på motiverende samtaler, og vil klienterne deltage?
Vi fik til projektet bevilget 171.580 kr.
til at samle den viden, der skulle til, for at
det ukrainske justitsministerium kunne
træffe et kvalificeret valg. Arbejdet blev
tilrettelagt således, at der blev gennemført et studiebesøg til Danmark, en
workshop i Kiev, en undersøgelse af personalet i udvalgte criminal executive inspections og oprettet en hjemmeside med

et debatforum. Derudover blev der skrevet en rapport.

Studiebesøget
Deltagerne i studiebesøget i Danmark var
dem, der skulle indsamle viden (PAU),
direktøren for den frie kriminalforsorg,
direktøren for den region hvor et eventuelt pilotprojekt skulle gennemføres og
lederen af kriminalforsorgens personaleskole. Det var en vigtig del af strategien,
at det var denne gruppe, der i fællesskab
fik introduktionen til det danske system.
Gæsterne hørte om kriminalforsorgens
principper og fik lejlighed til at få kendskab til alle aspekter inden for den frie
kriminalforsorg. Man mødte således medarbejdere, klienter og ledere på forskelligt
niveau. Man så helt praktisk, hvordan
arbejdet bliver udført og blev introduceret til de danske værktøjer. Dertil kom, at
man blev introduceret til koblingen mellem fængselsvæsenet og den fri kriminalforsorg ved aflæggelse af et besøg på et
fængsel.

Workshop, personaleundersøgelse
og film
Studiebesøget blev fulgt op af en workshop i Kiev, hvor de fleste af deltagerne i
studiebesøget i Danmark suppleret med
repræsentanter fra den frie kriminalforsorg og justitsministeriet deltog. Her blev
en personaleundersøgelse foretaget af
PAU fremlagt. Undersøgelsen viste, at der
var stor interesse for de nye metoder,
men også et stort ønske om uddannelse.
Fra dansk side havde man sikret tekstning til ukrainsk af udvalgte dele af en
undervisningsfilm, hvor en tilsynsførende
interviewede
  en klient (en skuespiller)
med den ny interviewteknik. To danske
medarbejdere fortalte om de nye metoder
og gennemførte en sketch, hvor metoden
blev afprøvet. Det understregedes fra
dansk side, at der ikke var tale om et vidundermiddel, og at man kun skulle indføre RNR, hvis man virkelig ønskede det.
Ellers ville det være spil af ressourcer.

Rapport

Projektleder Bodil Philip DHK, direktør for den frie kriminalforsorg Oleg Yanchuk, formand for
PAU Yevgen Barash og vicejustitsminister Denis Chernyshov. Kiev 27. Februar 2018.
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Arbejdet afsluttedes med en rapport, hvis
forfattere var repræsentanter fra PAU,
DHK og justitsministeriet. Rapporten er
udgivet på engelsk og ukrainsk og kan fås
ved henvendelse til komiteens sekretariat.
Den 27. februar 2018 afleveredes rapporten i Kiev til direktør og vicejustitsmi-
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nister. De var allerede bekendt med arbejdet og kunne oplyse, at man ønskede at
gennemføre et pilotprojekt med RNR og
MOSAIK i to afdelinger.

Det videre arbejde
PAU har besluttet, at man vil arbejde videre med det engelskudviklede LS/RNR redskab, og ønsker støtte fra Danmark til at
gennemføre et pilotprojekt med MOSAIK i
to afdelinger.
Direktoratet for kriminalforsorgen har
senest meddelt, at man ikke er klar til at
eksportere MOSAIK. MOSAIK er fortsat
under udvikling og alle tilgængelige ressourcer bruges til dette arbejde sammen
med implementering af redskabet i Danmark. Et samarbejde med et andet land vil
tidligst kunne overvejes i 2020 og vil i
givet fald alene kunne ske mellem to lande
og ikke mellem to NGOer.
I dette lys er PAU orienteret om, at Danmark ikke kan hjælpe med det ønskede, men
at man er parat til at formidle kontakt til
programmerne MI (motivating interviews) og
CBT (cognitive behavioral therapy). To programmer, der benyttes i Danmark, og som
kan være en forberedelse til MOSAIK.
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Konklusion
Projektet Introducing Probation Service
in Ukraine var et small-scale projekt, der
kunne stå alene, men også kunne være et
forprojekt til noget større. Formålet med
det lille projekt var at skaffe valid viden til
at kunne beslutte, hvilke metoder, man
ønskede. Den ønskede viden er fremskaffet, og den ukrainske kriminalforsorg har
besluttet at følge projektets anbefalinger.
Der er for mig ingen tvivl om, at den
trufne beslutning
  er rigtig. Beslutningen
om at ville gennemføre pilotprojekter
med programmerne LS/RNR og MOSAIK
vidner om, at man er klar til at indføre de
arbejdsmetoder, mange vestlige lande
aktuelt er ved at gå over til.
Det tog 13 år fra ukrainerne besøgte
den svenske kriminalforsorg til, at de vedtog den lovgivning, der danner grundlag
for etablering af en fri kriminalforsorg i
Ukraine. I 2017 besøgte ukrainerne den
danske kriminalforsorg. Her mødte de en
kriminalforsorg, der havde besluttet at
forlade mange års arbejdsmetode, hvor
man havde taget udgangspunkt i den
enkelte klients akutte behov, til fordel for
det evidensbaserede og strukturerede red-

skab LS/RNR og samtaleredskabet
MOSAIK. Man så, hvorledes de nye tanker var ved at finde indpas overalt, og
man lod sig imponere af landets lave
recidivprocent.
Jeg kan kun beklage, at vi i Danmark
ikke kan imødekomme ukrainernes ønske
om støtte. Kriminalforsorgens afslag skal
ses i lyset af, at der er tale om en metode, der fortsat er under udvikling, og at
man bruger alle tilgængelige ressourcer
til implementering af metoden i den frie
kriminalforsorg i Danmark.

Bodil Philip er fhv. fængselsinspektør og
projektleder for projektet Introducing
Probation Service in Ukraine

Anvendte forkortelser:
LS/RNR-PRINCIPPER, Level of Service/ Risk – Need – Responsivity
RNR betyder risiko, behov og modtagelighed og er en kriminalpræventiv metode, der er udarbejdet i Canada og baserer sig
på omfattende kriminologisk forskning.
- Risikoprincippet handler om at udpege dømte, der har brug for en særlig indsats for at forebygge tilbagefald
- Behovsprincippet handler om, hvad denne indsats skal indeholde for at mindske klientens risiko for tilbagefald.
- Modtagelighedsprincippet handler om, hvordan den forebyggende indsats skal gennemføres, så klienten kan tage den til sig
og drage nytte af den.
Se også https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/index-en.aspx
MOSAIK, Motiverende Samtaleintervention i Kriminalforsorgen
KRIMINALFORSORGEN I DANMARK, består af en lukket del (arresthuse og fængsler) og en åben del (den frie kriminalforsorg
– i daglig tale kaldet Kif). Kif fører tilsyn med dømte, der f.eks. skal afsone i fodlænke, er dømt til samfundstjeneste eller til
at deltage i en behandling med betinget dømte og prøveløsladte. Derudover udarbejder Kif personundersøgelser til retten.
PAU, Penitentiary Association of Ukraine
CISU, CIVILSAMFUND I UDVIKLING, er en sammenslutning af ca. 270 danske folkelige organisationer, der alle er engagerede
i udviklingsarbejde. CISU udfører dels kurser og rådgivning, og er dels administrator for et antal puljer og bevillinger.
www.cisu.dk.
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Målrettet
  indsats i Ukraine, men udviklingen
er nærmest: Tre skridt frem og to tilbage...
Årelange dansk-ukrainske
forbindelser gav komitémedlemmet Mikael Lyngbo
adgang til ledende ukrainske
politikere og jurister, men...
Af Henrik Døcker
Det er ikke ualmindeligt, at
nutidens foreninger også
har projekter f.eks. i udlandet. Men Den Danske
Helsinki-Komité var den første her til
lands, der engagerede sig i målrettet
menneskeretsaktivisme uden for landets
grænser, dvs. forehavender med det
direkte sigte at fremme realiseringen af
rettigheder, som savnedes i dette og hint
land. Helsinki-slutakten blev benyttet

som en slags politisk legitimering, uanset
at de berørte lande i forvejen var forpligtet enten af FN's 1966-konvention om de
borgerlige og politiske rettigheder eller
Den europæiske Menneskeretskonvention
af 1950.
Blandt Den Danske Helsinki-Komités
op mod en halv snes personer, der udgør
en slags juridisk indsatsstyrke - parat til
at tage på mission til udenlandske retssale, fængsler og ministerier for praktisk
fremme af negligerede menneskerettigheder - er Mikael Lyngbo én af dem, der
kan trække på en stribe internationale
erfaringer, indhøstet efter at han blev
pensioneret. Denne gruppe af komitémedlemmer har næsten alle været ansat i
anklagemyndigheden eller kriminalforsorgen, det der tidligere hed fængselsvæsenet. Man kunne jo mene, at det på en
måde var at sætte ræven til at vogte gæs,
eftersom personer af denne type i hele



Øjebliksbillede i retslokale i Kiev, Ukraine, under retssag mod tidligere regeringsmedlemmer, 2012.
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deres karriere har tjent statens interesser
over for lovovertrædere. Og altså ikke har
repræsenteret et forsvar for borgernes
rettigheder som sådan.
- Det ville være en forenkling, understreger Lyngbo, som ved pensioneringen
var politimester. Da jeg gik af i 2007, tre
år før planlagt som følge af politireformen, tog jeg kontakt med Helsinki-komiteen for at høre om de kunne bruge mig.
Den daværende formand, professor Ole
Espersen, havde taget initiativet til at
etablere Avocats sans Frontières med det
formål at sende forsvarsadvokater ud til
nogle tvivlsomme retssager i andre lande,
bl.a. Tyrkiet – et land, som havde været i
kikkerten helt tilbage til komiteens barndom i 1980'erne, da den første formand,
professor Erik Siesby var ved roret.
- Problemet var, at praktiserende forsvarsadvokater ikke havde tid til sådan
noget i deres løbende arbejde. I bedste
fald skulle de have et meget langt varsel,
hvis de skulle tage fri til en sådan opgave. Jeg fandt det ikke vanskeligt at ”sætte
over gærdet”, dvs. se sagerne fra de tiltaltes synspunkt. Men på en måde var det jo
noget bredere, idet de garantier, der er
nedlagt i Den europæiske Menneskerettighedskonvention, skulle tilgodeses. Det
havde i årevis været – og er den dag i dag
– en anstødssten i Europarådet, at ikke
 
mindst Tyrkiet forsynder sig mod elementære retsstatsprincipper, bl.a. ytringsfriheden.
- Men i den langvarige dyst mellem
kurderne og den tyrkiske stat fletter sig
nødvendige forbehold for sympatien for
den ikke-statslige part. Personer med tilknytning til den militante kurdiske bevægelse PKK, som står på EUs liste over terrororganisationer, kan således ikke forvente sympati eller direkte støtte fra f.eks.
Helsinki-Komiteen, vedbliver Lyngbo.
Mine rapporteringer fra tyrkiske retssager
mod personer tiltalt for diverse straffelovskrænkelser og den deraf følgende offentlige interesse for sagerne har forhåbentlig
indirekte påvirket myndighederne.
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Mikael Lyngbo.

Tyrkiet: Først forbedringer, så grove
indgreb
- I visse tilfælde er folk, der var blevet tiltalt efter strenge paragraffer med eksorbitant høje strafferammer og meget vidtgående fortolkninger af lovbestemmelserne, sluppet billigere. Det gjaldt således
sagerne mod i alt 53 tyrkiske borgmestre,
som i et brev til daværende statsminister
Anders Fogh Rasmussen havde protesteret over bl.a. ytringsfrihedskrænkelser, og
påfølgende i Tyrkiet var blevet anklaget
for støtte til terrorisme på grund af en vis
sympati med PKK. I sidste ende slap de
dog med bøder for støtte til en kriminel
organisation, hvad der var en betydelig
mildere lovovertrædelse. ”Desværre har
tyrkisk retspleje efter visse forbedringer,
særlig i form af straffelovsændringer
(lempelser) atter under Recep Erdoğan
taget en drejning hen mod en politistat
og en grotesk politisering af såvel anklagemyndighed som domstole”, observerer
han.
Som i mange initiativer for menneskerettighederne har Helsinki-Komiteen
måttet samarbejde med andre ligesindede
organisationer. Lyngbo hører til nutidens
menneskeretsaktivister, som vekselvis har
arbejdet for Europarådet og EU. I 2008
påtog han sig for EU at deltage i opbygningen af Iraks politi, idet han var bosat i
Bruxelles og derfra tog på en stribe rejser
til Irak.
I 2011 gjorde Ukraine sig bemærket ved
en række stærkt politiske retssager mod
fremtrædende politikere, som var modstandere af præsident Viktor Janukovitj.
Det gjaldt således tidligere indenrigsmini-

#"

ster og nuværende rigsadvokat Jurij Lutsenko, der kom til at afsone to års fængsel for embedsmisbrug og korruption,
tidligere fungerende forsvarsminister
Valeri Ivasjtjenko og tidligere vicejustitsminister Jevhen Kornijtjuk. Mikael Lyngbo rejste flere gange til Kijev for Den
Danske Helsinki-Komité, rapporterede fra
retssagerne og tog kontakt med anklagemyndigheden og samlede en række indtryk, som vakte såvel Europarådets som
EUs interesse. Han briefede således flere
  

gange ambassadørerne om retssagerne
og om juraen omkring dem.
- Kernen i lige dette her var: kunne
man sondre mellem politik og jura? fortsætter Lyngbo. Det forekom mig temmelig oplagt, at både dommere og politikere, som ikke fulgte Janukovitj' linje,
udsattes for indgreb eller chikane, nogle
modtog uretfærdige fængselsdomme,
andre blev uretmæssigt afskediget. Efter
anholdelsen af den tidligere ministerpræsident Julia Timosjenko i 2011 blev EUs
ambassadører indkaldt til møde hos den
daværende rigsadvokat, og de tog mig
med til mødet som juridisk konsulent. En
noget speciel situation for en repræsentant fra en lille menneskerets-NGO. I første omgang blev hun løsladt, men et par
måneder senere anholdt igen og senere
idømt syv års fængsel (for magtmisbrug
ved indgåelse af en gaskontrakt med Rusland - i dag er hun på fri fod). Også den
retssag rapporterede jeg fra.

mio. euro til formålet. Problemet var, at
alt arbejdet forbundet hermed aldrig var
kommet rigtigt i gang. Jeg kom efterfølgende til at spille en aktiv rolle i reformerne af retssektorerne i Ukraine, Tyrkiet
og Moldova, idet jeg på baggrund af
arbejdet for Helsinki-Komiteen kom til at
arbejde for Europarådet som juridisk ekspert. Tilbage til tiden før Janukovitj var
EUs lokkemad et EU-medlemskab, noget
der i dag ikke forekommer realistisk. Efter
at Janukovitj blev trængt bort fra magten
kom de mange militære træfninger i det
borgerkrigslignende opgør, som så bragte
Porosjenko på præsidentposten.
- Så nu lyder nye toner, vedbliver Lyngbo. Man kan vel tale om tre skridt tilbage og to frem. Flere påtrængende lovændringer nyder fremme, herunder den der
skal reformere anklagemyndigheden. Men
der er jo lige det med implementeringen.
Sådan har f.eks. også fuldbyrdelsen af de
domme, hvor Den europæiske Menneskerettighedsdomstol
har
underkendt
ukrainske afgørelser eller blot bekræftet
retsgyldigheden af ukrainske domme,
haft en tornekronet vej frem til, at de
berørte borgere fik dem opfyldt.
- Jura består af mange små tandhjul,
som skal passe ind i hinanden og være
smurt, kan man måske sige. Det påtryk,
NGO'er som Helsinki-Komiteen og mellemfolkelige institutioner som Europarådet og EU har øvet på Ukraine, har i hvert
fald ikke været forgæves... Men der er
lang vej endnu.

Den ukrainske anklagemyndighed
skal have begrænset sin magt
- EU havde i øvrigt krævet en total revision af anklagemyndigheden i Ukraine,
som i alt beskæftigede 18.500 anklagere,
men burde barberes ned til højst 10.000.
Denne voluminøse stab skyldtes, at den
ukrainske anklagemyndighed havde en
lang række civile kontrolopgaver, som
efter en - om man så må sige - vestlig
retsopfattelse ikke var rimelige og skabte
grundlag for omfattende korruption.
Hertil kom opgaver som f.eks. tilsyn med
dommerne, som efter vores opfattelse på
ingen måde skal ligge hos anklagemyndigheden.
- EU havde imidlertid truffet en fireårig aftale med Ukraine om revision af
retsvæsenet og lovet en samlet sum på 14
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Jugoslaviens endeligt
Christian Axboe Nielsen: Vi troede ikke,
det kunne ske her, 417 sider,
Kristeligt Dagblads Forlag, 2018

Boganmeldelse af
Henrik Døcker
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Mange indtryk fra de moderne Balkankrige i 1990'erne sidder stadig i vores
erindring, men der er god mening i at
lave en større opsummering, som historikeren Christian Axboe Nielsen har gjort,
ikke mindst i betragtning af, at han i en
længere årrække var indkaldt som ekspertvidne
af
FNs
Internationale
Straffetribunal vedr. Eks-Jugoslavien
(ICTY). Det fremgår af bogens litteraturliste, at han mestrer serbokroatisk, uden at
det dog udtrykkeligt er
nævnt i bogen.
Sprogfærdigheder
er – mærkelig
nok – ikke noget,
man ofte kommer
ind på i bøger,
selv når dette må
kaldes en væsentlig forudsætning
for meget hvad
skrevet står!
Axboe Nielsen
kan da hjælpe os
til at få et overblik

over det blodige
drama, som særlig
Bosnien-Hercegovina blev hvirvlet
ind i, da denne
daværende jugoslaviske
delstat
proklamerede sig
som selvstændig –
i stil med hvad
Kroatien, Slovenien
og
Makedonien
havde gjort, nu da
Jugoslavien
var
brudt
sammen.
Trods sit nære forhold til tribunalet
(ofte lidt misvisende blot kaldet
'krigsforbryderdomstolen i Haag') noterer han blot, at 90

personer er blevet dømt her, uden at han
hjælper med mere specificeret statistik.
Nok fremgår det, at de fleste af de dømte
var serbere (men ikke at det var 62), at et
mindretal blev dømt for folkedrab, flere
for krigsforbrydelser eller den tredje kategori forbrydelser mod menneskeheden
kommer han slet ikke ind på.
Det komplekse i det jugoslaviske
drama,
denne
internationaliserede
borgerkrig, dets indviklede juridiske problemstillinger, er nok allerede beskrevet
andetsteds, men det må undre, at Axboe
styrer uden om dette. At de tre nævnte
kategorier sammenfattende udgør den
humanitære folkeret kunne også være
noteret, sådan bare for at få hamret fast,
hvad dette begreb egentlig er for noget.
Det værdifulde ved hans bog er imidlertid
de mange enkeltheder, som er oprullet
for grundigt at få beskrevet den afsindige ondskab, folkegrupperne, men især
serberne, udviste over for hinanden.
Axboe bruger ikke ordet, men det ligger på læben at betegne serberne som
herrefolk ud i egen overbevisning. Serberne i Bosnien-Hercegovina sørgede for at
bevæbne sig i paramilitære grupper allerede inden Bosnien-Hercegovinas selvstændighed. Skæbnesvangert for bosni 
akkerne (muslimerne)
blev det imidlertid,
da FNs Sikkerhedsråd i september 1991
indførte en våbenembargo for hele Jugoslavien med det formål at hindre videre
oprustning, så en eskalering til regulær
krig kunne bremses. Den jugoslaviske hær
var jo serbisk-domineret.
Nøglen til en forståelse af det drama,
der skulle udvikle sig, ligger i, at antallet
af de bosniske serbere i løbet af det 20.
århundrede var skrumpet ind. Denne folkegruppes politiske leder, Radovan
Karadžić, krævede ligefrem, at serberne i
alle de områder, hvor de i 1941 udgjorde
et flertal, havde ret til magten. Han frygtede regulært opkomsten af en ”islamisk
stat”. Afgørende blev den folkeafstem-
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ning, Bosniens serbere gennemførte med
det udfald, at 99 pct. af dem valgte at
forblive i Jugoslavien, dvs. det, der da var
tilbage af denne stat.
Bijeljina var den første by i Bosnien,
som oplevede egentlige plyndringer af
private huse og moskeer, dvs. ødelæggelser fra bosnisk-serbisk side. Kort efter, i
april 1992, erklærede Bosnien-Hercegovina sig så uafhængig – hvad der blot gjorde ondt værre. Snart efter var en etnisk
udrensning i gang: Bosnisk-serbisk politi,
hjulpet af serbiske paramilitære grupper,
gik i gang med at fjerne muslimer og
kroater fra Bosniens hovedstad Sarajevo.
Også muslimerne havde sådanne grupper,
ifølge Axboe undertiden nærmest dækorganisationer for kriminelle, som så satte
sig til modværge. Hvornår alt dette
udviklede sig til egentlig krig, kommer
forfatteren dog ikke ind på.
De bosniske serberes strategiske mål
blev ikke offentliggjort, idet Karadžić
bedyrede, at det ikke var serbernes skyld,
at der var udbrudt krig – den var påtvunget af bosniakkerne og kroaterne i Serbien. Forholdene var groteske, men forfatteren behersker sig: Kun sjældent funderer han dybere over uhyrlighederne. Den
særlige Republika Srpska, altså de bosniske serberes territorium, betragtede sig
altså som en forlængelse af Serbien, hvor
der ingen plads var til Bosniens to andre
befolkningsgrupper.
Internationalt blev der lagt betydeligt
pres på forbundsrepublikken Jugoslavien
om at trække sine styrker ud af Bosnien,
men landets erklæring herom i maj 1992
var i det store og hele fup, skriver Axboe.
En ny bosnisk-serbisk hær under ledelse
af general Ratko Mladić overtog forbundshærens arsenal. Med til billedet
hører, at civile blev beskudt på daglig
basis. Som tiden gik, erobrede Republika
Srpskas hær to tredjedele af Bosnien,
samtidig med at en koalition af bosniske
muslimer og bosniske kroater blev presset
hen til det centrale Bosnien, den vestlige
del af Hercegovina samt enkelte enklaver
i den østlige del af landet.
Det skulle vise sig noget lettere for
amerikanerne at forhandle med serberne
end med muslimerne og kroaterne, da
USA havde besluttet sig for sætte alle sejl
til for at gennemtvinge en fred. For at
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undgå at jugoslaviske politikere kunne
have kontakt til journalistiske landsmænd
besluttedes det, at fredsforhandlingerne
skulle føres i USA, nærmere bestemt på
en luftbase i Dayton, Ohio. På det tidspunkt var Det Internationale Straffetribunal (ICTY) allerede nedsat, og bl.a. andre
Karadžić og Mladić tiltalt. Men Daytonfreden opretholdt kun en svag bosnisk
stat med en fordeling på 51 pct. til bosniakkerne og de kroatiske bosniere og 49
pct. til de serbiske
  bosniere (som oftest i
øvrigt kaldes bosniske serbere!). Republika Srpska indgik som en del i den føderation, staten nu bestod af – en skrøbelig
statsdannelse, som bestandigt siden har
været stillet under en slags international
beskyttelse.
Axboe hæfter sig ved, at krigsafslutningen var udtryk for, at ”europæerne ikke
magtede opgaven”. Det var amerikanerne,
nærmere bestemt hovedforhandleren
Richard Holbrooke, som insisterede på, at
Karadžić og Mladić ikke kunne deltage i
fredsforhandlingerne. Det var også USA,
der drev på, da NATO sammen med FNtropper gennemførte Operation Deliberate Force – den største militære aktion i
NATOs historie, luftangrebet i september
1995, der skulle bringe krigen til afslutning.
Det militære opgør om Kosovo 199899 kaldes i bogen en ”efternølerkrig”. For
indbyggerne i denne serbiske provins var
situationen mildest talt prekær, ja à la
politistat. De serbiske myndigheder havde
direkte opfordret etniske albanere
(befolkningsflertallet i provinsen) til at
forlade Kosovo. De påstod endog, at
kosovo-albanerne pønsede på løsrivelse
fra Jugoslavien med dannelsen af en
storalbansk stat som det endelige mål.
Mens det serbokroatiske og albanske
sprog i perioden 1974-89 havde ligestilling, blev det albanske sprog efterfølgende fortrængt fra medier og uddannelsesinstitutioner; presset fra Beograd
begrænsede kosovo-albanernes rettigheder mere og mere.
Opkomsten af den kosovo-albanske
oprørshær UCK var en reaktion herpå. Fra
1997 øgedes dens aktioner med den
følge, at serbiske sikkerhedsstyrker
begyndte at foretage overgreb på civilbefolkningen, Slobodan Milošević sørgede
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for, at ledende officerer, som ikke sympatiserede med den hårde linje, blev fjernet,
ligesom han nægtede internationale
observatører adgang til provinsen. Hverken han eller UCK ville forhandle med
modparten. Da NATO i marts 1999 fandt
det nødvendigt at bombe Serbien –
belært af bitre erfaringer ikke mindst fra
folkedrabet i Srebrenica – udløstes, hvad
alliancen selv kaldte en humanitær intervention. FNs Sikkerhedsråd havde ikke
sanktioneret det, og mange kritiske røster
kaldte det folkeretsstridigt.
Men NATOs luftkrig varede 78 dage –
og chokerede serberne, som hidtil havde
været forskånet for krig på eget territorium. Bogen citerer Human Rights Watch,
som fandt, at de serbiske sikkerhedsstyrker koordineret og systematisk havde terroriseret og myrdet kosovo-albanere.
Omkring 850.000 kosovo-albanere blev i
løbet af tre måneder fordrevet fra Kosovo
i et forsøg på at ændre den etniske
balance i provinsen. Det svarede til over
80 pct. af befolkningen og 90 pct. af de
etniske albanere. Krig koster som bekendt
penge, og det internationale samfund
måtte iflg. International Crisis Group i
perioden 1999-2010 bløde 9 milliarder
dollars til militærindsatsen. For at sikre
freden sendte NATO titusindvis af soldater til Kosovo – først i implementeringsstyrken IFOR, siden stabiliseringsstyrken
SFOR.
Rigtigt mange mennesker på Balkan
blev med forfatterens ord meget overraskede over, at krigen med alle dens uhyrligheder ramte deres land eller territorium. Men det var der altså mange grunde til. Blandt disse var, at både albanske
og serbiske politikere fandt en stærk
interesse i at manipulere med deres medmennesker, og særligt de unges følelser.
Og memorere store øjeblikke i deres fælles historie, så som det siden berømte
slag på Solsortesletten i 1389, det område i Kosovo, hvor den serbiske fyrst Lazar
tabte til den osmanniske sultan Murad.
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Helsinki-Komiteen sætter fokus på bekæmpelse af korruption
Konference i Landstingssalen, Christiansborg, den 27. november kl. 13.00-17.00
I den danske lovgivning taler man ikke om korruption, men om bestikkelse, underslæb, mandatsvig, bedrageri eller embedsmisbrug. FN,
Verdensbanken, OECD og Europarådet taler mere bredt om ”Misbrug af betroet magt til privat vinding”.
I 1999 oprettede Europarådet Greco for at overvåge staternes overholdelse af antikorruptions- standarder og forbedre medlemmernes kapacitet
til at bekæmpe korruption gennem gensidig evaluering og rådgivning. Kroatien, der i maj efterfulgte Danmark som formand for
Ministerkomiteen, har valgt korruptionsbekæmpelse som sin første prioritet.
Konferencen handler om forskellige former for korruption i 2 lande, som Helsinki-Komiteen arbejder sammen med: Ukraine og Georgien samt i Danmark.

Program

13.00

Velkomst
Michael Aastrup Jensen MF (V), Formand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE)
Karsten Fledelius, Formand for Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

13.10

Hvad er GRECO og hvad gør de?
Björn Janson, Deputy Executive Secretary, GRECO, Strasbourg
Spørgsmål og svar

13.45

Korruptionsbekæmpelse i to østeuropæiske Europarådslande:
Moderator Hanne Severinsen
UKRAINE:
Systemisk korruption er korruption som en integreret del af det økonomiske, sociale og politiske system. Samfundets institutioner
domineres og bruges rutinemæssigt til at skaffe fordele for magthaverne. Det fører til et samfund gennemsyret af normløshed og
junglelov. Bekæmpelse af systemisk korruption kræver omfattende ændring af lovgivningen såvel som politisk vilje til i praksis at
skabe ansvarlighed og gennemsigtighed, som er forudsætningen for, at borgerne begynder at handle i tillid til systemet. I dette minefelt finder man Ukraine.
Johannes Wamberg Andersen, freelance journalist, Kiev. Følger reformprocessen tæt
Morten Munk, MAFCON, Honorær konsul i Danmark for Ukraine

14.20

GEORGIEN
Sporadisk korruption forekommer uregelmæssigt og underminerer derfor ikke kontrolmekanismen eller økonomien som sådan. Men
gentagne eksempler virker undergravende for samfundets moral og ressourcer, navnlig hvis det er kombineret med rester af de former
for daglig korruption, der lever videre i samfundet trods reformerne. Dette kan siges at være Georgiens situation.
Michael Aastrup Jensen MF (V), mangeårig rapportør for Georgien
Helle Vallø, Den Danske Helsinki-Komité. Arbejder med civilsamfundsprogrammer i Georgien
Diskussion

15.00

Kaffepause

15.15

DANMARK
Moderator Mikael Lyngbo
Hvordan undgår vi korruption? Fortjener vi stadig førstepladsen?
Fem af seks anbefalinger til at sikre imod korruption blandt danske politikere, dommere og anklagere er slet ikke eller kun delvist
gennemført, konkluderer Greco i en rapport.
Danmark har lav korruption på grund af historisk tradition for tillid til samfundets institutioner. Greco påpeger, at det er den fortsatte
tillid – ikke lovenes knivskarphed – der holder vort samfund forholdsvis fri for korruption. Og at der derfor også hos os er plads til
forbedring – især som en fremtidsforsikring, hvis tilliden gradvist skulle blive undermineret.
“Anbefalinger til Danmark” - Björn Janson, Deputy Executive Secretary, GRECO
“Korruption og det, der ligner” - Jens Madsen,Tidligere statsadvokat for særlig økonomisk kriminalitet
”Revisionens rolle” - Torben Lange, Partner, EY, Forensic & Integrity Services

16.15

Paneldiskussion
Moderator Karsten Fledelius

16.45

Afrunding
Claus von Barnekow, tidligere dansk ambassadør ved Europarådet i Strasbourg
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Af hensyn til Folketingets sikkerhedsbestemmelser er tilmelding nødvendig.
Tilmelding kan kun ske til nemtilmeld.dk senest den 20. november, kl. 12.00.
(Det direkte link er https://helsinkicommittee.nemtilmeld.dk/1).
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