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MENNESKE

RET & VRANG

DEN DANSKE HELSINKI-KOMITÉ FOR MENNESKERETTIGHEDER

De historiske mærkedage i 2019:
ikke kun gode minder!
Af Søren Riishøj
Også 2019 byder på historiske mærkedage. 2018 var
præget af markeringer af
afslutningen på Anden
Verdenskrig og opløsningen af dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn, der blev startskuddet til oprettelse af en stribe nye stater i Øst- og Sydeuropa. Året 2019 er 70året for oprettelsen af NATO og for
Europarådet, 20-året for NATOs udvidelse, samt 30-året for rundbordssamtalerne
i Polen, fløjlsrevolutionen i Tjekkoslovakiet og Berlin-murens fald i november.
Dertil markeres i 2019 80-året for
oprettelsen af den nazistiske lydstat, protektoratet Böhmen-Mähren i Tjekkiet
(14.-15. marts 1939), for oprettelsen af et
”selvstændigt” kirkelig-fascistisk Slovakiet, og udbruddet af Anden Verdenskrig
efter Hitlers angreb på Polen den 1. september 1939. 2019 er også 40-året for
revolutionen i Iran og den sovjetiske
invasion i Afghanistan. Endelig er 2019,
nok så væsentligt for OSCE-området,
100-året for den omdiskuterede fredsslutning i Paris i 1919, der trak de nye
grænser ned gennem Europa.

Jerntæppet gennemhullet:
Selvstændighed og Europas sikkerhed
Nogle af de her nævnte årsdage, frem for
alt rundbordssamtalerne i Polen og fløjlsrevolutionen i Tjekkoslovakiet i 1989,
markeres med glæde af næsten alle i
Europa. De højre-nationale i Polen dog
med blandede følelser, for rundbordssamtalerne i 1988-1989 markerede overgangen til Den tredje Republik, hvor socialister og liberale sad på regeringsmagten.
National-konservative, også Jaroslaw
Kaczynski selv, blev således efter 1989 sat

Sovjetunionens generalsekretær Mikhail Gorbatjov og USAs præsident George H. W. Bush erklærede på et topmøde på Malta den 3. december 1989 den kolde krig for ophørt.

uden for politisk indflydelse, socialister
og liberale styrede.
Oprettelsen i 1949 og senere udvidelsen af NATO efter 1989 har været et mere
politisk betændt emne. Lige efter murens
fald forestillede mange, eksempelvis Tjekkoslovakiets Václav Havel, Polens Tadeusz
Mazowiecki og Tysklands udenrigsminister Hans-Dietrich Genscher, sig begge
militærpagter, både Warszawapagten og
NATO, nedlagt, men dette var ikke i USAs
interesse. Mange også i Vest troede på
Gorbatjovs ”nye tækning” i udenrigspolitikken, på hans tanke om et ”fælleseuropæisk hus” og etablering af et nyt alternativt sikkerhedspolitisk system med
OSCE (dengang CSCE) som omdrejningspunkt. Det projekt lod sig imidlertid ikke
gennemføre i praksis. USA ønskede at
fastholde sin tilstedeværelse i Europa via
NATO, der skulle fungere som et nyt vestligt styret kollektivt sikkerhedssystem. Det
er omdiskuteret, hvornår den gamle kolde

krig ophørte for Berlin-murens fald og
Sovjetunionens undergang blev ikke nedfældet i en egentlig fredstraktat.
I begyndelsen, lige efter topmødet mellem George W.H. Bush og Mikhail Gorbatjov i Malta (den 2.-3. december 1989)
var forholdet mellem (daværende) Sovjetunionen og USA ret harmonisk, og Gorbatjovs og Sjervardnadzes støtte til USAs
politik under Golf-krigen kunne umiddelbart tyde på, at en ny stabil verdensorden
var ved at tegne sig. Men det skete som
bekendt ikke. Andrej Gratjov, dengang
talsmand for Gorbatjov, har i bogen
”Gorbachev’s Gamble” sagt, at de amerikanske forestillinger om den ny verdensorden med tiden kom til markant at afvige fra Ruslands. Omkring 1990 eksisterede en strategisk stabilitet, men fra sidst i
1990erne ophørte vigtige våbenbegræns-

Forsættes på side 4
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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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ningsaftaler, senest INF-aftalen, og NATO
blev udvidet mod øst. I dag tales der om
en ny ”kold krig”, men snarest oplever vi
med Asiens og især Kinas vækst en europæisk og global (u)orden med fravær af
strategisk stabilitet og uden fælles anerkendte spilleregler. Magtforholdet forskydes mod Asien, men det er svært at
acceptere for især USA.

England forholdt sig passive. Münchenaftalen har af gode grunde sat sit dybe
præg på både tjekkisk og slovakisk sikkerhedspolitisk tænkning lige siden. Det var
Hitlers angreb på Polen senere samme år,
som udløste Anden Verdenskrig. Qua
Molotov-Rippentrop-traktaten var Sovjetunionen indtil juni 1941 ikke i krig
med Tyskland.

Jubilæer med traumer – starten på
Anden Verdenskrig

Traktater efter Første Verdenskrig

Spaltningen af Tjekkoslovakiet for 80 år
siden, i marts måned 1939, med oprettelsen af den fascistiske slovakiske lydstat og
etableringen af det nazistiske protektorat
Bøhmen og Mähren i kølvandet på
München-aftalerne i 1938 skabte dybe
historiske traumer.
Tjekkiet blev besat og reelt en del af
Det tredje Rige. Til det sidste troede
daværende statsminister Emil Hacha og
udenrigsminister František Chvalkovsky
ikke på Tjekkoslovakiets undergang.
Hacha tog til Berlin den 14. marts 1939
og blev dér tvunget til at underskrive en
Aftale om det tyske Riges beskyttelse af
det tjekkiske folk. Netop hjemkommet
blev de chokerede, da Wehrmacht besatte Prag og Brno, og Hitler sent den 15.
marts ankom til Prag, hvor han dagen
efter proklamerede oprettelsen af ”Protektoratet Böhmen-Mähren”. Frankrig og

Fredsslutningen efter Første Verdenskrig i
Paris for 100 år siden skabte dybe etniske
modsætninger og talrige territoriale konflikter, som i høj grad bidrog til at bane
vejen for fascisme og nazisme og senere
udbruddet af Anden Verdenskrig. Som
levende beskrevet i en historisk artikel i
”Ale Historia” (tillæg til det polske dagblad ”Gazeta Wyborcza”) var statslederne
i 1919 på det nærmeste ignoranter, når
det gjaldt viden om Østeuropas geografi
og historie. Derfor fik eksperter, især
geografer, en hidtil uset stor indflydelse
på forhandlingsforløbet med det resultat,
at rigtigt mange europæiske lande var
dybt utilfredse med resultatet.
Rumænien var dog tilfreds med etableringen af et ”Storrumænien” og drømmer
stadig om det i dag. Især derfor har
Rumænien stadig et dårligt forhold til
Rusland. Tjekkiets Eduard Benes måtte i
1919 bøje sig for stormagtsdiktaterne, og

Polens Roman Dmowski fik slet ikke
mulighed for at fremføre sine argumenter
over for de vestlige statsledere. Tyskland
blev med Versailles-traktaten svækket, så
langt som Frankrig ønskede det. Italienerne opnåede langt mindre end de forventede. Ungarn blev hårdt ramt territorialt med Trianon-traktaten året efter og
her markeres årsdagen stadig som en
”sorgens dag”. De nye stater fik usikre
ydre grænser, som de kæmpede med i alle
årene, og de kom til at kæmpe med store
problemer indadtil i form af uløselige
etniske modsætninger og økonomisk
krise. De revisionistiske stater allierede sig
med Hitler-Tyskland. Minderne fra den
periode og naturligvis Anden Verdenskrig
er en central del af historiepolitikken også
i dag.
Kort sagt, de mange historiske jubilæer
er langt fra alle gode minder, snarere
historiske traumer. De kan være lærerige,
men de kan og er også blevet misbrugt
politisk, hvilket har fremmet gold nationalisme og had til andre stater. Kort sagt,
historien udlægges selektivt, og det er i
dag en del af den politiske kamp i mange
lande i Europa, ikke mindst i dem, der
opnåede selvstændighed for 100 år siden.

Se også artiklen Luftbroen til Berlin – 70året for blokadens ophævelse side 27.







Tjekkoslovakiets statsminister Emil Hacha og rigskansler Adolf Hitler mødes i Prag marts 1939 .
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Endnu et Ukrainsk forår?
Af Hanne Severinsen,
OSCE/ODIHR-valgobservatør ved præsidentvalgets første og anden
runde
Hvordan kunne ukrainerne dog finde på
at erstatte en - i udlandet - forholdsvis
anerkendt præsident med en komiker
uden erfaring og program?
Ukrainerne var særdeles klare i mælet:
Volodymyr Zelenskij fik 73,22% mod
Pedro Porosjenkos 24,45%. Selvom valgsejren dermed nåede putinske højder, kan
ingen betvivle, at valget afspejlede
befolkningens frie vilje. Vælgerne kastede
sig ud i det – det var tid til forandring en protest mod det politiske system og
mod en præsident, der ikke levede op til
forventningerne efter Maidan-revolutionen fem år tidligere.
I første runde blev jeg sendt til Kharkiv, hvor mine valgsteder var i selve byen.
Alle præsidentkandidater har ret til at
have en plakat med billede og valgprogram slået op udenfor valglokalet. Det
var ikke nogen let opgave at finde vægplads til alle 39!
Det var heller ikke let at få bordplads til
alle, eftersom man pedantisk efter reglerne skulle sørge for, at hver kandidat
havde sin særlige plads, selvom nogle af
dem ikke fik en eneste stemme.
I Ukraine er computere fraværende på
valgstedet. Alt skrives i hånden og der er

Et opslag per præsidentkandidat.









Ukraine har på 20 år haft 5 forskellige Præsidenter – modsat Rusland og Hviderusland.

tradition for, at alle tilforordnede og alle
valgobservatører skal have hver sin håndskrevne – af alle tilforordnede signerede –
protokol-kopi. Det er svært at se hvorfor
denne grundighed. Det tager sin tid og
øger alles træthed og tilbøjelighed til at
lave fejl! Før i tiden hørte jeg det argument, at systemet var opfundet så myn-

Valgtilforordnede sidder og venter/sover.


 Nyhedsblad
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dighederne – hvis de var utilfredse med
resultatet - altid kunne hænge sig i, at
valget på grund af fejl måtte gå om!
Jeg skulle om natten overvåge, at valgsedler og protokoller blev korrekt afleveret og registreret i valgdistriktet, der i
dette tilfælde omfattede 84 valgsteder.
De fleste tilforordnede ankom efter kl. 02

Stemmeoptælling.
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General Prosecutor Jurij Lutsenko var en af organisatorerne under den Orange
Revolution 2004 og var Indenrigsminister fra 2005 til 2010, bortset fra en
periode 2006-2007 hvor Janukovitj var statsminister.
Da Janukovitj - efter at have vundet Præsidentposten i 2010 - startede retssager mod Timosjenkos ministre var han en af de første, der blev fængslet, og
en af de første sager, som Helsinki-Komiteen monitorerede.
Han blev dømt for ”magtmisbrug” efter en gammel sovjetisk gummiparagraf
og blev efter 3 år benådet efter en ”Kafkask” retssag, som Helsinki-Komiteens
Mikael Lyngbo har beskrevet i flere rapporter. Disse rapporter var med til at
danne baggrund for, at hans sag - sammen med Julia Tymosjenko - blev gjort
til en af EUs betingelser for at indgå associeringsaftalerne i 2013.
Efter Euromaidan 2014 blev han formand for Porosjenkos Blok og partiindpisker i Parlamentsgruppen indtil han kontroversielt blev udnævnt til statsanklager uden at være uddannet jurist. Hans embedsførelse har været stærkt kritiseret. Han
har flere gange blokeret arbejdet i den nye antikorruptions-enhed og har blokeret efterforskninger, som var uønskede af
præsidenten.
https://112.international/ukraine-top-news/lutsenko-i-am-ready-for-resignation-but-see-no-reason-to-quit-39480.html

og fik plads i en stor teatersal, hvorfra de
blev kaldt ind til distriktskommissionen.
Her blev der kontrolleret bl.a. for stavefejl
– hvert tal skulle også skrives med bogstaver og på korrekt ukrainsk – hvilket
øjensynligt voldte kvaler for nogle - i en
befolkning, der har lært at stave i skolen
på russisk. Desuden var der også protokolkopier hvor man – her sent på natten
- havde taget fejl af kolonnerne, så
mange blev sendt tilbage for at rette fejl.

Da vi blev afløst kl 8 om morgenen
havde de nået at registrere mindre end
halvdelen.)
Størst spænding var der om hvilken
kandidat, der ville blive nummer 2 og dermed ville komme videre til anden runde.
Julia Timosjenko havde en navnebror,
Jurij, som stod lige nedenfor hendes navn.
Han fik givetvis nogle af hendes stemmer
– og en del var ugyldige fordi krydset
dækkede begge kandidater. Der var dog



Pedro Porosjenko valgplakat: ”21. april. Det afgørende valg”. Oprindeligt budskab synes at være,
at Porosjenko tør se Putin i øjnene, siden fortolket som at Zelenskij er Putins marionet, og endelig
kritiseret for, at det ikke er lovligt at sætte et udenlandsk statsoverhoved på en valgplakat.

6

stadig 2,5 % forskel i Porosjenkos favør, så
hun måtte anerkende sit nederlag. Det var
noget af en nedtur, efter at hun i hele
2018 havde ført i alle opinionsmålinger –
hvilket først blev ændret, da Zelenskij
annoncerede sit kandidatur nytårsaften.
Det var bemærkelsesværdigt, at hvis de
to kandidater Bojko og Vilkul (begge fra
Regionernes parti) havde slået sig sammen, kunne de måske have opnået andenpladsen. Porosjenko beskyldte Zelenskij
for at være Putins mand, fordi hans
modersmål er russisk. En beskyldning der
var ledsaget af en valgplakat, der illustrerer en duel mellem Porosjenko og Putin.
Zelenskijs kommentar hertil var, at Ukraine og Rusland kun har én ting til fælles:
 
En lang grænse!
I anden valgrunde blev jeg sendt til
Krementjuk, som ligger 50 km sydvest for
Poltava ved Dnepr-floden. Her var optællingen med kun to kandidater lettere og
protokollerne hurtigere overstået på mit
lille valgsted. Så jeg ankom til distriktsoptællingsstedet - der omfattede 82 valgsteder – forventningsfuld over udsigten til en
hurtigere nattevagt. Men registreringen af
de fremmødte tog alarmerende lang tid,
og gik på et tidspunkt helt i stå.
Efter lidt detektivarbejde fik vi opklaret,
at man kun fik penge for dag to, hvis man
ventede til efter midnat (man får 60 kr pr
dag). Så kl. 24 kom der skred i sagen – og
alt var færdigregistreret kl. 04.
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Valgkampen mellem den afgående
Præsident og hans udfordrer blev
speciel
Zelenskij ønskede, at deres duel skulle foregå på det store fodboldstadion i Kyiv. Jeg
så debatten på TV – og var ikke imponeret
over argumenterne. Debatten bestod i gensidige beskyldninger - Porosjenko er korrupt – Zelenskij er (oligark) Kolomojskijs
dukke - og benægtelser, akkompagneret af
heppekor fra nogenlunde lige mange og
lige højtheppende fans. Men vores lokale
tolk syntes, at Zelenskij klarede sig fint, og
det syntes alle de andre, vi talte med om
lørdagen, også.
Man kan diskutere, om det var helt retfærdigt, at den siddende præsident helt
blev hældt ned af brættet af vælgerne.
Men resultatet bør ikke sammenlignes med
den europæiske populistiske bølge af ”folket-mod-eliten”. Ukrainerne har mange
gode grunde til at være trætte af deres
gamle politikere - de samme ansigter i
snart 30 år i skiftende intriger - ude af
stand til at gennemføre systemændringer.
Ukraine – det rige landbrugsland - er nu
ved at overhale Moldova som Europas fattigste land, med en lille hovedrig oligarkoverklasse, inklusive Pedro Porosjenko, hvis
rigdom er forøget i hans præsidentperiode.

Men der er også nået mange resultater
de seneste 5 år
Krigen østpå koster stadig dyrt. Men
hæren er reformeret, russernes fremrykning er stoppet og Vesten holder fast i
sanktionerne mod Rusland. Der er opnået
visumfrihed til EU-stater, og Porosjenko
gør sig pænt i udlandet, hvor han opnåede mange stemmer blandt udlandsukrainere. Han har fået styrket det ukrainske
sprog – måske endda lige i overkanten
ville man sige i de
egne,
 russisktalende

hvor jeg var valgobservatør.
• Der er gang i decentralisering, lokalt
selvstyre og ansvarliggørelse.
• Der er kommet gang i en sundhedsreform, der skal styrke patienters rettigheder.
• Den ortodokse kirke er for hovedpartens vedkommende blevet uafhængig
af Moskva-patriarkatet.
• Der har været en omfattende politireform og det almindelige politi respekteres.
• Pressen er fri, om end kun pluralistisk,
fordi oligarkerne har hver deres presse.
• Der er mange partier at vælge imellem
– men de er personbaserede – ikke
værdibaserede.
• Retsreformerne er dog mest på papiret

og det er gået meget trægt med at
retsforfølge dem, der stod bag kleptokratiet og voldshandlingerne under det
tidligere styre.
Der er stadig folk, der beriger sig uretmæssigt, det politiske system lader sig stadig korrumpere og tøver med nødvendige
reformer.

Der bliver nok at tage fat på, når den
nye præsident indsættes
Volodymyr Zelenskij har bebudet folkeafstemninger og borgerinddragelse. Men
foreløbig skal han have opbygget et parti,
hvis han skal kunne regere efter
Parlamentsvalget, som vil finde sted efter
en fem-års periode den 27. oktober.
Det ser ud til, at landets statsminister
Groisman er ved at svinge over og alliere
sig med Zelenskij, som også er blevet støttet af andre fra Porosjenkos lejr. Jeg
mødte tilfældigt Sergej Letjenko, en Maidan-aktivist, parlamentsmedlem og
undersøgende journalist, - en af de, der i
januar gik over til Zelenskij. Han forsikrede, at den første, der skulle udskiftes, er
statsanklageren Jurij Lutsenko. Hvis Ukraine skal reformeres, bliver efterårets parlamentsvalg derfor endnu mere vigtigt.

Rapport fra den fælles valgobservation i
Ukraine
Den fælles observation af præsidentvalgets to runder blev udført af 20 eksperter
i Kyiv og 89 langtidsobservatører fordelt
over hele landet. På valgdagen moniteredes valget af 690 observatører fra 44
lande under ODIHR, samt 33 parlamentarikere fra OSCEs parlamentariske forsamling,
19
parlamentarikere
fra
Europarådets PACE og en delegation på
ni personer fra EuropaParlamentet.
I udtalelsen fra George Tsereteli, OSCE
PA formand og leder af OSCEs kort-tids
observatører, og Doris Barnett, delegationsleder for PA-gruppen, hedder det, at
valget gennemførtes med respekt for
grundlæggende rettigheder, og at det

foregik i en konkurrencepræget atmosfære. Det tilstræbte ordentlige skift af
præsidentposten muliggør en styrkelse af
de demokratiske institutioner og deres
ansvar på trods af at kampagnen savnede
reelle debatter om temaer, som bekymrer
offentligheden. George Tsereteli sagde, at
magtskiftet er en stor præstation i Ukraine og baner vej for fornyede anstrengelser på at gennemføre nødvendige reformer og indføre ’good governance’.
Doris Barnett konstaterede, at det var
blevet en god vane for ukrainerne at afgive deres stemme, at valget var frit og at
demokratiet dermed er blevet mere stabilt
i Ukraine.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

I den udsendte rapport hedder det bla.,
at kandidaterne enedes om ikke at afholde store valgmøder mellem runderne,
men anvendte TV, online medier og
sociale netværk, samt outdoor postere.
Den store anvendelse af systematisk
negativ kampagne og mangel på strukturerede valgprogrammer formindskede
vælgernes mulighed for a at træffe et
begrundet valg. Valgdeltagelsen ved
anden runde var på 62,1 pct. Optællingen bedømtes gennemgående som tilfredsstillende.
phm
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Civilsamfundets
globale
”shrinking
space”
 


Af Karsten Fledelius
Det mindskede råderum for
civilsamfundet, også i lande
der regner sig for demokratiske, var et centralt emne i
den konference i Beograd, vort sekretariatsmedlem Helle Vallø deltog i i anden
uge af april 2019 som bestyrelsesmedlem
af den danske paraply-organisation CISU
(Civilsamfund i Udvikling), som HelsinkiKomiteen er medlem af. Her blev det
konstateret, at NGO-sektoren i mange
samfund er under stigende pres både lovgivningsmæssigt og økonomisk, trods
den principielle anerkendelse i mange
lande af betydningen af et stærkt civilsamfund, med levende frie organisationer
beskyttet af demokratisk funderede institutioner. Og at dette i stigende grad er et
globalt fænomen.

Tyrkiet
Civilsamfundets råderum er således under
stadig indskrænkning i Tyrkiet, hvilket er
dybt bekymrende i en stat, som siden
1950, omend med afbrydelser, har været
et sekulært, demokratisk retssamfund.
Men i de seneste år virker Tyrkiet mere og
mere som et demokrati under afvikling.
Det nyligt afviklede lokalvalg viste dog, at
det ikke er afviklet endnu. Trods en
abnormt høj spærregrænse på 10% lykkedes det oppositionen i Tyrkiet at sikre
valgsejre i de største byer, og selv om der
er et snævert flertal for landet som helhed, er det i de store økonomiske centre,
at AK-partiets og dets stærkt nationalistiske partner MHP, i “Folkets Alliance”, er
blevet overhalet af oppositionens valgforbund. For den tidligere Istanbul-borgmester Erdoğan har dette været en meget
bitter pille at sluge.
Præsidenten fik sidste år opnået sit mål
om omdannelse af forfatningen fra parlamentsstyre til præsidentstyre, og fik således tilsyneladende styrket sin magt. Men
i virkeligheden viser valget en svækket
national leder, som i stigende grad regerer ved at forsøge at bringe kritiske røster
til tavshed, bl.a. ved en hård identitetspo-
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litik, som spiller det nationale kort ud
mod først og fremmest kurderne, både
inden og uden for Tyrkiet, og det religiøse kort først og fremmest ud mod de
kristne, igen både indenfor og udenfor.
Hans brug under valgkampen af den tragiske moskemassakre på New Zealand til
et angreb på traditionen om den ridderlige kamp ved Gallipoli under Første Verdenskrig mellem Atatürks tropper og
Anzac-styrken fra New Zealand og
Australien – et vigtigt led i Atatürk-fortællingen – er lige som hans ønske om at
omdanne den berømte museumskirke Aya
Sofya til fungerende moske et angreb på
Atatürks sekulære republik. Dette har
klart bidraget til at styrke opbakningen til
det republikanske parti CHP, bl.a. i Istanbul, som førte til CHP-kandidatens sejr i
den by, som ikke blot er Tyrkiets største
by, handelscentrum og kulturhovedstad,
men også det sted, hvor præsident
Erdoğan grundlagde sin karriere som
borgmester tilbage i 1990erne.
Erdoğans reaktion har været den sørgelige at få valgresultatet i landets største
by underkendt af den øverste valgkommission. Oppositionspartiets kandidats
forspring på 20.000 stemmer var ved fin-

tællingen blevet reduceret til lidt under
14.000, men stadig ikke nok til at give
Erdoğans kandidat borgmesterposten i
landets største by og økonomiske centrum. Siden har præsidenten fået den
øverste valgkommission til helt at annullere valget i Istanbul og udskrive omvalg
til den 26. juni. Det har han dog undladt
i de to andre storbyer, AK-partiet har mistet, Ankara og Izmir.
Valget viser, at Tyrkiet stadig ikke helt
er blevet et “autokratisk demokrati” i stil
med Rusland. Det civilsamfund, som især
står stærkt netop i storbyerne, kæmper
mod sit indskrænkede råderum, trods
præsidentens stadig mere hårdhændede
indgreb i retssystemet i kølvandet på det
nedkæmpede kupforsøg for snart tre år
siden. Stadig flere borgere sidder i fængsel, og sultestrejkerne breder sig. I marts
fandt de første dødsfald sted. 18 forsvarsadvokater er for nylig blevet fængslet. Men dertil kommer stigningen i den
almindelige utilfredshed med kraftig
inflation og stigende arbejdsløshed, samt
modstand mod udbredt korruption. Den
forbedring af samfundets generelle standard, som Erdoğan tidligere stod for, er
vendt til en stigende skuffelse i kredse,







Istanbul, Tyrkiet, i aftenskumring med Aya Sofya.
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som tidligere bakkede ham op netop af
samme grund. Det er en af forklaringerne
på, at han i lighed med andre ledere i
samme situation forsøger sig med andre
midler. Imens fortoner muligheden for en
tyrkisk optagelse i EU sig mere og mere –
efter annulleringen af valgresultatet i
Istanbul er dette blevet understreget af
EuropaParlamentets formand. Hvor
længe vil man fortsat kunne tolerere landet som medlem af Europarådet?
Tyrkiets krise handler altså om meget
andet end mindretallenes stilling, herunder mange kurderes kamp for en frigivelse af PKK-lederen Öcalan. Den handler
om alle borgere – og alle fanger – i den
tyrkiske republik. Den handler om de
grundlæggende værdier, det sekulære
Tyrkiet er bygget op på, og som har kvalificeret landet til dets medlemsskab af
Europarådet – og dets nu yderligere
svækkede status som kandidatland til EU.
Vi kan ikke, og må ikke, lukke øjnene for
dette faktum. Men heller ikke for, at Tyrkiet kun er et af eksemplerne på de indgreb i grundlæggende menneskerettigheder som ytrings-, forsamlings-, samvittigheds- og religionsfrihed og organisationsfrihed, som gennemføres i stadig
flere lande med henvisning til terroristfaren.

mest højlydt kampen mod den ungarskfødte jødiske finansmand George Soros,
den store donor bag det Centraleuropæiske Universitet i Budapest og mange
andre demokratiudviklende initiativer
inden for bevægelsen “Open Society".
Det er ikke kun i Rusland, at man opererer med omstændelige procedurer for
godkendelse af organisationer og stigmatisering af sådanne som “foreign agents”
eller sågar “uønskede”. Ved at gøre det
mere og mere vanskeligt for en NGO at
  

opnå donationer fra udlandet bliver der
næsten kun tilbage at søge støtte hos
lokale pengemænd – ofte kaldet oligarker. Men det er langt fra altid, at en
sådan “privatisering” gavner demokratisering og civilsamfund.

Identitets- og værdipolitik
Den tredje fare, der truer civilsamfundets
organisationer, er den stigende udbredelse af sproglig/religiøs/kulturel/geopolitisk

Terrorisme og korruption
Det er fornylig blevet konstateret statistisk, at trods de voldsomme terrorhandlinger, som desværre med hyppige mellemrum kommer til udtryk i medier, var
antallet af ofre for terrorisme gået kraftigt ned fra 2017 til 2018. Det kan bruges som argument for, at foranstaltningerne mod terrorisme åbenbart er vejen
frem. Men meget tyder på, at kampen
mod terrorismen, lige som kampen mod
korruptionen, ofte fungerer som dække
over opgør med politiske modstandere. I
samfund, hvor rigtigt mange har rigtigt
meget på rigtigt mange, er “selektiv korruptionsbekæmpelse” et udbredt middel.
Ukraine under præsident Janukovitj, herunder retssager som den mod Julia
Tymosjenko i begyndelsen af dette årti, er
blot et af eksemplerne på en praksis, som
også trives i et EU-land som Rumænien.
Ungarn er et EU-land, som har udmærket sig i kampen mod frie organisationer,
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identitetspolitik – ofte med stærke racistiske undertoner. NGOer, der arbejder for
mindretals rettigheder, er særligt udsatte
for at blive erklæret for "forrædere" mod
"fællesskabet". Intellektuelle og politikeres forsøg på at definere "essensen" eller
"sjælen!" af et bestemt, politisk afgrænset samfund forekommer oftere og oftere. Den russisk-ortodokse kirkes kamp
mod "sekter" som Jehovas Vidner, som
bakkes op af stat, lovgivningsmagt og
retsvæsen, og hvor tilfældigvis en i
Rusland boende dansker, Dennis
Christensen, er blevet gjort til hovedperson, er blot et af de fremtrædende
eksempler, hvor en med normale menneskeretlige øjne ganske harmløs, endda
pacifistisk organisation dømmes "ekstremistisk" og dermed at sidestille med en
terroristisk organisation. Det er ikke
engang tilladt at holde bibeltimer i private hjem. Hvorfor? Fordi organisationen
angiveligt truer den sjælelige folkesund-

Tyrkiet: Stadfæstelse af domme over
Cumhuriyet journalister
OSCEs repræsentant for frie medier, Harlem Désir, udtalte ultimo februar sin
dybe frustration over, at en tyrkisk domstol i Istanbul den 18. februar stadfæstede domme og strenge straffe over journalister og ledende medarbejdere på
den uafhængige avis Cumhuriyet. Désir konstaterede, at ”kriminel strafforfølgelse af folk med afvigende synspunkter er en overtrædelse af de grundlæggende
rettigheder om ytringsfrihed samt Tyrkiets OSCE forpligtelser om at fremme og
garantere fri medier”.
Straffene var på mellem 2½ og 4 år. Andre journalister, der er idømt domme
på fem år og mere, er i færd med at anke disse domme til en højere domstol.
Désir opfordrede den tyrkiske regering til øjeblikkeligt at revidere de love, der
muliggør sådanne uretmæssige kriminelle domfældelser.
”Journalisterne er blevet dømt for noget, der er deres grundlæggende ret: at
rapportere, at udtrykke deres synspunkter, at undersøge emner af offentlighedens interesse, kort sagt at gøre deres arbejde. Jeg opfordrer Tyrkiet til at
omgøre disse domme og respektere mediernes frihed” sagde Désir.
Journalisterne er dømt for ”at bistå en terrorist organisation uden selv at
være medlem”, samt at udføre ”propaganda for en terrorist organisation”.
Nora Wehofsits, Advocacy Officer for European Centre for Press and Media
Freedom har på det kraftigste opfordret Den europæiske Menneskerettighedsdomstol, EMD, til at beskæftige sig med disse ekstreme domme og øjeblikkeligt
træffe afgørelse i sager, der ligger hos EMD. Med det fuldstændige sammenbrud
af retsstaten i Tyrkiet er EMD det eneste håb for de fængslede journalister i
Tyrkiet.
phm
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hed med en infektion af sekteriske "vestlige" holdninger. Men bag modviljen ligger formentlig også en afstandtagen fra
en organisation, som i sig selv tager
afstand fra både deltagelse i demokratiske forsamlinger og aftjening af værnepligt.
Men hvad med de menigheder i Ukraine, som i dag holder fast ved troskaben
mod Moskva-patriarkatet og ikke vil
anerkende den nye ukrainsk-ortodokse
"nationalkirke", som præsident Porosjenko anvendte som et vigtigt element i forsøget på at skabe mere opbakning til sit
genvalg? De føler sig nu under pres, selv
om den nye kirkeorden stadig er i støbeskeen. Og hvilket spillerum vil der i et
mere nationalt-ortodokst Ukraine være
for Krim-tatarernes organisationer, som
har mistet deres frihed i hjemlandet
Krim? På den baggrund giver valget af en
outsider, den jødiske skuespiller Zelinskij
som Ukraines nye præsident, håb om et
korrektiv til en stadig mere foruroligende
tendens til national ensretning i det store
østeuropæiske land.
Uden for Europa føres denne kamp
også. I flere afrikanske lande kæmper et
civilsamfund under udvikling mod regeringers forsøg på at kvæle kritiske stemmer. I asiatiske lande som Azerbajdjan og





Kazakhstan er forholdene blevet endnu
mere kritiske, mens Turkmenistan i årtier
i realiteten kun har haft et civilsamfund i
eksil. Der er tale om nye stater, som forsøger at skabe sammenhængskraft
omkring deres ledergrupper ved en kombination af identitets- og værdipolitik,
som ligger som en tung dyne over civilsamfundet.
Tiden vil vise, om udviklingen er ved at
vende igen i Ukraine. Og det er også værd

at bemærke, at der i Hviderusland synes
at være en positiv udvikling i civilsamfundet, som udnytter præsident Lukasjenkas behov for at styrke hviderussisk
identitet og sprog i forhold til naboen
Rusland. Det er en udvikling, der viser
hvilken dygtighed, der lokalt kan være for
at udnytte de muligheder, selv stærkt
diktatoriske regimer af og til åbner for
uafhængige civile initiativer.

Interiør fra Istanbuls splinterny lufthavn på den europæiske side, der har overtaget koden IST, og
som påtænkes at blive et stort nav for lufttrafik mellem Europa, Mellemøsten og Asien.



Mød Den Danske Helsinki-Komité på Folkemødet
på Bornholm til temaet:
 
Menneskerettigheder – det ultimative middel mod korruption?
Korruption – forstået som misbrug af betroet magt til personlig vinding – er den tredje største industri i verden, der i
et eller andet omfang påvirker alles menneskerettigheder negativt. Det sker, når institutioner ikke lever op til at
respektere, beskytte og opfylde deres menneskeretlige forpligtelser pga. diskrimination, ulighed og ulige magtrelationer. Hvordan kan en menneskerettighedsbaseret tilgang bruges som supplement til at bekæmpe korruption?

Oplægsholdere: Björn Jansson, GRECO, Europarådet og Louise Brown, bl.a. Integrity Compliance Monitor for
Verdensbanken og Accredited Anti-Corruption Auditor og Senior Advisor to Intertek Certification, medstifter af
CredAbility, som er en digital platform, der hjælper firmaer med at identificere og lede korruptionsrisici.

Tid: Torsdag den 13. juni 2019 kl. 13.00-14.00
Sted: Levende Hav (H14) i Allinge Havn
Lena Jørgensen
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Folketinget: Forhandling om redegørelse nr. R 12/2019, Udenrigsministerens
redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Europarådet,
Østersørådet og det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde)

Regeringen vurderer, at ”Europarådets relative
betydning har været stigende over de seneste år”
Af Claus von Barnekow
Hvad er anledningen til
denne glædelige nyhed?
Hvorledes har den betydning konkret givet sig
udtryk? Hvilken rolle har Danmark spillet i den pan-europæiske Menneskerettigheds- og Retsstatsorganisation?
Blev man klogere herom, da regeringens
redegørelse om bl.a. Europarådet drøftedes i Folketingssalen den 2. april. Det
korte og beklagelige svar er et nej.

Europarådet fylder 70 år i maj
Det bliver fejret under ministermødet den
16.-17. maj, der afslutter Finlands formandskab for Ministerkomitéen. På dagsordenen er bl.a. den i april offentliggjorte rapport “Ready for Future Challenges –
Reinforcing the Council of Europe”, som
må vurderes som den afgående generalsekretær Thorbjørn Jaglands testamente.
Det er endvidere 60-året for Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol
(EMD) og 20-året for oprettelsen af
embedet som menneskerettighedskommissær, et finsk forslag. Mon regeringen
tænker at markere 70-året?
Det er glædeligt, at regeringen vurderer, at Europarådets betydning har været
stigende de seneste år. Men hvorfor indtager Europarådet så en fuldstændigt
underordnet rolle i regeringens aktuelle
Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi? Hvorledes har den hævdede stigende
betydning konkret givet sig udtryk? Og
hvilken rolle har Danmark spillet om
nogen?
Debatten om redegørelsen med udenrigsministeren som deltager fandt sted på
årsdagen for slaget på Reden den 2. april









1801. Havde håbet været en kritisk dialog, der lindede på låget til de for offentligheden ukendte drøftelser i Ministerkomiteen, blev skuffelsen stor. Åbenhed
stod ikke på udenrigsministerens dagsorden. Og Europarådets fremtid er på spil
jf. nedenfor.

Varetagelsen af danske interesser i
Europarådet
Varetagelsen af danske interesser i
Europarådet er et led i den regelbaserede
internationale politik på det regionale
retsstats- og menneskerettighedsområde.
”Regeringen mener, at det entydigt er i Danmarks nationale interesse at styrke
det regelbaserede internationale samarbejde. Derfor skal Danmark ... kæmpe for
menneskerettigheder, basale retsstatsprincipper og internationale løsninger.”
Det står i strategien 2018-2019, hvor 43
initiativer mv. opregnes. Europarådet og
OSCE nævnes een gang: ”Forpligtende
samarbejde i internationale organisationer som EU, NATO, FN, WTO,
Europarådet, OECD og OSCE er afgørende for, at verden kan finde fælles svar på
internationale udfordringer som migration, klimaforandringer og terrorisme.”
Endvidere har udenrigsministeren om
Europarådet udtalt, at organisationen er
”vores fremmeste regionale organisation i
kampen for demokrati, menneskerettigheder og retssikkerhed.”
Det er derfor forbløffende, at redegørelsen hverken har fodfæste i regeringens
Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi
2017-2018 eller i den tilsvarende 20192020. I strategien for 2017-2018 hævdedes, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning
beklageligvis ”har udvidet rækkevidden af
dele af Den Europæiske Menneskerettig-
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hedskonvention.” Derfor afholdtes en
international konference om konventionen som led i det danske formandskab
for Europarådet. Konferencen blev
afholdt i efteråret 2017 og fulgt op i
efteråret 2018. Dynamisk fortolkning
spillede dog ingen rolle på konferencen
eller under forhandlingerne om den
såkaldte Københavnererklæring, som
afsluttede et uheldigt formandskab.
(https://www.altinget.dk/eu/artikel/barnekow-nu-skal-vi-udbedre-skaderne-fradansk-europraads-formandskab).
Den foreliggende redegørelse kunne
med fordel have peget på, at Europarådet
er summen af medlemsstaternes interessevaretagelse og beslutninger samt sekretariatets udførende rolle inden for organisationens formål. Der er konfliktzoner
og alvorlige problemer. Minister-komiteen er en bestyrelse og generalsekretæren
administrerende direktør. Man kan diskutere, hvorvidt medlemsstaterne i Ministerkomiteen tager deres ansvar alvorligt,
men en kendsgerning er det, at flertalseller kontroversielle beslutninger ikke er
Ministerkomiteens styrke. Medlemsstater
med store repræsentationer som Rusland
og Tyrkiet har et betydeligt påvirkningspotentiale over for sekretariatet.
Retfærdigvis skal det siges, at opgaven
angående redegørelsen er temmelig bundet. Den til drøftelsen afsatte tid er blevet forkortet. Redegørelsen ligeså efter
beslutningen for et par år siden om, at
redegørelser for arbejdet i enkelte organisationer fremover skulle samles under ét
dagsordenspunkt: Udenrigsministerens
redegørelse om udvalgte internationale
organisationer. I år: OSCE, Europarådet,
Østersørådet og det nordiske forsvars- og
beredskabssamarbejde.
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Skæv vægtning af Folketingets debat
Desværre blev den sædvanlige debatrutine i nogen grad fulgt af ordførerne. Den
indebærer, at vægten ligger på parlamentarikernes indbyrdes drøftelser om aktiviteter i Europarådets Parlamentariske
Forsamling fremfor for at etablere den
åbenbare sammenhæng, der burde være,
mellem aktiviteterne i de to organer,
Ministerkomiteen, der beslutter, og Den
Parlamentariske Forsamling, der rådgiver.
Og ved slutningen af debatten udtaler
udenrigsministeren sig efter følgende
model: Det har været en god debat m.m.
Hvorledes Danmark har ageret i Ministerkomiteen siden sidste redegørelse blev
man ikke klogere på. Ej heller på hvorledes Danmark under sit formandskab
måtte have bidraget med at løse aktuelle
problemer med f.eks. Rusland og Tyrkiet.
Ruslands tilbageholdelse af sit budgetbidrag undergraver organisationen.
Til gengæld blev der af Enhedslistens
ordfører rejst spørgsmål til udenrigsministeren om, hvad der var gjort for at styrke den i flere år ikke udfyldte embedsmandskvote af danske statsborgere? Og
om hvorledes udviklingen har været med
hensyn til frivillige bidrag til organisationen, hvor Danmark for nogle år siden lå i
toppen? Disse spørgsmål besvaredes ikke.

Reformprocessen
Europarådet og især Domstolen har i årevis været reformeret. Hvad ”Helsingør”processen fra Danmarks formandskab
indebærer, er aldrig blevet konkretiseret.
Det blev den heller ikke i Folketingssalen.
Generalsekretærens årelange reformproces har ikke ændret på beslutningsstruk-





turer eller ledelsesforhold i sekretariatet,
der skriger på en koncernledelse f.eks.
med udenrigsministeriets som forbillede.
Hvordan iværksættes en reformproces
med henblik på ”at styrke organisationen
og ruste den bedre til fremtiden”, når
Rusland konsekvensløst undlader at betale? Meget af arbejdet i Ministerkomiteen
følger jo af sig selv på grund af div. konventioner m.v. Vil det normsættende
arbejde blive yderligere nedprioriteret til
fordel for ”bløde” ideer, hvis effekter
sjældent kan måles? Er udviklingen af
det mellemstatslige samarbejde på retsstats- og menneskerettighedsområdet i
fare for at blive yderligere nedskåret? Har
medlemstaterne endelig kunnet enes om
at nedskære, hvor resulaterne ikke er til at
tage og føle på? Hvor står Danmark og
ligesindede? Er tidspunktet til at stemme
om f.eks. budgettet ikke inde?
Desværre blev ingen af disse
problemstillinger drøftet konkret. Og de
bemærkninger af mere generel karakter,
der faldt vedørende budgetsituationen og
prioritering af organisationes arbejdsområder, så fuldstændig bort fra medlemsstaternes interessevaretagelse i Ministerkomiteen og rolle som budgetmyndighed. Desværre gjorde udenrigsministeren
intet for at oplyse parlamentarikerne
herom.

Rusland
  igen og igen

Først var det Ruslands anden Tjetjenien
krig. Så var det Ruslands invasion af
Georgien. Dernæst Ruslands annektering
af Krim – og nu Ruslands ulovlige afvisning af at betale sit budgetbidrag
(begrundet i Den Parlamentariske
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Forsamlings fratagelse af den russiske
delegations stemmeret). Udenrigsministeren oplyste intet om Danmarks tilkendegivne holdning hertil i Ministerkomiteen eller om stemningen i Ministerkomiteen. Hvor længe vil Ministerkomiteen således tillade, at Rusland nedbryder organisationen ved at tilbageholde
sine bidrag, men fortsat deltager i f.eks.
det
mellemstatslige
samarbejde.
Tilrejsende russiske embedsmænd får
refusion betalt af de øvrige medlemsstater. Iflg. beslutning truffet af Ministerkomiteen i 1994 skal statuttens artikel 9
om suspension anvendes, såfremt en
medlemsstat har undladt at betale i to år.
Dvs. at hammeren falder i juni i år. Hvad
er Danmarks holdning? Uden for Dumaen
er der kræfter, som ønsker Ruslands forbliven i Europarådet. Drøftelsen i
Folketingssalen fokuserede alene på
holdninger i Den Parlamentariske
Forsamling uanset, at afgørelsen jf. artikel 9 ikke træffes i dette organ, men i
Ministerkomiteen.
På et spørgsmål fra Enhedslisten om
regeringen i den aktuelle situation ville
overveje at hæve bidraget til Europarådet,
svarede udenrigsministeren både og. Han
udelukkede ikke, at der kunne skaffes nye
finansieringskilder, men regeringen
mente ikke, ”at det er den rigtige løsning
uden videre at dække det hul, som Rusland efterlader.”
Situationen vedrørende Ungarns og
Polens drejning væk fra retsstatsprincipper, og Minister-komiteens eventuelle
drøftelser på baggrund af Venedigkom 
missionens udtalelser blev rejst, men
udenrigsministeren gav et ikke-svar, som
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gik ud på, at han tog spørgsmålet op, når
han mødte sine kollegaer fra de berørte
lande.

Se også:

Det danske formandskab

JyllandsPosten den 8. maj 2019: 12 teser – for en mere nuanceret udenrigspolitisk debat. Forfattet af 19 erfarne forskere og analytikere af den internationale
scene

Som bekendt er Københavnererklæringen
et skridt i en for flere år siden fastlagt
reformproces. Med anvendelse af en formulering fra formandskabet anførtes i
redegørelsen, at ”erklæringen vil sikre et
mere effektivt, fokuseret og balanceret
europæisk menneskerettighedssystem.”
Da det danske stærkt kritiserede udkast
blev fuldstændigt ændret under forhandlingerne, kunne man mene, at denne formulering trængte til en tydeliggørelse.
Og hvad kom der håndgribeligt ud af den
anden Kokkedalkonference? Finland har
som formand en styrkelse af menneskerettighedssystemet og retsstatsprincipper
som hovedprioritet. Hvad forventes der at
komme ud af den prioritet? Herom fremkom intet.
Det var forventeligt, at der ville være
forskellige holdninger til det danske formandskabs såkaldte hovedresultat i form
af Københavnererklæringen. Ordførerne
fra regeringspartierne Det Konservative
Folkeparti og Liberal Alliance, hvis partiformænd varetager henholdsvis justitsminister- og udenrigsministerposten, var i
sagens natur tilfredse med formandskabet, som havde vist, ”hvor stor forskel
Danmark kan gøre på den internationale
scene” (konservative), og resulteret i ”et
meget positivt resultat ... Københavnerklæringen” (Liberal Alliance). Bemærkelsesværdigt var det, at ordføreren fra Venstre – Statsministerpartiet – ikke kommenterede
Københavnererklæringen.
Ordførerne fra Alternativet og SF lagde
ikke skjul på, at formandskabet havde
forfulgt en indenrigspolitisk begrundet
dagsorden og forregnet sig. Redegørelsen
var således ”misvisende” og ”blottet for
selvindsigt”, når Københavnererklæringen blev fremstillet som et vigtigt resultat (Alternativet). ”Sådan set enig i ...
redegørelsen, men ... regeringen [blev]
simpelt hen trynet i den her sag ... nu
skulle man gøre op med hele det europæiske menneskerettighedssystem.” Og
det lykkedes heldigvis ikke (SF). Socialdemokratiets ordfører indskrænkede sig om
formandskabets hovedprioritet til at

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11366080/12-teser-for-en-merenuanceret-udenrigspolitisk-debat/
Dansk Institut for Internationale Studier den 8. maj 2019:
Adam Moe Fejerskov: Danmarks udpinte diplomati bør vær et tema i valgkampen.









www.diis.dk/publikationer

bemærke, at fokus på Menneskerettighedsdomstolens arbejde havde været ”en
rigtig god proces ...” (sic!). Og DFs ordfører må have overrasket mange ved at
udtale, at ”vi i Dansk Folkeparti er glade
for Europarådet”. Udenrigsministeren
gentog mekanisk, at Københavnererklæringen ”sikrer et mere effektivt, fokuseret
og europæisk menneskerettighedssystem”(sic!).
Om egen indsats skriver Udenrigsministeriet i sin Årsberetning for 2018 bl.a. at
”den samlede målopfyldelse for prioritet
21 er opgjort til A (opfyldt).” … ”Afvikling
og afslutning af det danske formandskab
for Europarådets Ministerkomité var succesfuld”. Men - da hovedprioriteten og
dermed Københavnererklæringen var lagt
i hænderne på Justitsministeriet, skal
man nok vælge at læse sætningen således, at Justitsministeriet blev holdt i
tømme; det, man havde stillet i udsigt
ved medlemskabets begyndelse, opnåedes
jo slet ikke, jf. også SFs ovenciterede
bemærkning.

sekretær må kunne forvente politisk og
finansiel støtte til en levedygtig organisation. Pilen peger på den belgiske udenrigsminister, og han har gjort det klart, at
opgaven er ikke at skrive Europarådets
nekrolog.

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

Behov for en ny regerings udenrigsog sikkerhedspolitiske strategi
Nu er der udskrevet valg til Folketinget.
Lad Europarådet fremover indtage sin
naturlige plads i en ny regerings udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi og
med en sådan ressourcetildeling og placering i Udenrigsministeriet, der heraf
følger. Det vil være til gavn for dansk
interessevaretagelse, påvirkningsmuligheder og anseelse. Og det vil være til gavn
for Europarådet. Den kommende general-
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Europarådet
og det
 
 lokale selvstyre

Af Henrik Brade
Johansen
Europarådet er først og
fremmest kendt for at huse
den Europæiske Menneskeretsdomstol og for sin Parlamentariske
Forsamling, der kan drøfte principielle
anliggender landene imellem indenfor
demokrati og rettighedsområdet.
Mindre kendt er det, at Europarådet
også omfatter en Kongres for Lokale og
Regionale Myndigheder i Europa – forkortet CLRAE, hvor 324 kommunal- og
regionalpolitikere fra de 47 medlemslande overvåger og fremsætter anbefalinger,
der kan styrke det decentrale demokrati i
medlemslandene.
Det sker med afsæt i Det Europæiske
Charter om Lokalt Selvstyre, der blev
vedtaget i 1985, som Danmark ratificerede i 1988 og som alle medlemslandene
nu har tiltrådt, senest småstater som San
Marino, Andorra og Monaco.
Charteret er opbygget med en række
grundprincipper for lokalt selvstyre, som
alle må tilslutte sig og en række supplerende bestemmelser, som landene kan
eller undlade at tilslutte sig. De grundlæggende principper er, at borgerne i alle
lande har ret til at vælge lokale (og evt.

regionale) råd, der (i) skal fungere uden
statslig indblanding, (ii) have økonomiske
resurser, der matcher de opgaver, de er
tillagt, (iii) kunne opkræve egne indtægter, (iv) have egne ansatte og at (v) lokale politikere skal vælges ved frie valg,
uafhængigt af statsmagten. Ligeledes
skal kommuner og regioner (vi) have ret
til frit at organisere sig i fællesskaber uafhængigt af statsmagten (som KL og Danske Regioner), ligesom der bør ske (vii) en
grad af økonomisk udligning mellem velhavende og fattigere kommuner og
regioner.

Udviklingen i CLRAE
Fra en ret beskeden sagsmængde frem til
murens fald og Jugoslaviens og
Sovjetunionens opløsning er arbejdet
vokset kolossalt, dels fordi antallet af
medlemslande steg voldsomt, men navnlig fordi disse lande – og de tidligere
Warszawapagtlande - alle var præget af
udpræget centralisering og derfor har
haft og fortsat har stort behov for støtte
til den decentralisering, de alle – nogle
mere helhjertet end andre – hylder. Det
har trukket store veksler på det meget
beskedne sekretariat, der dog også har
modtaget støtte fra mange ”ældre” med
lemmer. Danmark har således støttet pro-

CLRAE består formelt af et forum for kommuner og et for regioner, som
dog i praksis ikke har den store betydning. Det har derimod dens to
komiteer:
• Overvågningskomiteen (Monitoring Committee), der har til formål at holde
øje med, at medlemslandene lever op til deres forpligtelser efter Charteret.
Det indbefatter regelmæssige besøg i medlemslandene, evt. opfølgende
besøg, observation af lokale valg (hvis landene beder om det) samt i øvrigt
drøftelser af opkommende forhold af særligt bekymrende karakter i et eller
flere medlemslande. Undertegnede var det ene af de to danske medlemmer
af denne komite fra 2014-2018.
• Governance Committee som drøfter videreudvikling af de lokale selvstyreformer og ikke mindst har fokus på udfordringer i forbindelse med migrationen til Europa, der jo i høj grad berører grænsekommuner og -regioner,
samt med grænseoverskridende samarbejder (cross-boundary) og samarbejde med andre relevante internationale organisationer.

14

jekter i adskillige lande på Balkan og i
CIS-landene gennem Europarådet.
Ligesom Danmark i øvrigt har haft fokus
på at styrke de lokale myndigheder gennem det danske partnerskabsprogram
med pt. Ukraine, Moldova og Georgien,
der tidligere også har omfattet kommunale initiativer i Rusland og Hviderusland.

Arbejdet i Monitoring Committee
MC afholder fire-fem årlige møder, de
fleste i Strasbourg, men også gerne ude i
medlemslandene. Ofte bruges møderne til
at understrege værtslandets europæiske
tilknytning, som da MC mødtes i juni
2017 i Kharkiv i det østlige Ukraine på,
hvad der viste sig at være Ukraines nationaldag. (Det gik ikke stille af!) Eller til at
manifestere de lokale myndigheders
betydning overfor den egne regering.
På møderne drøftes rapporter fra de
monitoring missions, der som nævnt
regelmæssigt besøger medlemslandene,
6-8 gange om året så langt pengene
rækker. Jeg har selv deltaget i sådanne
missioner i hhv. Montenegro og Slovakiet, typisk 3-4 dage med kraftig servicering fra sekretariatet og masser af spændende møder med borgmestre, ministre,
ombudsmænd og domstole. MC drøfter
rapporter og anbefalinger fra missionerne, der oftest kommenteres af det pågældende land. Er der brug for støtte eller
mere omfattende diskussion med den
 
pågældende regering kan MC sende
post-monitoring missions ud for at følge
op.
Valgobservation sker på invitation og
vil oftest foregå i tæt samarbejde med
OSCE/ODIHR, der har et større og mere
veludviklet apparat til formålet. MC drøfter rapporter fra de udsendte, udtrykker
bekymring hvis påkrævet og følger op
med henvendelser til de relevante myndigheder.
Ved dels selv at deltage i missioner,
men også ved at studere de grundige rapporter fra andre lande får man et fascinerende indblik i, hvor forskelligt man har
indrettet sig rundt om i vores verdensdel:
Helt små lande med én (Monaco) eller
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områder er blevet tvangsfjernet, og
mange sat i fængsel og erstattet af statsudpegede embedsmænd. Det er naturligvis en klar overtrædelse af Chartret og
påtales løbende. Andre sager har været
fængsling af borgmesteren i Chisinau,
hvedstaden i Moldova (der selv var medlem af CLRAE) på tvivlsomme korruptionsanklager samt mere ”storpolitiske”
sager som Ruslands annektering af Krim
og tilstanden i Dombass og Luhansk
områderne i det sydøstlige Ukraine.

Det giver naturligvis ridser i lakken, når
et stort land som Tyrkiet totalt undergraver charteret i store dele af landet – og
skaber frygt for at træffe selvstændige
beslutninger i andre dele. Mindre åbenlyst sker der i en række lande som f.eks.
Ungarn en mere snigende centralisering
ved at staten lægger stadigt strammere
rammer for både økonomi og beslutningsrum, som reducerer de lokale folkevalgtes indflydelse lige så stille. Noget der
jo heller ikke er ukendt i Danmark.

Og hvordan har det lokale selvstyre
det så i dagens Europa?

Og i Danmark?



ganske få kommuner, lande som Danmark med to (eller måske snarere halvandet) niveauer til lande som Rusland eller
Frankrig med en uoverskuelig mængde
lag af dels folkevalgte, dels regeringsudpegede kommuner, distrikter, departementer eller oblaster og regioner og med
forskelle mellem by og land. ( I Frankrig
synes ethvert forsøg på at decentralisere
at føre til, at man får oprettet endnu et
lag i lagkagen med en uklar opgavedeling
med de øvrige. Men Franskmændene
kunne pege på fremskridt, da deres rapport blev drøftet i 2016: Kommunesammenlægninger havde da reduceret antallet af kommuner med 4000 – fra 36.000
til 32.000!)
MC har også en vigtig rolle i at udsende udrykningshold på Europas vegne til
lande, hvor demokratiet er under pres for
at gøre opmærksom på bekymringer og
skabe medie og international omtale.
Tyrkiet har naturligvis været i fokus, da
mere end 130 folkevalgte borgmestre i
kommuner i de overvejende kurdiske







Som ny i CLRAE i 2013, men med en lang
erfaring med internationale organisationer, var det en positiv overraskelse at høre
repræsentanter fra normalt stramt styrede lande tale deres egen regering midt
imod med kritik af manglende vilje til reel
decentralisering. Dette gjaldt f.eks.
Rusland og Tyrkiet, men i begge tilfælde
svandt kritikken af regeringerne sørgeligt
ind i årenes løb. Efter 2014 var det slut
med kritik af Putin og efter 2015 af
Erdogǎn fra lokalpolitikerne.
Når det er sagt, var det min
oplevelse, at der helt overordnet er en
pæn vilje til at lægge beslutninger og
politisk indflydelse ud til regioner og
kommuner i det meste af Europa. Det er
imidlertid ikke altid, at de fornødne
penge følger med, eller at man har
mulighed for selv at skaffe sig indtægter
gennem skatter og afgifter i fornødent
omfang. Det er en særlig udfordring i de
fattigere og tidligere østlande samt på
Balkan.

Danmark havde sidst besøg af CLRAEs
monitoring mission i 2012. Her fandt
man, at vi har velfungerende kommuner
med ansvar for flere offentlige tjenester
end de fleste andre lande. Man udtrykte
bekymring over, at regionerne ikke har
egne skatteindtægter, således som charteret forudsætter, at der herskede uklarhed om den kommunale udligning, og at
kommunerne ikke altid har penge nok til
deres mange opgaver. Tilsvarende har
man i anden sammenhæng udtrykt
bekymring over den manglende transparens i hvem, der giver støtte til politiske
partier og kampagner, såvel på lokalt som
nationalt niveau.

Cand.polit. Henrik Brade Johansen er
tidl. byrådsmedlem i Lyngby-Taarbæk
og medlem af Kommunernes Landsforenings Internationale Udvalg 20142018.

DENNE GANG STEMMER JEG
EP-valg 26. maj 2019
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Marie Krarups
kamp
 
 mod menneskerettigheder


Dansk Folkeparti fremsætter for tredje gang forslag om Danmarks udtræden af
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).
Af Claus von Barnekow
Sjældent har man været
vidne til så mageløs en
symbolpolitik blottet for
realitetssans. DF vil fremsætte forslaget ”indtil vi falder døde om”,
udtalte integrationsordfører Marie Krarup
umådeholdent til Berlingske Tidende den
20. marts.
Den 2. april var der så forhandling i
Folketinget om Udenrigsministerens redegørelse om udvalgte internationale organisationer, herunder Europarådet, hvis
vigtigste konvention er EMRK. Nogen i
partiet må have været ved at tabe næse
og mund, da Mikkel Dencker under forhandlingen udtalte, at ”i Dansk Folkeparti sætter vi pris på arbejdet i Europarådet
og Europarådets funktion”. ”Samarbejdet
i de drøftede internationale organisationer er et samarbejde mellem frie og uafhængige stater. Der er ikke mulighed for
at pålægge hinanden noget som helst”,
sagde han. Man må spørge om Mikkel
Dencker og Marie Krarup tilhører samme
parti!
Om begrundelsen for genfremsættelsen
den 12. marts af forslaget om en udtræden af EMRK inden udgangen af i år
henviser Marie Krarup til, at ”alle partier
har flyttet sig på det her område [udlændinge].” Derfor vil DF genfremsætte sit
forslag, indtil der stemmes ja dertil.

Sjældent har man været vidne til så
mageløs en symbolpolitik. At det såkaldte ”paradigmeskift”, der fortsætter folketingsflertallets allerede anlagte politiske
linje om beskæring, nedskæring og forringelser af flygtninges forhold, skulle
foranledige, at en succesfuld europæisk
retsorden forlades er uden jordforbindelse. Hvorfor skulle et flertal i Folketinget
finde, at Danmark bør følge DF-fanen:
dvs. i dette spørgsmål lade sig vejlede af
et parti, hvis forståelse for forpligtende
internationalt samarbejdes betydning for
Danmark og befolkningen fremstår dækket af skyklapper?
Er DF gået sovende igennem de seneste års debat om Europarådet (ER), Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)? Er Danmarks forgæves bestræbelser under formandskabet november 2017 – maj 2018
for Europarådets Ministerkomité glemt?
Er udtræden af EMRK og påstand om
genindtræden med undtagelser, der vedrører kriminelle udlændige, blevet en
tvangstanke?
 to gange forgæves fremlagt
DF har
beslutningsforslag i Folketinget om at
udskrive EMRK af lovgivningen. Første
gang forsøgtes samtidigt at få vedtaget,
at Danmark skulle tage initiativ til et forbehold vedrørende retten til familieliv.
Forslaget fik ingen støtte. Der er således
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ingen grund til at antage, at det genfremsatte forslag om at udskrive EMRK af
dansk lovgivning vil få nogen opbakning.
Forslaget om at melde sig ud af EMRK hvilket Folketinget kan beslutte - vil DF
utvivlsomt stå alene med. Og tanken om
at melde sig ud af EMRK for dernæst at
melde sig ind igen med et forbehold er
dødfødt; det kan ikke lade sig gøre jf.
den internationale traktatret.
Da beslutningsforslagene drøftedes
ultimo 2016 og ultimo 2017 tilkendegav
Justitsministeren, at uanset EMRKs eventuelle udskrivning af dansk lovgivning, vil
Danmark fortsat være forpligtet til at
overholde EMRK. Om udtræden af EMRK
sagde han ultimo 2016, at det er en
udbredt international vurdering, at det vil
være i strid med traktatretten at opsige
EMRK alene med det formål at genindtræde med et forbehold. Justitsministeren har senere bekræftet vurderingen i
svar på spørgsmål i Folketinget.
Forslaget, som skulle have været drøftet den 7. maj i Folketingssalen (første
behandling), bortfaldt i medfør af statsministerens udskrivning af valg samme
dag. Det kan selvsagt genfremsættes, når
en ny regering har konstitueret sig.

Indlægget har været bragt i Altinget.
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Ruslands mediepolitik, europæernes
udfordring – en perspektivering
Af Natalja Popovitj
Medens Vesten i 1991 fejrede Sovjetunionens opløsning, advarede politologen Samuel Huntington om, at en forventning om at de ny-frie lande i det tidligere sovjetiske rum hurtigt ville blive
bæredygtige liberale demokratier var for
optimistisk. Han forudsagde en bølge af
tilbagevendende autoritarisme, såfremt
”ny autoritære magter ville kunne påpege ikke-demokratiske styrers fortsatte
levedygtighed” eller såfremt at folk jorden rundt ville stoppe med at betragte
USA som demokratiets fyrtårn. I artiklen
advarede han om, at ”et stærkt, ikkedemokratisk Rusland ville skabe problemer for Østeuropas liberale demokratier”.
Årene 2016-2018 har alvorligt udfordret USAs position som symbol på og
leder af den fri verden. På samme tid har
genvalget i marts 2018 af Vladimir Putin
for en endnu – nu udefineret – periode
som Ruslands leder vist, at henover de
seneste to årtier er autoritarisme blevet
jordfast i Rusland og vil næppe forsvinde
i nogen nær fremtid. Som følge heraf har
Kremls geopolitiske ekspansion, eventyrlystne politik i form af overskridelser af
international ret og andre landes suverænitet vist sig at være i stand til at underminere demokratiske udviklinger i Europa, Mellemøsten og selv i USA.
Lige siden starten på Putins regime for
18 år siden har både Europa og USA
befundet sig under truslen fra en større
ressourcestærk spiller, hvis interesse er at
skrue historien tilbage. Den nylige opståen af såkaldte ”illiberale demokratier” på
det europæiske kontinent – Ungarn er
eksemplet, Polen og Tjekkiet eller andre
kan følge – er heller ikke nogen tilfældighed. Den er knyttet til såvel Huntingtons
tidligere forudsigelse som til Den Russiske
Føderations manøvrer for at dele og erobre EU.
Det er vigtigt, at de, der bekymrer sig
om demokratiets fremtid og om at bevare europæisk livsform og europæiske libe-

rale værdier, begynder at tage nødvendige forholdsregler. Der er behov for en
bedre forståelse af autokratiske staters
potentiale, som Ruslands, til at vinde
fuldstændig kontrol over fysiske og sociale rum i Europa. UCMCs nylige studie af
  

de europæiske lande som de ses gennem
russisk TVs linse bidrager til en aktuel
forståelse af Ruslands medienarrativer, og
kaster lys på den rolle, som det russiske
Kreml-autokratiske regime planlægger at
spille vis-a-vis Europa og dets liberale
værdier.
Ukraine Crisis Media Center blev etableret i 2014 med formålet at gå op imod
den russiske misinformation om og inden
for Ukraine. Under MH17 tragedien fungerede centret som kommunikationscenter under opklaringsarbejdet, og i de forløbne fire år har vi monitoreret, modbevist, udstillet og lagt strategier mod et
antal russiske informationskampagner. Vi
har haft mulighed for - idet vi befinder os
på frontlinjen af informationskrigen mod
Ukraine - at analysere og samle erfaring
med et helt spektrum af russisk teknik og
dens udvikling, fra at fremme Russkij Mir

narrativet om eksistensen af en russisk
sfære til at præsentere myter som facts til
de millioner mennesker, der lever i Rusland.
For at opnå en bedre forståelse af Ruslands potentiale til at dominere og
influere væsentligt på den internationale
mediearena med en hensigt om at underminere demokratier over hele verden, har
vi afdækket de budskaber, der flyder mellem Kreml og det russiske hjemlige publikum, de selvsamme russiske mennesker,
som ved valgene støtter de frække slag
mod demokratier hjemme og i udlandet,
som deres lederes udfører. Vi har dybdeanalyseret, hvad den russiske ledelse har
at sige om Europa og de europæiske
lande til deres russiske seere på de tre
mest sete TV-kanaler. Vor indholdsanalyse af de russiske narrativer om Europa på
TV i et forløb på 3½ år har leveret en
unik forståelse af de systematiske framing
teknikker og den bredere russiske strategi, som danner ståstedet for den taktiske
propaganda og dens udførelse.
Studiet afdækker, at de russiske narrativer struktureres på en sådan måde, at de

”Hvilken rædsel” TV-værten Dmitrij Kiseljov – en ledende aktør i Kremls mediemaskine – latterliggør historie om me-too- bevægelsen i USA
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ikke har til hensigt at informere, men til
at udfordre realiteten af noget, der er
sket. De har ikke til formål at uddanne,
de er der for at distrahere og fortolke
uden at give det russiske publikum en
chance til at tænke selv.
Med fuld forståelse for, at Vestens
demokratier og institutioner er baseret på
liberale værdier og overbevisninger,
underminerer de russiske narrative disse.
Hvis denne indsats lykkes og man får det
russiske folk til at mene, at liberale værdier er giftige vil et liberalt demokrati på
intet tidspunkt kunne blomstre op i Rusland. Autokratier får en mulighed for at
vinde den endelige sejr.
RT, (Russia Today), Ruslands væsentlige
informationsoffensiv mod Vesten – i forklædning som et frit medium – har som
motto “at spørge mere”. Til det hjemlige
publikum fokuserer Kreml på en ”hvis vi
ikke gør det, så vil de fortælle det” struktur.
Rusland fremmer ikke længere en kommunistisk eller sovjetisk ideologi, eller for så
vidt noget andet specielt positivt billede af
landets ledelse til folket. I stedet ødelægger
man systematisk enhver mulighed for, at
det russiske folk får en chance til at tro eller
lære om vestlige liberale værdier, og dette
er endnu mere farligt.
Hvis man vil lykkes med at overbevise
andre må man starte indefra: studiet af de
indenlandske budskaber er væsentligt for
at få en forståelse for det politiske systems
psyke, der er fjendtligt indstillet til liberalt
demokrati på langt sigt.





Kremls mål er at overbevise først og
fremmest det hjemlige publikum om, at
demokrati som sådant er slået fejl, og at
liberale værdier er giftige og dekadente. At
frihed ikke er en værdi, fordi friheden til at
protestere fører til ustabilitet, medens stabilitet – på den anden side – kun kan eksistere i Rusland under en ”konsistent politisk ledelse” – læs: Putins regime. Med en
del-og-hersk-metode præsenteres det
europæiske kontinent ifølge Kreml som
dekadent, og derfor er det bedst for de
europæiske stater, at de eksisterer hver for
sig på egne præmisser. Man fortæller seerne, at verden på det seneste er blevet ”russofobisk”, men overvejelsen over, hvorfor
det er blevet sådan synes at være irrelevant for de russiske mainstream medier.
Et analyseresultat som at det måske
skyldes, at Rusland overskrider andre suveræne staters grænser i Europas hjerte, som
i Georgien eller Ukraine, eller i form af
hjælp til diktatorer i Mellemøsten, som
Syrien, er ikke noget man indvier de russiske seere i. Der er intet tegn på nogen
intern selvkritik eller kritisk tænkning,
refleksion, årsagsforklaring i de indenlandske narrativer. Disse narrativer tjener til at
tilfredsstille Kremls mission om at underminere Europas enhed og demokratiske
tænkning. Det, de fremmer, er helt klart
det synspunkt, at det europæiske publikum bør sætte spørgsmålstegn ved deres
demokratiske livsform, ved om deres poli
ti er professionelt, ved politikernes eller
domstolenes integritet, og at hele den

Ukraine Crisis Media Center: Ukraine som testlaboratorium
Ukraine har i de sidste fire-fem år oplevet den undergravende virkning af massive udenlandske informationsangreb, som har haft til formål at manipulere og
destabilisere den offentlige mening i indlandet og internationalt, herunder
svække den nationale ukrainske dialog.
Ukraine har været og er fortsat et øvelsesområde, hvor Rusland kan teste sine
informations- krigsførelsesteknologier. Men, ganske få eksperter gør ophævelser
over det faktum, at Kremls største testlaboratorium er dets eget land med 150
mio. indbyggere, og disse eksperimenter er ikke kun en trussel mod russere,
men også mod andre lande. Det er klart, at den måde, som Rusland nu portrætterer andre europæiske lande på, har indflydelse ikke kun på de internationale og interkulturelle relationer mellem Rusland og andre lande, men i sidste
ende også på russernes parathed til at støtte deres egne lederes politik.

18

europæiske livsstil er fejlbehæftet og at
russerne har retten på deres side i en mission om at ”fixe” dette.
Vor indholdsanalyse af 3½ års russisk
TV-dækning mellem 2014 og 2018 viser,
at radikale politikere som Le Pen i Frankrig opnår positiv omtale fra TV-værterne,
mens modsætningsvis de ikke-populistiske
europæiske ledere og politikere udsættes
for en hård, endog brutal, og ofte meget
personlig målrettet kritik. Den gennemsnitlige europæer beskrives som dekadent
og frataget positive menneskelige værdier
(dehumanized) i en sådan grad, at en gennemsnitlig russer må føle sig tvunget til at
redde Europa igen, således som Rusland
”fik det gjort i 1945”.
Vi anbefaler - baseret på denne systemiske trussel – ikke blot at studere de russiske narrativer grundigt, men også at konstruere et system af modtræk mod dem.
Blandt de foreslåede tværfaglige løsninger
er yderligere undersøgelse af finansieringen af radikale politiske partier i Europa,
udvikling af liberalt russisksproget TV-indhold til online, dybere analyser af den russiske infiltration af de vestlige økonomier
og informationsrum, at ophøre med at
betragte russiske medier som frie medier
og mange andre handlinger.
Bundlinjen er, at for at bevare det liberale demokrati som livsform er der behov
for at spænde sikkerhedsbæltet og forberede sig på en højst ujævn køretur fremover. Før Rusland rykker ud for at ”fixe det
hele”.

Natalja Popovitj er medstifter af og
 
bestyrelsesmedlem i Ukraine Crisis Media
Center
Artiklen er oversat fra engelsk af
Philip Maschke
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Hvem er Ukraine Crisis Media Center?
De tekster, der her bringes, er citerede
uddrag af rapporten ”Image of European
Countries on Russian TV”, som UCMC
præsenterede for det diplomatiske korps i
København den 17. april 2019. Teksterne
er oversat fra engelsk af Philip Maschke.
UCMC er en NGO, grundlagt i marts
2014 af kommunikations-, public relations folk og politologer for at forsyne
verden med aktuelle informationer om
begivenhederne i Ukraine samt om trusler
mod og udfordringer for den nationale
sikkerhed på politiske, økonomiske, energi og humanitære områder. UCMC driver
et uafhængigt pressecenter, hvor omkring
3.000 arrangementer har været afholdt,
og udgiver endvidere et ugentligt
nyhedsbrev om ukrainsk politik. Omkring
50 fixere over hele landet bistår internationale medier.
UCMC har arbejdet med russisk disinformation fra starten af det russiske

engagement i Østukraine. UCMC har draget den konklusion af arbejdet, at selv
når tydelige falske nyheder afsløres,
ændrer det ikke målgruppens perception
og bedømmelse af begivenheden.

Metode
Dette førte til, at UCMC ville gå i dybden
  

med et nærstudie af den russiske statspropaganda-maskine, først med en analyse af russiske mediers portrættering af
EU og landene i EUs østlige partnerskab.
UCMCs Analysegruppe om Hybrid
Krigsførelse har i perioden fra 1. juli 2014
til 31. december 2017 gennemført en
indholdsanalyse af de tre største TVkanaler i Rusland, der står under Kremls
kontrol: Kanal 1, Rossija 1 og NTV.
Samtlige omtaler af EU som en enhed
og af de enkelte europæiske lande er blevet registreret og kategoriseret, således
som de er præsenteret i nyhedsudsendel-

ser og politiske talk shows, og lagt i en
database. Software har sorteret indholdet
i negative, positive og neutrale omtaler i
relation til emne, især mht.
- Et objekts deltagelse i handlinger, der
fordømmes af samfundet som konkurs, manglende evne til at opfylde
indgåede forpligtelser og andre negative begivenheder.
- Negative vurderinger, sarkasme eller
ironi i værtens tone-of-voice, samt
negativ feedback fra eksperter eller
parter i en sag.
- Ophør eller eliminering af et objekts
kapacitet eller formue/kapital.
Samtlige negative omtaler i nyhedsudsendelser er blevet checket af eksperter
og kodet manuelt for at tilknytte dem til
emne og underemne.

Ukraine Crisis Media Center: Russiske TV-seervaner
Den russiske befolkning må siges at være sårbar for propagandistisk indhold i tv-udsendelser. Rusland må betragtes
som et lukket land, når kun en lille del af befolkningen får kontakt med vestlige liberale demokratier. Af landets
befolkning:
- Kun 5% taler et fremmedsprog, ofte engelsk
- Kun 6% ser eller læser nyheder fra udenlandske medier
- Kun 7% rejser af og til uden for lande i det tidligere Sovjetunion
TV er den helt væsentlige nyhedskilde, som russerne har tillid til. 42% svarer ja til at have tillid til føderalt=nationalt
TV, 33% til regionalt TV. Adspurgt om hvad der er den væsentligste nyhedskilde svarer:
- 57% TV
- 6% at tale med andre mennesker
- 16% Internet
- 4% print medier
- 11% blogs og sociale netværk
- 3% radio
90% af russerne ser nyheder på TV, og 57 % betragter TV som den væsentligste nyhedskilde. Undersøgelsen har fokuseret
på de tre største føderale/nationale TV-kanaler: Rossija 1 (seerandel 15,9%), Kanal 1 (seerandel 14,5%) og NTV (seerandel
11,3%). De udsender de mest populære nyhedsprogrammer og politiske talk shows. Også det russiske forsvarsministeriums
kanal Zvezda (Stjernen) indgår i top 10 med en seerandel på 3,2%.
Alle de tre førende TV-stationer er under Kremls finansielle og politiske kontrol. Rossija 1 er placeret direkte under regeringen, Kanal 1 ejes af Jurij Kovaltjuk, en nær Putinstøtte, af en styrelse under det russiske økonomiministerium og Roman
Abramovitj; NTV ejes af samme Jurij Kovaltjuk og Gazprom-media.
Rapporten skriver, at ejerforholdet i sammenhæng med den høje tillid til disse statskontrollerede medier fører til samfundets informationsisolation og bevirker stor tillid til Kremls politik uden at folk har værktøjer til at analysere eller tænke
uafhængigt.
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Ukraine
  Crisis Media
 Center:
Russiske tv-mediers narrativer om Europa
I undersøgelsesperioden indgik 22.711
negative omtaler af europæiske lande.
Forholdet mellem negative og positive
nyheder om Europa var 85/15.
Gennemsnitligt blev Europa omtalt negativt 18 gange om dagen på de dækkede
kanaler. Livet i Europa er ifølge russisk TV
meget vanskeligt – et billede, der forstærkes af, at myter håndteres som fakta.
Den russiske misinformation er meget
fokuseret og disciplineret. Analysegruppen for hybrid krigsførelse har identificeret, at 88% af samtlige negative nyheder
kan kategoriseres inden for kun seks narrativer, som her rangordnes efter antal
anvendelser:
∗ 22% Livets rædsler, det grusomme
liv.
∗ Det mest udbredte narrativ handler
om hverdagen i Europa. Den gennemsnitlige europæers sikkerhed er konstant udfordret. Livet i de europæiske
lande er usikkert, ustabilt og fuldt af
farer. De fleste historier handler i
denne kategori om naturkatastrofer,
industrielle katastrofer, ulykker og kriminelle handlinger. Typisk har historien basis i en ubetydelig, mindre begivenhed, som blæses ud af proportion
eller endog beskrives som en trend.
Det kan være lukning af veje under en
snestorm eller en familiefejde i en lille
italiensk landsby, Tilsvarende brande

eller katastrofer i russiske byer omtales stort set ikke. Lokale myndigheder
i europæiske byer beskrives som svage
eller ude af stand til at afhjælpe de
katastrofer, borgerne udsættes for.
Hær og politi karakteriseres på samme
måde som svage. Historierne går igen
på den tre førende kanaler.
∗ Et Levada studie i januar 2016 viste,
at 70% af russerne undgår at rejse
udenlands pga. sikkerheden.
∗ Frankrig og Italien nævnes flest
gange i kategorien det grusomme liv.
∗ 21% Europa er i forfald.
Sætningen stammer fra Sovjettiden.
Den bygger på fraværet af moralske
værdier i Europa og det totale fravær
af samhørighedsfølelse. Det forenede
Europa gør forgæves forsøg på at
skjule, at det er ude af stand til at
tage vare på sig selv. Europæerne er
individer med svage moralske værdier;
normale karakteristika er neo-nazister,
pædofile, hykleri i de politiske eliter. I
samme kategori anbringer russiske
medier ligestilling blandt køn og

LGBT rettigheder. På den modsatte
side er russerne de ægte bærere af
sande værdier og spiritualitet, og russerne må indstille sig på at kæmpe for
disse værdier for at undgå, at virussen
det rådnende Europa også ruinerer
Rusland.

ME N N ESK E

Eksempler er, at Polen, Ukraine og
de baltiske stater påstås at omskrive
historien, at slette historiens sejre og
påvirke de yngste generationer til at
mene, at Rusland er en rædselsfuld
stat. I denne situation har Rusland en
moralsk forpligtelse til at forhindre
nazismens genfødsel. Dette narrativ
anvendes, når talen falder på Rusland
og Ukraine. Budskabet om Europa er,
at det er fyldt op af indre konflikter,
som det ikke kan håndtere inden for
økonomi, politik, justits og moralske
værdier. Et forenet Europa baseret på
fælles værdier er en utopi: Katalonien
og Brexit er eksempler.
EU og
Storbritannien nævnes hyppigst i
kategorien Europa i forfald.
∗ 19% Protester
∗ Der er daglige strejker og protester
overalt i Europa. Dette tema forsvinder aldrig fra de russiske tv-kanaler.
Sundhedspersonale, Eiffeltårns personale, bønder, værkstedsfunktionærer
m.fl. demonstrerer deres utilfredshed
med deres regeringers politik.
Ineffektivt og svage ledelser fører til
utilfredshed, folkets stemme høres
ikke, og derfor må folket gå på gaden
for at demonstrere. Europæerne kan
 
ikke gøre andet end at gå på gaden
for at demonstrere mod kroniske fejl
inden for økonomien, politik og sik-
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Ukraine Crisis Media Center: Information Operations
Der findes forskellige modeller for hvorledes information tilrettelægges strategisk, udførelsen af strategien benævnes information operations (IO). Rusland har iflg. et RAND-studie af Rand Waltzman sit helt eget og fra Vesten forskellige syn på IO.
Målt med udgangspunkt i de væsentligste udtryk for sikkerhed udgivet af det russiske militærakademi for stabs-og planlægningspersonale er IO en kontinuert operation, uanset om forholdet til en anden regering er positivt eller negativt, mens det
typisk for vestlige lande er en begrænset, taktisk aktivitet, som kun tages i anvendelse i forbindelse med fjendtlige situationer. Rusland befinder sig altså i en permanent informations-krigstilstand, mens Vesten ikke gør. Dette gør vestlige lande sårbare for den systemiske indflydelse fra Rusland, eksempler herpå er præsidentvalget i USA, Brexit og de franske valg.









I februar 2017 tilkendegav den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu åbent etableringen af en informationshærenhed inden
for det russiske militær. Generalstabschefen Valerij Gerasimov har konkluderet, at den nuværende krigsførelse består af nonmilitære indsatser og militære indsatser i forholdet 4:1. De non-militære indsatser er økonomiske sanktioner, afbrydelse af
diplomatiske forbindelser, politisk og diplomatisk pres. Information Operations er i russisk optik en væsentlig del af den nonmilitære krigsførelse.

kerhed. I et demokratisk land er protester ikke noget ekstraordinært, det
er udtryk for ytringsfrihed, som er en
kerne i de demokratiske lande.
Protester derimod i Rusland er ubetydelige og et tegn på svaghed.
∗ Frankrig og Tyskland nævnes oftest i
kategorien protester.
∗ 12% Terrorisme
Russiske medier har deres egen måde
at præsentere terrorisme på, idet de
viser, at Europa er under et evigt
angreb. Almindelige kriminelle handlinger bliver omtalt som terrorisme.
Politik og sikkerhedstjenester er svage
og ineffektive. Tragedierne er en straf
for utilstrækkelige politiske løsninger,
den manglende evne til at håndtere
migrationskrisen, og uvilligheden til
at samarbejde med Rusland på dette
punkt.
Frankrig og Belgien nævnes hyppigst i kategorien terrorisme.
∗ 8% Flygtningekrisen
Dette narrativ forbindes typisk med
EU og med Tyskland. Flygtningekrisen
er et resultat af fejlslagen europæisk
politik, fordi Europa støttede USA, da
USA gik ind i Syrien. Tusinder af sultne og farlige immigranter fylder
Europas byer hver dag, de skubber

lokalbefolkningen ud, begår kriminelle
handlinger
og
terrorisme.
Flygtninge lever under horrible, inhumane vilkår i EU-staterne. ”På et tidspunkt hvor den europæiske union
kæmper for at opretholde et rum for
frihed, sikkerhed og retfærdighed, slår
dusinvis af mennesker sig ned i de
barakker, hvor nazisterne opbevarede
jøderne”. Rossija 1, 24. sept. 2015.
∗ 6% Sanktioner mod Rusland
∗ Hovedbudskabet i dette narrativ er, at
de sanktioner, der er pålagt Rusland
sammen med Ruslands kontra-sanktioner skader EU så meget, at flere og
flere lande ønsker at opgive dem for
at få en chance for selv at overleve.
Dette narrativ skyder også skylden på
USA, der ikke giver EU lov til at
ophæve sanktioner mod Rusland. Det
anføres som en almengyldig sandhed,
at EU er underlegen og underlagt
direkte
kontrol
fra
USA.
Sanktionsnarrativet anvendes til at
omtale Ruslands styrker. Det gøres
med historiske eksempler på, at
Europa gennem århundreder forsøgte
at erobre Rusland, men aldrig lykkedes med det. Russerne har et højere
moralsk kompas, der ikke er afhængigt af økonomiske faktorer, og har
ikke behov for al den europæiske vel-
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færd. Anden Verdenskrig anvendes
ofte til at bekræfte Ruslands overlegenhed.
∗ EU og Tyskland nævnes flest gange i
kategorien sanktioner.
Udover de seks kategorier findes skræddersyede gentagne budskaber, som at ”de
baltiske lande er et øvelsesområde for
NATO”, ”Storbritannien er USA's marionet”, og ”Danmark er det europæiske
centrum for dyre-sex turisme”.
De eneste europæiske lande, der overvejende omtales positivt, er Belarus og
Schweiz.
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Hvad ligger
skuffelse
over
  bag russernes


“Vesten”?
Af Karsten Fledelius
Russisk skepsis over for
Vesten har en lang historie.
Ruslands nuværende nationaldag refererer til befrielsen af Moskva fra polakkerne i 1612.
Russerne ser sig som Europas frelsere ikke kun i 1945, men også i 1812-15, da
Napoleon indtog Moskva, men siden blev
jaget tilbage til Paris.
Et mindre kendt kapitel mindes vi om
på side 4 af dette nummer, hvor vi ser
Hitler i Prag sammen med den magtesløse tjekkiske præsident Hacha i 1939. For
Stalin havde i 1938 prøvet at få England
og Frankrig med på at sætte foden ned
over for Hitlers krav over for Tjekkoslovakiet. Hitlers indmarch i Prag et halvt år
efter München-aftalen, som blev taget
med et skuldertræk i London og Paris, fik
Stalin til at tænke i andre baner og dele
Østeuropa mellem sig og Hitler i 193940.
Russernes forventninger til “Vesten” i
1989-99 var til gengæld store. Kommunismen havde spillet fallit, nu kastede
man sig i armene på det liberal-demokratiske, fri-markedsøkonomi-dominerede
system, som amerikaneren Fukuyama
dengang så som slutpunktet af menneskehedens historie, “The End of History”.
Men resultatet blev ikke blot Ruslands
frigørelse fra et ideologisk diktatur og en
kommandoøkonomi i opløsning, men
også en ødelæggelse af den velfærdsstat,
landet under Sovjetsystemet på mange
måder også var. I 1998 gik bunden tillige
ud af den russiske rubel, hvad der forarmede mange. Putin tog over i 1999/2000
på et tidspunkt, hvor mange ældre især i
provinsen døde af sult eller tog deres eget
liv pga. fattigdom.
Putin fik fordelen af at træde til på et
tidspunkt, hvor konjunkturerne begyndte
at gå en bedre vej. Og ved at følge Norges eksempel med at skabe en stor statsreserve via olieindtægterne, samt ved at
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knægte et par af oligarkerne, skabte
Putin stabilitet og social fremgang. Samtidig formåede han at give Rusland øget
vægt på den internationale scene og dermed gengive russerne en fornemmelse af
selvrespekt. Vel var der i Rusland skepsis
over for NATO, ikke mindst efter udvidelsen med en række centraleuropæiske
lande i 1999, og bombningen af Serbien
samme år, men skepsis over for EU indtrådte meget senere. Endnu i 2011 syntes
forholdet mellem Rusland og EU i vid
udstrækning at være præget af samarbejde og betydelig gensidig tillid.
Siden da er det år for år gået tilbage
med tillidsforholdet. Det “arabiske forår”,
herunder den vestlige intervention i Libyen, som førte til lynchningen af Moammar Gaddafi, for slet ikke at tale om Syrien-krisen, hvor USA gik ind og støttede
oprørerne mod Ruslands gamle allierede
Assad, var en udfordring til samarbejdet.
Men det var Ukraine-krisen 2013-14, som
bragte EU i skarp modsætning til Rusland, efter et forløb præget af dårlig
kommunikation og forventningsafstemning mellem Rusland og Vesten. Og siden

da er det bare blevet værre og værre,
godt hjulpet på vej af faldende oliepriser,
som har gjort drastiske indskrænkninger i
det russiske statsbudget nødvendige. De
velfærdsydelser, som Putin i nogen grad
havde fået genskabt, er blevet forringet år
for år. Og den korruption, som den forrige præsident, Medvedev, omkring 2009
erklærede sin kamp mod, er desværre kun
vokset siden.
Putins modtræk synes at have været:
hvad indad tabes, skal udad vindes. Bl.a.
ved at give befolkningen et indtryk af, at
selv om det går dårligt i Rusland, går det
endnu dårligere i det hidtil misundte
“Vesten”. Et Vesten som indimellem har
haft meget svært ved at leve op til sine
idealer. Men facit er nok desværre, at vel
er de fleste russere i dag skuffede over
Putin, men mindst lige så skuffede over
“Vesten”.

Demokratiet havde haft meget bedre
udviklingsbetingelser i Rusland, hvis det
sociale sikkerhedsnet ikke var blevet ødelagt af den neoliberale chok-terapi i
1990erne. Vi skandinaver må vise russerne, at velfærd er opnåeligt ikke på trods
af, men i kraft af demokratiet. Og vi må
tage os i agt for at være dårlige eksempler, f.eks. gennem vores flygtningedebat
og utilstrækkelige kontrol med banker og
embedsmænd. Vi leverer jo selv meget af
krudtet til de russiske mediekanoner!
Vi må interessere os for dem, huske, at
de er vore naboer, besøge menneskene i
Rusland og modtage dem hos os. Styrke
kulturelt samarbejde og de personlige
kontakter folk til folk. Vise vores respekt
for deres indsats i kampen mod fælles
fjender og deres store bidrag til verdenskulturen. Og frem for alt ved at være et
godt eksempel på et solidt demokrati
med velfærd, borgerindflydelse, social
retfærdighed og kamp mod korruption.
Dette overflødiggør ikke kampen mod
misinformation og fake news. EU-medieberedskabet bør ikke svækkes. Men det er
vigtigt med en nuanceret tilgang til
medieproblematikken, hvis tilliden over
grænserne skal genopbygges. Her er der
gode forbilleder at hente i 1980erne.
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Krim fem år efter annekteringen
Af Søren Riishøj
Krim og Krim-tatarernes
skæbne har igennem historien været nært forbundet
med Rusland, Ukraine og
Tyrkiet. I dag, efter den russiske annektering af Krim i 2014, er Krim de jure stadig
en del af Ukraine, men de facto under russisk kontrol og styret fra Moskva. Det konstaterer Zaur Gerasimov i det Bremen-baserede ”Russland-Analysen”, i et særnummer
helliget 5-året for den russiske annektering.
I dag, konstaterer han, finder vi den største diaspora af Krim-tatarer i Tyrkiet. Her
føler de sig godt integreret, er politisk aktive og klarer sig gennemgående rigtigt godt,
også økonomisk. Spørgsmålet om Krim er
imidlertid ikke højtplaceret på den tyrkiske
regering og præsidents Erdoğans dagsorden, det ærgrer naturligvis Krim-tatarerne.
Ankara er nærmest en inaktiv iagttager til
konflikten mellem Kyiv og Moskva. Officielt
bekender Ankara sig til Ukraines territoriale
integritet, men har af geopolitiske, økonomiske og sikkerhedspolitiske årsager ikke
ønsket at deltage i de vestlige sanktioner
mod Rusland. Sidste sommer købte
Erdoğan det russiske S-400 anti-raketsystem og fortsatte forhandlingerne om russisk finansiering af atomkraftværket i
Akkuyu i Anatolien. Moskva taler ikke om
”Krim-tatarer”, men om ”muslimer”. Sergei
Aksjonov, lederen af den russiske forvaltning af Krim, har hyldet opførelse af
moskeer og højtideligholdelse af muslimske
helligdage. Dette truer ikke, skønnes det,
den russiske overhøjhed over Krim, tværtimod. Rusland selv har et pænt stort mindretal af muslimer på ca. 15 pct., og ønsker
at fastholde båndene til de mellemøstlige
lande.
Krims tilbagevenden til Rusland, skriver
Regina Heller i det samme særnummer af
”Russland-Analysen”, indebærer en tilbageerobring af den tabte nationalstolthed og
større respekt for Ruslands storhed og vægt
på internationalt plan. Den internationale
orden kom mere i samklang med den russiske selvopfattelse. Krim betyder rigtig
meget i den russiske ”erindringskultur”. I

november 2013 viste meningsmålinger en
opbakning til Putin på 61 pct., efter annekteringen steg denne til 81 pct. Tilbageerobringen blev af langt de fleste betragtet
som en korrektion af en historisk uretfærdighed.
I de første år kunne flertallet af russere
tåle den økonomiske nedgang, der fulgte
 vestlige


som følge af de
sanktioner
og de
russiske modsanktioner. I den økonomiske
politik var målet frem for alt større selvforsyning, mindre sårbarhed og størst mulig
makroøkonomisk stabilitet. Den økonomiske omstilling væk fra petrostaten lod dog
vente på sig, og det kom til at koste i form
af prisstigninger, hævelse af afgifter (moms)
fra 18 til 20 pct., besparelser f.eks. i form af
højere pensionsalder og deraf følgende
dalende realindkomster. Over det seneste år
har Putins popularitet derfor været dalende.
Nu mener flertallet, at udviklingen går
den forkerte vej. Dertil kommer protesterne
mod stramningerne i den nyligt vedtagne
internetlov. Brug af internettet har virket
fremmende på sociale oprør i mange lande
rundt om i verden, i højeste grad også i
Ruslands nabostater. Opstramningerne i
den nyligt vedtagne internetlov skal forebygge, at dette også vil ske i Rusland.
Annekteringen af Krim støttes af langt de
fleste russere, men den betragtes af stadig
flere som et ”afsluttet kapitel”. I begyndelsen troede langt de fleste, at de økonomiske fordele ville overstige omkostningerne,
men hvad det angår, er der også sket et
holdningsskift. For annekteringen skulle

vise sig at blive uventet dyr. Frem til 2020
er der påbegyndt ikke mindre end 800
bygge- og anlægsprojekter, skriver Julia
Kuznir i ”Russland-Analysen”. De oprindelige beregninger af omkostningerne holdt
slet ikke stik, udgifterne steg, og det kom til
at gå hårdt ud over de bevillinger, der blev
ydet fra statsbudgettet til andre regioner.
Anlæg af tre nye vandværker og vandledninger skal sikre vandforsyningen, et søkabel er trukket fra Krasnodar regionen over
Kertj-strædet med en kapacitet på hele 800
MW, og mobile gasturbiner og to nye kraftvarmeværker dækker manglen på gas. De
projekter blev afsluttet i marts 2019.
Dertil kom lufthavnsanlæg, f.eks. en ny
terminal i Simferopol lufthavn, en udvidelse af militærbaserne og, ikke at forglemme,
anlæg af den 19 km. lange bro over Kertjstrædet med tilhørende vejbyggeri. En helt
ny 4-sporet 250 km. lang motorvej skal forbinde Kertj, Simferopol og Sevastopol.
Sidst i 2019 er broprojektet helt afsluttet,
for da vil også jernbaneforbindelsen være
helt på plads. Oprindeligt var der blevet
afsat 681 mia. rubler (ca. 67 mia. dkr.) til
infrastrukturinvesteringer under ét, men det
reelle tal bliver væsentligt højere. Alene
Krim-broen med tilhørende veje skulle
komme til at koste omkring de 450 mia.
rubler, svarende til godt 44 mia. dkr.
Vestlige økonomiske sanktioner og
udbredt korruption har bidraget til at hæve
udgifterne. Derfor blev der renset godt ud i
de regionale magtstrukturer og det førte til
forsinkelser.

Broen over strædet mellem Taman og Kertj med både motorvej og jernbane under bygning.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

23

Nummer 2 2019_K2:Layout 1 21/05/19 11.01 Page 24

Rusland:
agenter
og de
  De fremmede


samfundsnyttige
Af Julia Samokholova
I februar 2019 blev endnu
tre russiske NGOer føjet til
Justitsministeriets register
over ”fremmede agenter”
som følge af et uanmeldt kontrolbesøg,
der fandt spor af modtaget udenlandsk
finansiering. Direktøren for de tre organisationer, den 77-årige Lev Ponomarev,
blev belejligt arresteret dagen før for at
have opfordret borgere til at deltage i en
demonstration imod fængsling og tortur
af en gruppe unge, der sidder varetægtsfængslet under anklager for ekstremisme.
Organisationerne er alle grene af den
anerkendte og respekterede russiske
bevægelse For Human Rights, der blev
oprettet i 1997 og som trods manglende
finansiering, konstante retssager og trusler kæmper imod menneskerettighedskrænkelser og brugen af tortur i fængsler
og i myndighedernes varetægt.
I mellemtiden har 66 sager, der alle
udfordrer den russiske NKO-lov om
”fremmede agenter”, hobet sig op hos
den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det er klager fra forskellige
NGOer, der alle imod deres vilje er blevet
opført på Justitsministeriets register over
”NKOer, der udfører funktion som fremmede agenter”. Sagsøgerne er blandt
andre miljøbevægelserne Ecodefence og
Green World, menneskeretsorganisatio-

I artiklen bruges betegnelsen NKO – non-commercial
organisation – i henhold til
russisk lov. Betegnelsen NKO
dækker både over NGOer,
foreninger, religiøse grupper, associationer, sammenslutninger og andre.

24

nerne Memorial, Moskva-Helsinki-gruppen, Soldatermødrene, Komiteen imod
tortur og mange andre. Ifølge NGOerne,
som ikke fik medhold ved nogen russisk
domstol, blev deres ytrings-, forsamlingsog foreningsfrihed (Den Europæiske
Menneskerettighedskonventions artikler
10 og 11) krænket. Sagerne venter stadig
på en afgørelse, der fremfor en egentlig
ophævelse eller ændring af loven i tilfælde af en dom i NGOernes favør, snarere
vil være en symbolsk og moralsk sejr for
det russiske civilsamfund.

NKO-lovgivningen i Den russiske
Føderation
Ser man på den historiske udvikling af
NKOers virke i Rusland siden deres indskrivning i den føderale lov i 1996, er
halvfemsernes og nullernes lempelige
regler og manglende kontrol gradvist blevet erstattet af en stadig strammere lovgivning overfor internationale NGOer og
de organisationer, der modtager finansiering fra udlandet. Skepsissens og frygtens
sædekorn blev plantet af Putin allerede
tilbage i 2004 og 2005, da han til sin
årlige tale til den Føderale Forsamling
beskyldte NKOer for at modtage finansiel
støtte fra indflydelsesrige fonde og tjene
tvivlsomme gruppers kommercielle interesser. Finansiering af ulovligt politisk
virke fra udlandet var uacceptabel, pointerede han, og den første lov om skærpede krav til NKOers registrering og arbejde
blev vedtaget snart derefter i december
2005.
En række uheldige sager i 2006 og
2007, der involverede finansiering til russiske menneskerets- og mediefrihedsorganisationer, fik masser af opmærksomhed i medierne og gav nyt liv til de gamle
støvede fortællinger om spioner og
landsforrædere. Diskursen om magtfulde
vestlige fonde og regeringer, der gennem
lyssky finansiering af NKOer i Rusland
undergraver det russiske styres suverænitet og blander sig i landets interne anlig-

gender, faldt i frugtbar jord og begyndte
at forme en skeptisk og fjendtlig holdning til NKOer i de brede samfundslag.
Medvedev-regeringen liberaliserede
delvist NKO-lovgivningen og etablerede i
2010 en særlig kategori ”socialt-orienterede NKOer”, som fremover vil have fortrinsret, når de søger økonomisk støtte
fra staten eller lokaladministrationer.
Denne kategori omfatter NKOer, der
arbejder på at løse landets sociale udfordringer såsom at yde hjælp og støtte til
personer med handicap, udsatte, ældre
og syge borgere; yde gratis juridisk rådgivning og beskytte borgeres rettigheder
og friheder; bevare og beskytte natur,
dyreliv og kulturarv; undervise og oplyse
borgere om kultur, sund livsstil, videnskab, sport og andet.

Fremmede agenter
De meget kontroversielle og omdiskuterede lovtiltag, der kollektivt blev kendt som
”loven om de fremmede agenter” var blot
et af mange restriktive og repressive tiltag, som den russiske regering vedtog
som følge af urolighederne og de mange
protester i vinteren 2011-2012. I loven
pålægges det alle NKOer, der modtager
finansiering fra udlandet og beskæftiger
sig med ”politisk
  virke” i landet, at registrere sig som ”fremmede agenter”. Ved
udenlandsk finansiering forstår man ikke
kun udenlandske organisationer, regeringer, statslige instanser, men også russiske
juridisk registrerede firmaer/organisationer, som får udenlandske midler.
Resultatet blev, at mange NGOer lukkede
ned, formelt eller de facto, og de udenlandske fonde og samarbejdspartnere forlod Rusland.
De største kritikpunkter mod loven,
som både russiske og internationale
NGOer samt ECRI, Den Europæiske Kommission imod Racisme og Intolerance, har
givet udtryk for, er, at betegnelsen ”fremmed agent” stigmatiserer og væsentligt
begrænser NKOens handlerum og
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besværliggør deres arbejde med de russiske myndigheder. Den vage formulering
af ”politisk virke”, indbefatter ikke kun
klassisk politisk arbejde som oprettelse af
valgkommissioner og deltagelse i politiske partiers arbejde, men er blevet præciseret til også at omfatte al slags organisation og deltagelse i offentlige møder,
debatter, protester, kampagner, demonstrationer – med ét ord al aktivitet, der på
moderne NGO-sprog hedder advocacy.
Selvom loven ikke skulle påvirke NKOer,
der beskæftiger sig med beskyttelse af
miljøet og dyrelivet eller indenfor kunst-,
kultur- og sundhedsområderne, bliver
næsten enhver besværlig og kritisk NKO,
der modtager penge fra udlandet – uanset sum – i praksis registreret som ”fremmed agent”. Loven bliver således brugt til
at modarbejde og lukke munden på
NKOer, der er uenige i, kritiserer eller
udfordrer regeringen, administrationen
eller magtfulde embedsmænd, der alle
repræsenterer det uanfægtelige magtapparat.
I dag er 73 organisationer registreret
som ”fremmede agenter”. I alt har 158
været på listen; af dem er 30 lukket ned,
mens over 40 har afslået udenlandsk økonomisk støtte og har fået deres navn renset. Men på trods af den russiske regerings forsøg på at stoppe udenlandsk
finansiering af NKOer, strømmer der til
Putins store bekymring stadig enorme
summer - 70-80 mia. rubler årligt (7-8
mia. dkr.) - ind i landet via diverse organisationer og sammenslutninger.

statslige eller kommunale ejendomme, få
gratis sendetid på statslige tv- og radiokanaler og komme på kurser.
Der opstår således store kløfter i den
russiske NGO-verden. Mens de politisk
besværlige menneskerettighedsorganisationer som For Human Rights udsættes
for bureaukratiske prøvelser, uanmeldte
kontrolbesøg, bøder og domme fra myndighedernes side blandet med trusler,
hærværk, provokationer og overfald fra

Øget statsfinansiering til ”de
samfundsnyttige”







højre-nationalistiske grupperinger og
bøller, oplever de socialt-orienterede
samfundsnyttige NKOer anerkendelse og
opbakning fra det politiske system i form
af øget finansiel støtte og good-will, så
længe de ikke udfordrer det politiske
system og magthierarkiet.



OSCEs formand Lajčák besøgte FNs sikkerhedsråd i New York
”Vi har brug for at arbejde sammen. Nu mere end nogensinde” sagde Miroslav
Lajčák, Slovakiets minister for udenrigs- og europæiske anliggender, OSCEs
aktuelle formand, til FNs sikkerhedsråd i marts måned. Han bekræftede OSCEs
engagement for at støtte udførelsen af FNs globale mandat på det regionale
niveau.
”OSCE er som verdens største regionale sikkerhedsorganisation under FN Chartrets kapitel 8 baseret på samme vision: et system af aftalte regler, principper
og normer, og nye former for samarbejde mellem beslutningstagere – for at
forbedre livsvilkårene for folk på landjorden samt dialog på områder, hvor der
hidtil ikke har været nogen.
Udenrigsminister Miroslav Lajčák opfordrede til et større samarbejde mellem FN
og OSCE for at løse aktuelle konflikter. ”I denne tids glidende udhuling af den
globale våbenkontrol kan OSCE være en platform for tillidsopbygning og forøget transparens”.
Med et øje på fremtidige udfordringer pegede OSCE formanden på, at ”sikkerhedslandskabet er under forandring, at uforudsigeligheden er stigende, og at
begge organisationer bør tilpasse sig til at samle deres ressourcer på områderne
konfliktforebyggelse og –løsning, bæredygtig udvikling, institutionsopbygning,
retsstat og good governance, helt på linje med OSCEs tilgang til en altomfattende sikkerhedstænkning” (’comprehensive security’).
-phm

Rusland har selv gennem de sidste fem år
øget statsstøtten betydeligt til NKOerne,
men kun til de såkaldte ”socialt orienterede NKOer”. En ny udvidelse af loven i
2016 lægger vægt på at prioritere apolitiske NGOer, der samtidig tager nogle af
statens ansvar og opgaver på sig. De
kommer på det positive register af
”NKOer, der udfører samfundsnyttige
opgaver”, som dækker over en bred vifte
af socialt arbejde og oplysnings- og
undervisningsarbejde. Det giver dem
mulighed for at kommer øverst i bunken,
når der skal ansøges om finansiering.
Samtidig kan de anmode om at benytte
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OSCEs mediefrihedsrepræsentant
dybt
 


bekymret over russisk internetlov
Af Philip Maschke
Harlem Désir udtrykte i
februar sin store bekymring
over tilføjelserne til den
russiske føderale lov om
kommunikation og information, informationsteknologi og informationsbeskyttelse.
”Min bekymring gælder især bredden
og vage formuleringer i den ny lov samt
risikoen for at adgang til information
begrænses. Mens formålet er at sikre
bæredygtigheden for internettet inden
for Den Russiske Føderation vil de ny
beføjelser til at route internettet, der
gives den regulerende myndighed, samt
kravet til alle tekniske leverandører om at
installere udstyr til at modstå terrorisme
alvorligt påvirke fri og uhindret transport
af information. Midlerne kan også
anvendes til at afskære sig fra det globale internet og begrænse befolkningens
mulighed for at modtage og dele information. Jeg opfordrer parlamentet

[Dumaen] til at genoverveje loven under
hensyntagen til internettets transnationale natur og dets vigtige betydning for
medie-pluralisme”.
”Jeg erindrer om, at OSCEs Ministerråd
i Milano i december 2018 ved sin beslutning om at sikre journalisternes sikkerhed forpligtede medlemsstaterne til at
bevare retten til ytringsfrihed, til at
bevare retten til egne meninger og retten til at modtage og fordele information uden indgriben fra offentlige myndigheder. Ved beslutningen bekræftede
medlemsstaterne, at adgang til og fri
distribution af information, herunder via
internettet, er en væsentlig forudsætning for den digitale økonomi og gavner
udvikling”.

Overgreb mod journalister steget
I april måned afholdt repræsentanten en
stor konference ”Journalister under
angreb” i Wien. Det konstateres i oplægget, at ovennævnte MC-vedtagelse i
Milano er et stort skridt og et signal om



støtte til journalisters arbejde på farefulde betingelser overalt i OSCE regionen.
”I 85% af over 400 sager om dræbte
journalister i de seneste 25 år i OSCE
regionen er der ikke faldet dom over
gerningsmænd, der dermed går fri er er
ustraffede”.
I sin afrapportering til OSCE Permanent Council i juli og november medbragte Harlem Désir en liste på 170
sager, hvoraf 53 drejede sig om journalisters sikkerhed. Heraf var 14 sager om
fysisk vold, to skudepisoder, et brandstiftelsesangreb og et større antal fysiske
trusler.  
De værste eksempler er drabet på
Malta på journalisten og aktivisten
Daphne Caruana Galizia i juni 2017, på
den slovakiske undersøgende jounalist
Ján Kuciak i februar 2018, samt den
saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi i oktober 2018. Såvel som angrebene
på Charli Hebdo i Paris og drabene på 5
Capital Gazette medarbejdere i juni
2018.
Der savnes i høj grad politisk vilje og
politikompetence til at leve op til de
politiske forpligtelser om mediers frihed,
som medlemsstaterne har indgået.

OSCEs Repræsentant for Frie Medier siden juli 2017 Harlem Désir, (der efterfulgte Dunja
Mijatović).
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Luftbroen til Berlin - 70-året for blokadens
ophævelse
Af Philip Maschke
Den 12. maj fejres som
dagen, hvor den russiske
blokade af den fysiske
adgang for varer til Berlin
blev opgivet i 1949. I år var besluttet en
særligt tydelig fejring af 70-året for den
luftbro, hvor engelske og amerikanske
piloter i såvel militærfly som engelske
civile entreprenører fra den 26. juni 1948
til den 30. september 1949 fløj kul og
fødevarer ind til Berlin.
Denne søndag den 12. maj 2019 var
der i skønt solskinsvejr arrangeret folkefest for berlinerne på flyvepladsen Tempelhof i Berlins sydlige del. Selvom der
ikke er afgået et fly derfra siden oktober
2008, ligger hele arealet fortsat hen til
berlinernes fritidsformål som rulleskøjtekørsel og picnic. Festen åbnedes af Berlins overborgmester Michael Müller, SPD,
og forbundsjustitsminister Katarina Barley, SPD. Temaet var – udover at erindre
om hjælpen og det især amerikanske venskab, fra besættelsesmagt til venskab,
grundlaget for Berlin i den fri verden – en
understregning af, at hjælp er fra mennesker til mennesker på initiativ af ildsjæle,
og at Berlin har 17 venskabsbyer. Justitsministeren talte om behovet for internationalt samarbejde, beklagede i en bisætning det aktuelt dårlige forhold mellem
USAs præsident og Tyskland – heri var
berlinerne enige - og understregede, at
der er behov for humanitær og nødhjælp
mange steder i verden i dag, som vi skal
bidrage til, ligesom hun erindrede om
luftbroen til Sarajevo fra 1994 til 1996.
Dagens nok største medlevende bifald
tilfaldt dog The United States Air Forces
in Europe Band, der på det optimale tidspunkt kl. 16 spillede big band jazz i fri
luft under Tempelhofs enorme halvtag
foran den udstillede Douglas C-54 Skymaster.
Ved mindesmærket for luftbroen på
Platz der Luftbrücke (landsiden af Tem-

pelhof) var der forinden afholdt militære
æresbevisninger og kransenedlæggelser
med politiske og militære spidser samt
æresgæster.
I Allied Museum i den tidligere ameri  

kanske koloni i Dahlem afholdtes reception ved forbundsrepublikkens forsvarsminister Dr. Ursula van der Leyen med
deltagelse af ambassadører, veteraner,
forsvarschefer og politikere. Allied
Museum på Clay Allee har en glimrende
udstilling om luftbroen og efterkrigsårene i den bygning, der var amerikanernes
biograf.
Pilot og fhv. oberst Gail S. Halvorsen,
98, fra Utah, var med andre veteraner
æresgæst i den forgangne weekend.
Halvorsen blev ikonet for luftbroen efter
at han uddelte tyggegummi og pakkede
slik og rosiner i små faldskærme, som han
smed ud af vinduet til børnene under
indflyvning til Tempelhof, og telegrambureauet AP berettede om det. Siden
kopierede kollegerne konceptet, som på
tysk blev kaldt Rosinenbomber. Lørdag
deltog Halvorsen i indvielsen af en fodboldpark på Tempelhof arealet – ”The
Gail Halvorsen Park – Home of the Berlin
Braves”. Halvorsen blev siden kommandant for lufthavnen Tempelhof fra 1970
til 1974.

Optakten
Ved konferencerne under Verdenskrigen
var de fire daværende allierede USA,
Storbritannien, Frankrig og Rusland blevet enige om, at Tyskland skulle demilitariseres og helst fortsættes som fattigt
landbrugsland. Sektorgrænserne bestemtes af styrkernes fremrykning i de sidste
dage af Anden Verdenskrig. Russerne
kom først til Berlin, men Vestmagterne
insisterede på aftalen om sektordeling af
hovedstaden. Frankrig var kommet sent
til og var tildelt lunserne Saarland og dele
af Baden. Især russerne under Stalin insisterede på demontering af Tyskland og
afsendelse til Rusland af tysk infrastruk-
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Foto fra perioden af Gail S. Halvorsen i et
cockpit med en faldskærm af et lommetørklæde.

tur og fabriksanlæg som krigserstatning.
Om end man ikke havde kompetencer til
at skrue meget af det sammen igen.
Amerikansk regering og militære chefer
delte sig efter to opfattelser, enten nedgørelsen af det besejrede Tyskland eller
det synspunkt, at man var nødt til at
hjælpe dette land på benene igen – også
som hjælp til selvhjælp – samt som et
værn for den fri liberale verden mod den
kommunistiske. Vintrene 1946/47 og
1947/48 var ekstremt kolde og befolkningen havde knapt nok noget at bo i.
Firemagts samarbejdet blev stadig vanskeligere og på et tidspunkt trak Rusland
sig ud af kommandanturen i Berlin.
Winston Churchill - efter at have mistet
regeringsmagten i Storbritannien – konstaterede i sin tale på Westminster College i Fulton, Missouri, USA, i marts 1946,
at et jerntæppe var gået ned gennem
Europa. Den amerikanske general Clay
standsede afsendelse til Rusland af Berlins infrastruktur og var talsmand for at
bringe kul og fødevarer til Tyskland samt
at få befolkningen til selv at bygge landet op igen. I de to vestsektorer – ”Bizonia” – var USA og Storbritannien samar-
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Amerikanske C-47 propelfly losses på Tempelhof under luftbroen.

bejdende og ordførende. Rusland ønskede, at Vestberlin skulle anvende samme
valuta som østzonen og blive en del af
denne sektors økonomi, og da de vestallierede i 1948 indførte den ny vesttyske
DMark i Berlin forbød russerne fra dag til
dag vareindførsel til Berlin gennem den
sovjetiske zone.
En filmdokumentation på festdagen
viste daværende overborgmester i Berlin
Ernst Reuters passionerede taler med
opråb til verdens folk om, at de hverken
kunne eller burde opgive denne by og
dens mennesker!

Luftbroen
Svaret Luftbroen betød uafbrudt forsyning til Berlin ad luftvejen af kul til
opvarmning og produktion af strøm,
fødevarer (pulveriserede grøntsager!),
medicin og andre produkter. Det var
oprindelig et engelsk forslag stod der på
planchen om den engelske indsats: operation plainfare – operation husmandskost. Fra en spæd start forbedredes og
effektiviseredes forsyningsvejen løbende.
Flere forskellige engelske og amerikanske
flytyper, der kunne medbringe fra tre tons
(C-47/DC3) last til 5-6 tons, blev
anvendt, men hurtigt samlede det amerikanske luftvåben i de første uger samtlige C-54 med en lasteevne på ni tons fra
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baser overalt i verden og sendte dem til
Tyskland.
Flyene blev regelmæssigt
efterset på en luftbase i England. En
sådan C-54 Skymaster kunne losses på 13
minutter, eller på 9 minutter, når holdet
ville noteres for en rekord. En bevaret C54 stod søndag på Tempelhof. 7 stk. af
amerikanernes største flytype C-74, der
kunne laste 25 tons, kunne ikke lande i
Berlin, men fløj forsyninger over Atlanten
fra USA til Rhein-Main basen.

De allierede disponerede over tre flykorridorer: ad den sydvestlige fra Frankfurt og den nordvestlige fra Slesvig fløj
man ind til Berlin, ud fløj man i retning
Hannover. Fra sydvest afgik et fly hvert
tredje minut og de fløj fordelt i fem flyvehøjder (fem lag), det højeste 2,1 km.,
hvorved afstanden mellem to fly i samme
flyvehøjde var 15 minutter. Tropper i den
russiske sektor forsøgte at genere flyvningerne ved at lyse mod flyene med store
projektører og at jamme radiokommunikationen.
Flyene fløj ind til tre lufthavne i Berlin:
til lufthavnen i Gatow i den britiske sektor, til Tempelhof med nazi-regimets
kæmpe terminalbygning i den amerikanske sektor og til den ny lufthavn i den
franske sektor, Tegel, hvor den første og
Europas længste landingsbane blev
anlagt på kun tre måneder fra september

til november 1948 af 19.000 personer, 40
pct. kvinder, 60 pct. mænd.
Den 16. april 1949 bragtes på 24 timer
13.000 tons varer ind til Berlin fordelt på
1.400 flyvninger. 2,2 mio. mennesker i
Berlin, heraf omkring 20% flygtninge fra
krigen, skulle forsynes, med beregnedes
det, 1900 kalorier per døgn. Også betydningen af nødpakker fra Care til kvinder
og børn blev fremhævet.
Den politiske sikkerhedsgaranti til vestberlinerne blev gennem årene især stillet
af USA frem til den ultimative garanti
udstedt af en - oprindeligt uforberedt præsident John F. Kennedy den 26. juni
1963, som under det første besøg af en
amerikansk præsident i Berlin efter krigen
erklærede ”ich bin ein Berliner”. (Hvad
forbundskansler Konrad Adenauer, CDU,
ikke var begejstret for, da glansen af
besøget tilfaldt Berlins overborgmester
Willy Brandt, SPD).

Erindringer, skøn og historiske facts
’Talks’ hedder på nytysk de debatter, der
blev afholdt i et spartansk rum på
Tempelhof flyvepladsen på festdagen,
mellem historikere, fagfolk, en moderator
og borgere, der kunne huske perioden.
Uanset overskriften for hvert enkelt tema
blev der fremsat mange bevægende og
emotionelle kommentarer fra tilstedeværende ”Zeitzeugen”, ældre borgere, der
havde oplevet livsvilkårene under krigsog befrielsesårene i Berlin. Der var naturligvis også forskel på, hvor bevidst man
som barn havde været om luftbroen, om
forsyningssituationen. Størst kendskab
  der boede ved indflyvninhavde de børn,
gen til Tempelhof!
Ikke kun havde de allierede leveret kul
til opvarmning og grøntsager i pulverform, men frem for alt leveret håb og
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styrke til vestberlinerne, der frygtede for
at skulle blive opslugt under russisk
dominans. Fødevarer var særdeles knappe
og ”Brotsuppe smagte virkeligt ikke godt,
men sukker var ikke til at få”.
Besættelsesmagterne ændrede rolle til
at være venner – især de amerikanske GIs.
I amerikanernes øjne som værn mod den
russiske indflydelsessfære. Nogle satte
ord på, at de jo var gået i skole under
nazi-diktaturet og ikke vidste hvad det
liberale demokrati, som amerikanerne
ville opdrage dem i, var. Taknemmeligheden var stor. Også en herre, der som 18årig havde arbejdet med at losse flyene
på Tempelhof, kunne fortælle. Og en
kvinde om at være gravid under den
fødevaresituation. Men det stod også
klart, at nogle i de yngste generationer
ikke længere har det samme begrebsapparat om den kolde krig, om Vesttyskland
og DDR.
Ret interessant var, at der ikke altid var
overensstemmelse mellem fortællingerne.
Den sort/hvide skarpe perception, vi nu har
af delingen i Forbundsrepublikken og DDR,
svarede ikke til de første omkring 10 år i
Berlin efter kapitulationen. Samkvemmet
mellem øst og vest afhang meget af om og
hvor, man havde nær familie, og om hvorvidt man havde et rigtigt betalt arbejde.
Om der var to eller tre parallelle valutaer
på tidspunktet for blokaden stod også lidt
usikkert. Der var mindst to – ’West(-mark)’
og ’Ost(-mark)’ på samme tid, men der var
også Klebemark, gamle Reichsmark påklistret et gyldighedsfrimærke og der var
naturligvis tuskhandel, byttehandel. I den
sovjetiske sektor ønskede man, at enhver
berliner frivilligt bad om at få udstedt et
DDR Ausweis, hvormed man kunne købe
billigere fødevarer i Østberlin, især brød og
tjenesteydelser (skomager, frisør), hvad fat-

Leveret mængde

Efter vægt

US luftvåben
UK operationer
Flyvninger i alt

1.783.573 tons
541.936 tons
2.325.809 tons

Der blev gennemført 277.500 flyvninger således:
US luftvåben
UK Royal Air Force
UK civile entreprenører
Flyvninger i alt

189.960
65.860
21.680
277.500

68%
24%
8%

(citeret efter Barry Turner: The Berlin Airlift, Icon Books 2017)









tige vestlige familier nær sektorgrænsen var
mest tilskyndet til.
Historikere skønner, at der i perioden
(omtrentligt fra 1949 til 1957) var en halv
million sektorpassager per dag, folk der
boede på den ene side og gik i skole, på
indkøb eller på arbejde på den anden side.
Hvis man som enkeltperson spadserede
frem og tilbage kunne man have lidt brød
og pølse med til sig selv eller til familien.
Personkontrollen skærpedes kun gradvis,
selv efter arbejderopstanden, som blev slået
ned i sommeren 1953, lukkedes sektorgrænsen ikke. Jurisdiktionen var blot forskellig på de to sider. Men på et tidspunkt
lagdes en kontrolring om Berlin, således at
også DDR borgere fra f.eks. Leipzig ikke
længere frit kunne rejse ind i Berlin.
Som det er beskrevet i en anden artikel
i dette nummer af MRV føres der nu krig
om perceptionerne i form af narrativer.
En artikel i RT Deutsch, Russia Today på
tysk, i anledning af fejringen af 70-året
for de vestallieredes luftbro til Berlin
handler om, at der ikke var nogen isolation af Vestberlin, denne fejring og fremstilling er usand, der var et uhindret samkvem mellem sektorerne i Berlin.

Flyvning med veteran-rosinbombere
Til minde om 70-året for luftbroen har en

Heraf kul

Heraf fødevarer
og andet

80%
30%

20%
70%

(citeret efter Barry Turner: The Berlin Airlift, Icon Books 2017)
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kreds af flyentusiaster fra store dele af
verden samlet de endnu flyvende eksemplarer af DC3/C 47, DC4 und JU 52 til et
flyshow i dagene 10.-17. juni 2019. Det
foregår i Wiesbaden-Erbenheim, Jagel og
Fassberg. Fra luftbasen Fassberg vil flyene i formation som Rosinbombere flyve
ind over Berlin Mitte og Brandenburger
Tor lørdag den 15. juni kl. 17 og søndag
den 16. juni kl. 13.
PS. Læsere, der måtte trænge til flere
spionhistorier og konkrete mindelser om
den kolde krig, kan anbefales også at
besøge det aldeles udmærkede tyske
spionagemuseum få skridt fra Potsdamer
Platz i Berlin. Her finder man såvel objekter som 1960ernes og 70ernes spionværktøjer som ”edutainment”, et stort
antal video-interviews med nøglepersoner fra perioden.

Links:
Allied Museum, Clayallee 135,
14195 Berlin Dahlem:
www.alliertenmuseum.de
Militär Historisches Museum,
Flugplatz Berlin-Gatow:
www.mhm-gatow.de
1949 Luftbrücke 2019:
https://foerdervereinluftbruecke-berlin-70.de
Event 14.-15. juni 2019
Fliegerhorst Fassberg: Tag der
Bundeswehr:
www.tag-der-bundeswehr.de
Deutsches Spionagemuseum
www.deutschesspionagemuseum.de

29

Nummer 2 2019_K2:Layout 1 21/05/19 11.01 Page 30

 





Strejftog i Den Danske Helsinki-Komités tidlige historie:

Fængslerne bag Jerntæppet blev et af de
første fokuspunkter for Helsinki-Komiteen
Af Henrik Døcker

William Rentzmann ser tilbage på de
første danske forbindelser, som i
humaniseringens tegn blev etableret
til fængselsvæsener i Østeuropa
Den Danske Helsinki-Komité blev forholdsvis hurtigt efter sin oprettelse i 1985
opmærksom på, at fængselsforholdene i
Jerntæppe-landene var ganske uhyrlige.
Kort før Jerntæppet gik rigtigt op i

Margareta Kepinska Jakobsen taler med 10årige Igor i et ungdomsfængsel i Riga,
Letland. Han var for ung til at være anbragt
dér. Han var blevet idømt fængselsstraf for
at have stjålet en blå cykel, som han fortalte Margareta, han blot ville prøve. Igor blev
efterfølgende løsladt.
Foto: W. Rentzmann
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1989/90 foretog den daværende vicedirektør for det danske fængselsvæsen
William Rentzmann sammen med repræsentanter for komiteen den første rejse til
Polen.
Den højt placerede jurist repræsenterede et felt, som skulle udvikle sig til, hvad
man kan kalde et særligt ”indsatsområde” for den da kun fem år gamle Helsin  Også rejsens øvrige deltagere
ki-Komité.
var jurister: Komiteens formand, professor dr. jur. Erik Siesby, daværende folketingsmedlem, i dag advokat Bjørn Elmquist og den herboende polsk-fødte jurist
Margareta Kepinska Jakobsen, der blev et
uundværligt bindeled til polske myndigheder – og tillige fungerede som tolk.
- Men hvad vi så i Warszawa overgik
vores vildeste fantasi: Fantastisk overfyldte fængselsceller, hvor fangerne sov på
gulvet, rædselsfulde forhold også på
fængselshospitaler, desperate mennesker,
som endog fandt på at stikke kobbertråd
ind i øjnene, fordi de derved kunne blive
behandlet på et hospital uden for fængslet. En vej ud af dette kunne være at
reducere totalantallet af indsatte, som
dengang var 300 pr. 100.000 indbyggere
(mod 65 pr. 100.000 i Danmark).
- Siesby var vedholdende, når det gjaldt

om at besigtige så meget som muligt,
herunder strafceller. Og celler for isolationsfængslede. Og det var som forventet
alt andet end let at få adgang til det hele.
Ind imellem var der opstande i fængslerne. Det skal her tages i betragtning, at en
stor del af fangerne var såkaldt ”politiske”, dvs. ikke kriminelle i vores opfattelse af ordet.

Holdningsændring væsentlig for
humanisering af fængsler
- Vi konkluderede, at der grundlæggende
 
var behov for en holdningsændring hos
fængsels-personalet. Vi kunne særlig
stærkt sætte ind på dette felt med
behandlingen af indsatte, idet det i en vis
forstand kunne kaldes upolitisk. I baghovedet havde jeg de vældige ændringer,
der i Danmark var igangsat allerede i
1970erne, hvorved datidens fængselsvæsen
simpelthen
var
blevet
til
Kriminalforsorgen. Denne blev jeg i øvrigt
direktør for 1998-2012.
- Navneændringen betød, at det statsstøttede, men private Dansk Forsorgsselskab ophørte, således at det offentlige
kom til at varetage hele forløbet for den
indsatte også ved prøveløsladelse og
udslusning i samfundet efter en overstået
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stadig også for nogle vesteuropæiske
lande at leve fuldt op til disse regler.

Europarådet en væsentlig medspiller

Isolationscelle i Kharkov-fængslet, Ukraine,
1991.
Foto: W. Rentzmann

straf. Alle de tanker og overvejelser, der
var gjort i denne forbindelse, søgte vi så
at viderebringe først til polakkerne – og
siden hen til fængselsvæsener i alle de
tidligere kommunistiske stater. Men i
øvrigt byggede vores rådgivning hovedsageligt på De europæiske Fængselsregler
fra Europarådet.
- Det betød, at der skulle ofres meget
på omskoling af eksisterende fængselspersonale og en nystrukturering af hele
uddannelsen. Fængselsbetjente skulle
have forskelligartet arbejde, så de fik en
mere nuanceret holdning til de indsatte.
Og det gik stærkt, må jeg sige. Allerede
ved mit andet besøg i Polen i oktober
1990 var der sket en total udskiftning i
toppen. Nu var der indsat universitetsuddannede folk i stor stil. Et par år efter
skete en ny udskiftning, nogle tidligere
topfolk var kommet i fængsel. Ved et
genbesøg i 1995 var de overfyldte celler
forsvundet.
- Europarådet fik en særlig betydning:
Denne organisation ville alle de tidligere
kommunistdiktaturer gerne ind i – og det
var netop derfor, de havde en vital interesse i at leve op til De europæiske Fængselsregler, som var god latin i Vesteuropa.
Men der var stadig lang vej frem: de indsatte skulle have ret til uddannelse og til
at beholde deres borgerlige rettigheder
(herunder stemmeret). Det kniber dog

De moderne kriminologiske tanker har
som bærende princip, at behandlingen i
et fængsel skal adskille sig så lidt som
muligt fra livet uden for. Alkoholikere og
narkomaner skal også i fængslerne have
ret til et blive behandlet: det kaldes
behandlingsgaranti. Isolation skal være
en undtagelse, og omgangsformen skal
  

være fjern fra den militære, ligesom der
skal være mulighed for udgang og for
besøg. Der er heller ikke mere censur af
fangernes post. Alt dette var revolutionerende for fængselsmyndigheder østpå.
- Vi indså, at det var væsentligt, at
fængselsdirektører fra østblokken kom på
besøg i Danmark. Der blev tale om seminarer såvel som studiebesøg. Den danske
Demokratifond, som eksisterede dengang, skabte det økonomiske grundlag
for alle disse tiltag. Gradvis gik vi videre
med at åbne de tidligere kommunistlande, de baltiske lande, Ungarn, Tjekkoslovakiet, Rumænien, Bulgarien og Rusland, for dette. Sidstnævnte sted opstod
en mærkværdig situation, da det af statistikken fremgik, at der var vældig få
fængsler. Det viste sig at være et spørgsmål om sprogbrug. Deres fængsler kaldtes bare for det meste noget andet!
- Den indsats, som vi foretog, var hele

Sovesal i Kharkov-fængslet, Ukraine, 1991.
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vejen igennem styrket betydeligt af Margareta Kepinska Jakobsens forbindelser
og sproglige evner, foruden polsk nemlig
også russisk. Vi banede efterhånden vej
for flere og flere nyskabelser hos de nye
demokratier. Vi introducerede dem til
åbne fængsler, til alternativer til frihedsstraf mv. Vi indgik i et stadig stærkere
samarbejde med Europarådet, som i 1987
havde vedtaget en torturforebyggelseskonvention og som nedsatte en anti-torturkomité, der bl.a. foretog inspektioner
af fængsler.
- Det blev særligt i begyndelsen en
travl tid. Jeg var i nogle år af sted på missioner op til 6-8 lande på ét år primært i
Europarådsregi. De hidtidige jerntæppelande blev Europarådsmedlemmer i løbet
af 1990erne. Den danske Helsinki-Komité
var nemlig ikke ene om denne indsats til
fordel for humanisering af fængslerne og
fangebehandlingen. Udover Europarådet
ydede også den norske Helsinki-Komité
meget her.
- I dag er mangt og meget ændret til
det bedre. Men der findes stadig rundt
omkring i Europa mange forældede
fængsler. I nogle lande ser man tilmed en
tilbagevenden til en prioritering af sikkerheden på bekostning af resocialiseringshensyn. Så der er stadig meget at gøre for
Den danske Helsinki-Komité og andre
menneskerettighedsorganisationer.

Foto: W. Rentzmann
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To Flygtningehjælps-generalsekretærer
ser tilbage
 


Både Arne Piel Christensen og Andreas Kamm har udsendt erindringer
Boganmeldelse af Henrik
Døcker
Ved skæbnens træf har to
tidligere generalsekretærer
for Dansk Flygtningehjælp
næsten samtidig – og med titler, der
svært ligner hinanden – udsendt erindringer. Piel Christensen kalder sin bog
Danske værdier og udfordringer, Kamms

hedder Den store udfordring. De fleste
læsere vil nok i forvejen være på det rene
med, at førstemanden i den danske hjælpeorganisation bestandig er udfordret –
simpelthen ved at prøve at finde balancen mellem humanitære hensyn, folkestemningen og den politiske vilje.
Begge erindringsbøger må kaldes nøgterne, redelige og diplomatiske i deres
sprog. Mens Piel sad på posten i 30 år, var

Kamm der i knap 20, idet førstnævnte var
60 år gammel, sidstnævnte 70 år ved
afskeden. Deres store erfaringsmateriale
er hermed formidlet ud til offentligheden
- uden dog særligt mange ukendte eller
helt nye informationer. Den forsigtighed,
som ligesom er indlagret i jobbet, præger
begge bøger.
Det betyder, at ingen af dem dvæler
voldsomt ved årsagerne til flugten som
sådan, altså den situation, der i dette
eller hint land måtte berettige til flugten.
Man kunne forestille sig en slags opstilling af flygtningeskabende kategorier
som: Politiske, religiøse, etniske grunde
f.eks. FN-flygtningekonventionens definition af en flygtning: At vedkommende
skal befinde sig uden for sit eget land og
nære frygt for forfølgelse eller det, der er
værre, ved en tilbagevenden, er velkendte. Den stammer helt fra 1951 og er suppleret med en protokol fra 1966.

At søge om asyl
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Ifølge sagens natur er internationale
aftaler om et emne som dette (såvel som
det beslægtede om statsløshed) i sidste
ende afhængige af de enkelte staters lovgivning. Det er derfor på sin plads at
understrege, at FNs konvention kun giver
ret til at søge om asyl, ikke til asyl som
sådan. Måske er det også nævneværdigt
– om end ingen af bøgerne særligt frem 
hæver dette – at krig i sig selv ikke giver
ret til at opnå asyl. Begge bøger bruger
dog sjældent ordet asyl, men taler overvejende om opholdstilladelse. Det springende punkt er så, om denne skal forstås
som permanent eller blot midlertidig.
Det fremgår af begge bøger, at spørgsmålet i lange tider ligesom har stået
åbent. Der mangler efter min mening lidt
refleksion i begge bøger over det åbenbare i, at mindre flygtningestrømme påkalder sig beskeden offentlig debat og mindre tendens til at være restriktiv i asylbehandlinger fra de enkelte staters side. Og
at store flygtningestrømme naturligt sætter begrænsninger, ikke mindst når familiesammenføring kommer ind i billedet.
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Hvordan fornuft og følelse afstemmes
over for hinanden må til en vis grad fornemmes mellem linjerne. Piel Christensen
formulerer sin holdning i forbindelse med
sin afstandtagen fra pastor Søren Krarups
bandbulle mod flygtningehjælpen, som
han i 1986 direkte saboterede ved i en
stor helsidesannonce at proklamere ”ikke
en krone til Dansk Flygtningehjælp”. Piel
vedkendte sig ikke, som Krarup påstod, at
være del af en ”godhedsindustri”. Det er
til en vis grad et spil om ord, men Piel
finder flygtninge- og u-landshjælp at
ligne ved en indsats i den hjemlige sociale sektor.
Menneskerettighederne giver iflg. Piel
det enkelte menneske en garanti for at
blive respekteret som individ i samfundet,
man kunne sige som borger. Det har ikke
noget med næstekærlighed at gøre, for
den handler om menneskelige relationer
indbyrdes. Piel har i det hele taget lange
passager af generel natur, nærmest som
en lang tale, hvor han redegør for sine
tanker om rettigheder og pligter i forhold
til flygtningeproblematikken. Hverken
Piel eller Kamm kommer meget ind på,
hvad man undertiden har kaldt tvangsrepatriering, altså dette at en asylsøger, der
har fået afslag, tvinges tilbage til det
land, vedkommende er flygtet fra.
Dette begreb vedrører da strengt taget
heller ikke Dansk Flygtningehjælp. I
perioder har organisationen dog haft det
fulde ansvar for personer, der var i den
såkaldte ”udsendelsesposition” - dem der
i dag befinder sig i Sjælsmark eller på
Kærshovedgård. Få flygtninge er, når det
kommer til stykket, særlig ivrige efter at
vende tilbage - dette har i flygtningeretten kun været forudset, når forholdene i
det land, de var flygtet fra, var blevet rolige eller, om man vil, præget af retssikkerhed/demokratiske tilstande. Krig alene
har aldrig i sig selv skabt asylgrundlag.
Piel påpeger det betænkelige ved at
give varigt asyl til folkegrupper, der kan
siges at være udsat for etnisk udrensning,
in casu bosniakker fra Bosnien-Hercegovina, som områdets serbere gerne så fordrevet derfra. Han vender sig ikke overraskende mod Danmarks ophævelse af kvoteordningen med FN, som indtil dennes
ophævelse fra dansk side betød, at vi
modtog 500 særlig hårdt belastede flygt-

ninge til genbosættelse, dvs. til varigt
ophold her. For at vende tilbage til hjemsendelsesproblematikken, så har det, som
påpeget af Piel, ikke kun været en udfordring, at flygtninge generelt var uvillige
til at vende hjem, men også at deres
hjemlande har stillet sig afvisende over
for at modtage dem (talrige tilfælde:
Somalia, Afghanistan, Irak m.fl.).
Om dette sidstnævnte emne hjemsendelse bemærker Andreas Kamm i sin bog,
at ”man [i henhold til flygtningekonven  

tionen] har ret til at søge asyl og ret til at
opnå det”. Men dette med at opnå asyl er
kun en ret, hvis man kan godtgøre, at
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man er i fare for forfølgelse. Det er altså
efter folkeretten ikke nogen ubetinget ret
– hvad alverdens erfaringer med afviste
asylsøgere godtgør. Men Kamm er også
inde på, at hvis et land – sådan som Danmark har gjort for visse flygtningegrupper – automatisk giver asyl, kan man
være med til at støtte en etnisk udrensning.

Flygtningearbejdet
Men det er værd at komme ned på jorden
og med Kamm erindre sig, at flygtningearbejdet, da han begyndte dermed i
1979, var en håndterbar størrelse med
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”relation mellem behov og ressourcer”,
mens det ”i dag helt har tabt balancen”.
Konflikterne og flygtningenes antal
demonstrerer det: 71 millioner mennesker, som er det internationale samfunds
store bekymring – og en underfinansiering af beskyttelsesarbejdet. Det er tal fra
FNs flygtningehøjkommissariat (UNHCR),
der altså både inkluderer det vi traditionelt har opfattet som flygtninge (fra et
land til et andet), såkaldt internationale
flygtninge, og de internt fordrevne, dvs.
hjemstavnsfordrevne inden for deres eget
land, såkaldt nationale flygtninge. Med
39 millioner er sidstnævnte gruppe den
største.
Men for nu at fokusere på hvilke stater,
der i særlig grad har været ”flygtningeproducerende”, så bør man mærke sig,
som Kamm gør opmærksom på, at halvdelen af verdens flygtninge i 2017 hidrørte fra fem konflikter: Syrien, Colombia,
DR Congo, Afghanistan og Sydsudan. 35
millioner er kommet derfra. Dertil kan
lægges to langvarige kriseområder med
momentvis krig: Irak og Somalia. Nogle
steder er det vanskeligt at forestille sig, at
sårene nogensinde heles, at der skabes
varige løsninger på konflikterne. Det kan
dog tilføjes (anm.s bemærkning), at
Colombias interne konflikt (mellem guerilla-bevægelsen FARC og regeringen) er
nogenlunde løst, og at Colombia i dag
mest er et flygtninge-modtagende land
(nemlig af mennesker fra Venezuela).

Flygtninge’debatten’
Den
langstrakte
danske
flygtninge”debat”, hvis man kan kalde
den sådan, er genstand for en del omtale hos Kamm. Jeg synes dog ikke, at han
karakteriserer Tamil-skandalen skarpt
nok. Det var enestående, at en minister,
Erik Ninn-Hansen, der siden skulle blive
dømt ved Rigsretten, omgik den daværende lov og bremsede effektueringen af
herværende flygtninges retskrav på familiesammenføring. En sådan ret eksisterer i
øvrigt ikke ifølge flygtningekonventionen
– og kan kun folkeretligt indirekte udledes af den europæiske menneskerettighedskonvention.
Retten til ikke at blive udleveret til ens
hjemland, hvis man er i fare for tortur
eller henrettelse, den såkaldte non refou-
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lement-regel, fremgår af FNs konvention.
Men, som det forholder sig med meget i
flygtningeretten, så er den som bekendt
blevet ”bøjet” i fortolkningerne, og det
har bestandig været svært for Dansk
Flygtningehjælp at følge de utallige
ændringer til den oprindelige udlændingelov af 1983. Med denne lov oprettedes
Flygtningenævnet, som skulle blive appelinstans for Udlændingedirektoratets
afgørelser i de enkelte asylsager med det
specielle ved sig – modsat andre nævn og
råd – at dets afgørelser var endelige, og
altså ikke kunne indbringes for domstolene. Reglerne for nævnets sammensætning er imidlertid bestandig blev ændret
– til bl.a. Kamms fortrydelse.
Han gør i øvrigt opmærksom på en god
regel for afbalanceringen af hjerte og
hjerne i den, skal vi sige, ”omtumlede”
flygtningedebat: ”Man skal passe på, at
hjertet ikke vokser sig så stort, at det
trykker hjernen”. Altså, at empatien (med
den enkelte flygtning) ikke fører til, at
man glemmer at tænke rationelt. Kamm
skulle blive upopulær i visse kredse, fordi
han allerede i 2003 fremførte det synspunkt, at der var grænser for, hvor mange
flygtninge et land som Danmark kunne
modtage. Men man skal vælge sig sine
formuleringer med omhu. F.eks. var det
efter hans mening uheldigt, at fokuseringen på, at flygtninge skulle opsamles i
nærområderne (dvs. nabolandene til de

flygtningeproducerende stater), gjorde
dette nærmest til en trylleformular – man
kan jo ikke forhindre flygtninge i også at
søge til vore breddegrader. For hvis vi kan
være afvisende over for flygtninge, så
skulle f.eks. Pakistan også kunne hjemsende 1,8 mio. afghanere hos sig eller
Kenya 400.000 fra sine store lejre med
mennesker fra Somalia.

– ofte under yderst farlige forhold. For
kort at opsummere situationen for de
bosniske flygtninge, der blev modtaget i
Danmark, så blev de her og blev godt
integrerede. Det samme gjorde sig gældende for den vietnamesiske flygtningegruppe, som oprindeligt udgjorde de første bådflygtninge, vi kendte til. Desværre
kom disse positive erfaringer ikke til at
smitte af på den efterfølgende danske
flygtningepolitik, konstaterer Piel.

En formidabel indsats
De to bøger byder på et væld af oplysninger om de forskelligartede flygtningegrupper, vi har modtaget, så mange, at
kun få udpluk kan gøres her. Som læser
kan man savne en lidt mere systematisk
oversigt over en række begreber fra den
verden: Såsom, at en afhopper er en person, der bliver flygtning ”sur place”, som
er det franske udtryk for den, der oprindelig emigrerer til et andet land, og derpå
melder sig som flygtning (de første i
Danmark var polske turister, der forlod
skibet ”Batory”), eller lidt mere systematisk om flygtningehjælpens projekter i ulandene – det som de store flygtningeindsamlinger gik til. Samt om Dansk
Flygtningehjælps medlemsorganisationer
– dette emne strejfes kun.
Uanset dette bliver man overbevist om,
at den danske organisation i disse to,
Arne Piel Christensen og Andreas Kamm,
har haft to stærkt engagerede og kapable
generalsekretærer, som har udøvet en
formidabel indsats af humanitær art, og
som har formuleret manende budskaber
 
til enhver læser, der måtte være sindet til
evt. at revidere sit synspunkt på, ja ”et
udfordrende problem”: Håndteringen af
det stadig stigende antal flygtninge i
denne verden.

Nødhjælp
Piel Christensen kom efter sin pensionering fra Dansk Flygtningehjælp til for
UNHCR – FNs Flygtningehøjkommissariat
– og det danske udenrigsministerium at
løse særlige opgaver i BosnienHercegovina: Allerede inden da var
Flygtningehjælpen stærkt involveret i
nødhjælp her, formidlet af 400 chauffører, og med tiden beløbende sig til 60 pct.
af al den nødhjælp, der kom ind i landet
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Folkedrabsbegrebets rødder afdækket gennem
polsk-jødisk advokats dramatiske slægtshistorie
Boganmeldelse af
Henrik Døcker

Philippe Sands: Fra Øst-Vest-Gaden til
Nürnberg, 515 sider.
Oversat af Birgitte Brix.
Forlaget Valdemar

herunder politiske partier og kirkesamfund, og den internationale strafferet,
som kan udøves over for ansvarlige for
særlig grove folkeretskrænkelser.
På en måde skriver forfatteren – der i
  

øvrigt i dag er formand for Britisk PEN
(international forfattersammenslutning) flere temabøger ind i en samlet fremstilling, hvor hovedvægten er at følge tråde

fra hans egen polske familie fra Lviv, men
samtidig kaste lys på to polsk-jødiske
jurister af format, som ikke er voldsomt
kendt, selv af folk, som har sat sig grundigt ind i nutidshistorien: Hersch Lauterpacht og Raphael Lemkin. De var født
hhv. 1900 og 1897, blev begge som jurister grebet af behovet for et retsopgør
(uden at dette ord som sådan optræder i

Det 20. århundredes historie blev blodig
ikke mindst gennem to verdenskrige, som
begge indeholdt elementer af folkedrab –
uden at det i første omgang rigtig var
identificeret. En enestående måde at forstå dette begreb på gives i den britiske
advokat Philippe Sands' prisbelønnede
bog, hvis engelske titel blot er East West
Street. Her væves Nürnberg-processen
sammen med hans egen slægtshistorie
med rødder tilbage til den i dag ukrainske by Lviv, som tilbage i sin tid under
Østrig-Ungarn hed Lemberg (og siden
hen Lwow og Lvov).

Lauterpacht og Lemkin havde fælles
etnisk-religiøse rødder
Det er et ambitiøst projekt, den anerkendte britiske folke- og menneskeretskyndige advokat har sat sig for, idet han
dels beskriver sin egen jødiske familie
flere generationer tilbage, dels illustrerer
centraleuropæisk historie i første halvdel
af det 20. århundrede - foruden portrætterer et par af datidens markante folkeretsjurister og deres betydning for udviklingen af international ret.
I betragtning af Sands’ vidt respekterede indsigt i folkeretlige materier lykkes
det ham dog ikke på overbevisende måde
at beskrive de afgørende forskelle, der
eksisterer mellem menneskerettighederne
og den humanitære folkeret (krigens folkeret) samt mellem de rettigheder (i princippet til erstatning), der tilkommer menneskeretskrænkede individer og grupper,
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bogen) – efter de uhyrligheder Hitlers 3.
Rige begik i dets besatte lande, ikke
mindst mod jøderne. En tredjedel af det
daværende Lembergs indbyggere var før
krigen jøder, byen fyldt med synagoger.
Mens Lauterpacht tidligt udvandrede til
Storbritannien som led i sin karriere, blev
Lemkin i sine ungdomsår som statsadvokat i Warszawa grebet af tanken om at få
knæsat en folkeretlig norm for særlig
barbariske handlinger, eksemplificeret ved
begivenheder i 1915, nemlig Det Osmanniske Riges deportationer, overgreb og
drab på dets armenske befolkningsgruppe, hvorved omkr. 1,5 mio. menneskeliv
gik tabt. Lauterpacht, der siden hen skulle blive rådgiver for den britiske anklager
ved Nürnberg-processen efter 2. Verdenskrig og dommer ved Den Internationale
Domstol i Haag, var optaget af de (menneske)rettigheder, der først i 1948 – med
FNs verdenserklæring om dem – blev et
egentlig folkeretligt begreb. Dette sidste
er ikke rigtig forklaret i bogen her.

To jurister med divergerende
meninger
Disse to begavede størrelser, som havde
studeret samme fag ved samme universitet i Lviv, traf tilsyneladende aldrig hinanden og synes heller ikke rigtig at have
haft den samme slags idealisme. De var
også af vidt forskellig natur: Lemkin
lidenskabeligt optaget af sin 'kæphest'
folkedrab og – det må indrømmes – kraftigt bestyrket i dets forventelige konsekvenser, som Hitler (om ikke andre diktatorer) indvarslede gennem sin bog Mein
Kampf og 1930ernes nazistiske jødeforfølgelser. Lauterpacht den kølige jurist
optaget af skabelsen af en international
retsbeskyttelse for 'de individuelle menneskerettigheder' og skeptisk over for
Lemkins idé om internationalt at straffe
forfølgelse og drab på folkegrupper
(alene) på grund af disses nationale, etniske, racemæssige eller religiøse rod.
Lemkin havde held til efter Tysklands
angreb på Polen i 1939 – dét som udløste Anden Verdenskrig og hvor Polen
siden blev delt i en tysk og en sovjetisk
del – at slippe gennem den da sovjetisk
besatte del af Polen og nå frem til den
polske by Wilno (som russerne efter krigen gjorde til Vilnius og hovedstad i
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Litauen). Han var – kan jeg indskyde,
eftersom Sands ikke lige omtaler dette –
mildest talt ikke alene: 20.000 især tyske
og russiske jøder var søgt netop til denne
by, det var store dele af den jødiske intelligentsia, videnskabsmænd, forfattere,
journalister m.fl. Mange af disse flygtninge havnede senere – som Lemkin – i USA.
Sands giver godt nok fyldig omtale af
både Lauterpacht og Lemkin, men synes
hele bogen igennem mere at være
slægtsforskeren, som med beundringsværdig ihærdighed opsøger efter-kommere af sin egen og de to just nævntes
familier i diverse lande. Der er megen
direkte tale og beskrivelser af byer, gader,
bygninger i fortid og nutid, hvoraf en del
givetvis ville gøre sig på film. Øst-VestGaden findes således i en af de mindre
byer med tilknytning til historien her. Den
atmosfære, som vel er tilsigtet at give,
indfinder sig ligesom ikke og forekommer
mig i bedste fald relativt overflødig.
Da vi når frem til processen mod NaziTysklands hovedansvarlige for krigens
rædsler, ført ved Det Internationale Krigsforbrydertribunal i Nürnberg, giver forfatteren kun kortfattet, ja utilstrækkelig
besked om det sensationelle i, at det var
første gang, verden så et sådant opgør
med en krigs hovedansvarlige politikere
og militærpersoner, ja at folkeretten nu
opererede med et personligt ansvar – hidtil havde folkeretten alene beskæftiget sig

med forholdet mellem stater, ikke disses
ledere. (Første Verdenskrig havde således
intet sådan retsopgør). Det blev endog
dengang kritiseret, at man opererede med
en form for 'international straffelov' med
tilbagevirkende kraft. Åbenbart ikke nævneværdigt iflg. Sands.

Sovjetunionen begik også folkedrab
Mens Lauterpacht med sin familie, kone
og børn, steg i graderne i sin akademiske
karriere og blev britisk bedsteborger, forblev Lemkin i sit eksil i USA ungkarl og
levede for den idé, som blev nærmest en
besættelse for ham: At få det begreb, han
selv havde navngivet: Folkedrab (engelsk:
genocide) anerkendt, først i den internationale nyskabelse De Forenede Nationer
(FN) og med tiden i form af traktater og
lovgivning i de enkelte medlemslande.
Stolt var han derfor, da FNs generalfor-

samling den 9. december vedtog en konvention, som forbød folkedrab og pålagde staterne at gøre dette strafbart.
Det aftvinger imidlertid stor respekt, at
Sands, forfatteren, hele tiden trækker
tråde fra disse to polsk-jødiske topjurister
til deres familiemedlemmer, og som en
anden journalist-detektiv søger oplyst om
denne og hin far, mor, fætter, kusine,
onkel, tante m.fl. havde overlevet Holocaust og hvor i verden de nu måtte befinde sig. Han opsøger den bygning i Nürnberg, hvor krigsforbryder-processen løb af
stabellen 1945-49 (og hvor i øvrigt i alt
24 blev dømt), idet han har særlig fokus
på Nazi-Tysklands generalguvernør i Lviv
under krigen, juristen Hans Frank, som
endog forsøgte at overbevise tribunalet
om, at han intet kendte til tilintetgørelseslejren Auschwitz tæt ved. Han var
blandt de 12, som blev dømt til døden
for forbrydelser mod menneskeheden.
Folkedrab indgik ikke som begrundelse
for nogen domme i Nürnberg - til Lemkins
store fortrydelse. Sands refererer den modstand, særlig briterne nærede mod medtagelse af begrebet i anklageskriftet mod de
tyske hovedansvarlige for de ellers ny formulerede folkeretlige delikter: 1. Forbrydelser mod freden (angrebskrig), 2. Forbrydelser mod menneskeheden foruden krigsforbrydelser. Men han kommer ikke med et
bud på begrundelsen herfor. Et par andre
bøger giver god vejledning: Den britiske
jurist John Coopers Raphael Lemkin and
the Struggle for the Genocide Convention
(Palgrave Macmillan, England 2008) og
den amerikanske forsker Ann Applebaum,
 
der (i sin bog GULAG – Historien om de
sovjetiske straffelejre dansk udg. Schønberg 2003) har påvist, at russiske troppers
deportation af 1,5 mio. mennesker tilhørende mindre kaukasiske folkegrupper fra
Krim og Nordkaukasus, heriblandt tjetjenerne, til Kasakhstan og Sibirien under
påskud af, at de havde kollaboreret med
tyskerne, var folkedrab, idet endog skilte,
folkeregistre og andre nationalitetstegn fra
disse folkegruppers byer og landsbyer blev
tilintetgjort.

Folkedrab og retsopgør 50 år efter
Nürnberg
Lemkin var i en periode lektor i folkeret
ved det prestigiøse Yale Universitet og
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rådgiver for USAs regering, men til sidst
droppede han det til fordel for lobbyarbejde for sin folkedrabsidé. Det krævede
meget at overbevise diverse staters FNdelegationer. Sands kommer ikke ind på
det påfaldende i, at Sovjetunionen ratificerede folkedrabskonventionen så tidligt
som i 1954 og USA så sent som i 1988.
Dette sidste vist begrundet i USAs frygt
for, at dets behandling af landets sorte
befolkning skulle blive brugt imod det.
En videreudvikling af international
strafferet, sådan som Lemkin havde
ønsket det, blev lagt i mølpose som følge
af Den Kolde Krig, noget Sands forbigår.
Men han giver rimelig besked med den
aktualitet, folkedrabskonventionen fik, da
1990erne frembød hele to folkedrab – og
kortere tid efter at Jerntæppet mellem

Øst og Vest var gået op Rwanda 1994 og
Bosnien-Hercegovina 1995 - med den
følge, at FNs Sikkerhedsråd nedsatte to
internationale straffetribunaler, som
dømte en stribe hovedansvarlige, i det
væsentlige serbere og folk af den rwandiske hutu-stamme. Heriblandt fik JeanPaul Akayesu livsvarigt fængsel – som
den første i verden, der dømtes for folkedrab – dvs. den hovedansvarlige for
ombringelsen af 800.000 rwandere af
tutsi-stammen – og det i løbet af 100
  

dage. Siden 2002 har verden i Haag så
haft Den (permanente) Internationale
Straffedomstol, som indtil nu kun har
afsagt en håndfuld domme.
Det er bevægende, sådan som Sands
gør det, i en afsluttende beskrivelse, at
vandre ned ad en gade i nutidens Lviv,

f.eks. forbi den gamle galiziske regeringsbygning hvor den nazistiske guvernør
Frank holdt en 'morderisk' tale, hvor børn
havde stået med tyske flag og hagekors
og en skolegård, hvor jøder blev gennet
sammen, under en jernbanebro ind til
byens ghetto … og videre forbi det hus,
hvor en ung pige ved navn Clara i flere år
gemte sig under gulvbrædderne med
samt sin jødiske familie (som beskrevet i
Clara Cramer: Claras krig, dansk udg.
Gad, 2009). Jeg kan - efter flere besøg i
Lviv – bevidne, at meget af det gamle
Lemberg er bevaret, heriblandt operahuset, som i dag absolut er ”en messe værd”.
Det syntes også UNESCO i øvrigt, da man
i 1998 optog byen på sin verdensarvsliste
over byer og steder, der så at sige tilhører
menneskeheden.

SENESTE NYT fra den internationale presse:
Det finske formandskab for Europarådet afsluttedes med et ministerrådsmøde i Helsinki, den 16.-17. maj. 30-året for Finlands
medlemskab fejredes og stafetten blev overgivet til Frankrigs Europa-udenrigsminister, Amélie de Montchalin.
Et væsentligt punkt på dagsordenen var suspension af Rusland, efter at dets medlemsgebyr ikke havde været betalt i to år (dækker
7% af budgettet). Andre punkter var nogle medlemsstaters underskrivelse af diverse protokoller til konventionen.
At det skulle afgøres nu, skyldes valg, som Rusland ønsker indflydelse på, af ny generalsekretær og flere dommere ved PACE sessionen i sidste uge af juni. Tekniske procedurer skal sikre, at alt kan vedtages af parlamentarikerne i samme session.
30 medlemsstater var repræsenteret ved deres udenrigsminister. En kraftig diplomatisk indsats for bevarelse af Den Russiske Føderations medlemsskab i Europarådet har været ydet af Tyskland, Frankrig og Finland. Formanden for PACE, schweiziske Liliane
Maury Pasquier, udtalte, at det er vigtigt at bevare organisationens enhed som en ikke-før-set beskytter af menneskerettigheder for
830 mio. borgere. Hun understregede betydningen af, at de to organer samarbejder ”synenergisk” for at sikre dette og opfordrede
begge berørte stater til at efterkomme betaling af kontingent og fuld deltagelse i arbejdet. Tidligere havde hun udtalt, at Europarådet ikke er en organisation for krig og fred.
39 stater stemte for at tilbagegive Ruslandstemmeret i Den Parlamentariske Forsamling. Estland, Letland, Litauen, og Georgien
stemte imod, Moldova og Rusland undlod at stemme. Ukraines udenrigsminister havde afsagt din deltagelse i ministerrådet og
udtalt, at der med er Minsk II fredsprocessen afsporet.
Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov sagde på dagen, at fratagelsen af stemmeret i 2014 havde været imod chartret, og at Rusland tre gange derefter havde betalt kontingent hver gang med en bemærkning om, at det var sidste gang. Dette er nu korrigeret,
han håbede, at det ville falde på plads i PACE i juni, hvorefter Rusland vil betale sit kontingent og at aftalen er, at alle [red. fremhævet] medlemsstater såvel deltager fuldt i arbejdet, som indbetaler kontingent. Ligger der heri et musehul? Tyrkiet er det andet
problemmedlem.
Dermed bliver det første gang, at en sanktion mod Rusland pga. annekteringen af Krim er blevet ophævet. Rusland forventes at
fejre dette som en stor sejr. De første internationale kommentarer peger på, at Rusland gør sin forbliven i Europarådet afhængig
af, at en overtrædelse af grundlæggende principper accepteres. Men Europarådet er en beskyttelse for regimemodstandere kun så
længe Europarådet og domstolen kan bevare sin moralske autoritet. Ansvaret for krig og fred ligger dermed hos OSCE, som regional FN-organisation, og EU.
-phm
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Huskeliste
  til valgkampe

– også i Danmark
Den Europæiske Unions traktatgrundlag
indeholder artikler om menneskerettigheder, der er juridisk bindende for samtlige
medlemmer [medlemsstater]. Se blandt
andet EU-Traktatens artikel 6 om menneske- og frihedsrettigheder:
1. Unionen anerkender de rettigheder,
friheder og principper, der findes i
chartret om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000 som tilpasset
den 12. december 2007 i Strasbourg,
der har samme juridiske værdi som
traktaterne. Chartrets bestemmelser
udvider ikke på nogen måde
Unionens beføjelser som fastsat i
traktaterne. Rettighederne, frihederne
og principperne i chartret skal fortolkes i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i chartrets afsnit
VII vedrørende fortolkning og anvendelse af chartret og under behørigt
hensyn til de forklaringer, der henvises
til i chartret, og som anfører kilderne
til disse bestemmelser.
2. Unionen tiltræder den europæiske
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Tiltrædelse af denne
konvention ændrer ikke Unionens
beføjelser som fastsat i traktaterne.
3. De grundlæggende rettigheder, som
de er garanteret ved den europæiske
konvention til beskyttelse af menne-

skerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som de følger af
medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle
principper i EU-retten.
Menneskerettigheder er således en integreret del af Den Europæiske Unions
traktatgrundlag og EU-Domstolen inddrager Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Menneskeretsdomstolens praksis i EU-sager, der rejser
spørgsmål af menneskeretlig karakter.
EUs Charter om grundlæggende rettigheder er med Lissabon-Traktatens ikrafttræden blevet juridisk bindende på traktatniveau, jf. EU-Traktatens artikel 6, stk. 1.
Chartret om grundlæggende rettigheder
indeholder en lang række borgerlige,
politiske og sociale rettigheder.
Chartret bekræfter en lang række af de
rettigheder, som fremgår af Den
Europæiske
Menneskerettighedskonvention, andre Europarådskonventioner, FN’s konventioner og EUF- og
EU-Traktaten.
Chartret har således til for
mål at samle de grundlæggende rettigheder og gøre dem mere tydelige og lettere
tilgængelige

Den Europæiske Unions Charter om
Grundlæggende Rettigheder
(2012/C326/02)
Uddrag af præampel (indledningen):
Unionen, der er sig sin åndelige og etiske
arv bevidst, bygger på de udelelige og
universelle værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet; den
bygger på demokrati- og retsstatsprincippet.
Den sætter mennesket i centrum for sit
virke med indførelsen af unionsborgerskabet og skabelsen af et område med
frihed, sikkerhed og retfærdighed.
Unionen bidrager til bevarelsen og udviklingen af disse fælles værdier under hensyn til de europæiske folks forskelligartede kulturer og traditioner samt til medlemsstaternes nationale identitet og
organisering af deres offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt
plan; den søger at fremme en afbalanceret og bæredygtig udvikling og sikrer fri
bevægelighed for personer, tjenesteydelser, varer og kapital samt etableringsfrihed.
Med henblik herpå er det nødvendigt at
styrke beskyttelsen af de grundlæggende
rettigheder på baggrund af samfundsudviklingen,  de sociale fremskridt og den
videnskabelige og teknologiske udvikling

Har du lyst til at støtte os som medlem af Den Danske Helsinki-Komité eller at bestille det næste
MenneskeRet & Vrang som prøvenummer, så kontakt os:
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Bredgade 36 B · 1260 København K · Telefon 3391 8118
E-mail: main@helsinki-komiteen.dk · www.helsinkicommittee.dk
Facebook:
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
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ved at gøre disse rettigheder mere synlige
i et charter.

Friheder - uddrag
Artikel 9 Ret til at indgå ægteskab og
ret til at stifte familie.
Retten til at indgå ægteskab og retten til
at stifte familie sikres i overensstemmelse
med de nationale love om udøvelsen af
denne ret.
Artikel 10 Ret til at tænke frit og til
samvittigheds- og religionsfrihed
1. Enhver har ret til at tænke frit og til
samvittigheds- og religionsfrihed.
Denne ret omfatter frihed til at skifte
religion eller tro samt frihed til enten
alene eller sammen med andre,
offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste,
undervisning, andagt og overholdelse
af religiøse skikke.
2. Retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde anerkendes i overensstemmelse med de nationale love om
udøvelsen af denne ret. 30.3.2010
Den Europæiske Unions Tidende C
83/393 DA

ger til at udtrykke unionsborgernes
politiske vilje.
Artikel 13 Frihed for kunst og
videnskab
Der er frihed for kunst og videnskabelig
forskning. Den akademiske frihed respekteres.
Artikel 18 Asylret
Asylretten sikres under iagttagelse af reglerne i Genèvekonventionen af 28. juni
  

1951 og protokollen af 31. januar 1967
om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med traktaten om Den
Europæiske Union og traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde (i det
følgende benævnt ”traktaterne”).
Artikel 19 Beskyttelse i tilfælde af
udsendelse, udvisning og udlevering
1. Kollektiv udvisning er forbudt
2. Ingen må udsendes, udvises eller
udleveres til en stat, hvor der er en
alvorlig risiko for at blive idømt dødsstraf eller udsat for tortur eller anden
umenneskelig eller nedværdigende
straf eller behandling.

Artikel 23 Ligestilling mellem kvinder
og mænd
Der skal sikre ligestilling mellem kvinder
og mænd på alle områder, herunder i forbindelse med beskæftigelse, arbejde og
løn.
Princippet om ligestilling er ikke til hinder for opretholdelse eller vedtagelse af
foranstaltninger, der giver det underrepræsenterede køn specifikke fordele.
Artikel 24 Børns rettigheder
1. Børn har ret til den beskyttelse og
omsorg, der er nødvendig for deres
trivsel. De kan frit udtrykke deres
synspunkter. Der tages hensyn hertil i
forhold, der vedrører dem, i overensstemmelse med deres alder og
modenhed.
2. I alle handlinger vedrørende børn,
uanset om de udføres af offentlige
myndigheder eller private institutioner, skal barnets tarv komme i første
række.
3. Ethvert barn har ret til regelmæssigt
at have personlig forbindelse og
direkte kontakt med begge sine forælde, med mindre dette er i modstrid
med dets interesser.

Ligestilling – uddrag
Retfærdighed i retssystemet - uddrag

Artikel 11 Ytrings- og
informationsfrihed
1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne
ret omfatter meningsfrihed og frihed
til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra
offentlig myndighed og uden hensyn
til landegrænser.
2. Mediefrihed og mediernes pluralisme
respekteres.
Artikel 12 Forsamlings- og foreningsfrihed
1. Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed på alle niveauer, navnlig i forbindelse med politiske og faglige sammenslutninger og medborgersammenslutninger, hvilket indebærer, at
enhver har ret til sammen med andre
at oprette fagforeninger og at slutte
sig hertil for at beskytte sine interesser.
2. Politiske partier på unionsplan bidra-

Artikel 20 Lighed for loven
Alle mennesker er lige for loven.
Artikel 21 Ikke-forskelsbehandling
1. Enhver forskelsbehandling på grund
af køn, race, farve, etnisk eller social
oprindelse, genetiske anlæg, sprog,
religion eller tro, politiske eller andre
anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel,
handicap, alder, seksuel orientering
eller ethvert andet forhold er forbudt.
2. Inden for traktaternes anvendelsesområde og med forbehold af deres
særlige bestemmelser er enhver forskelsbehandling på grund af nationalitet forbudt.
Artikel 22 Kulturel, religiøs og sproglig
mangfoldighed
Unionen respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed
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Artikel 47 Adgang til effektive
retsmidler og til en upartisk domstol
1. Enhver, hvis rettigheder og friheder
som sikret af EU-retten er blevet
krænket, skal have adgang til effektive retsmidler for en domstol under
overholdelse af de betingelser, der er
fastsat i denne artikel.
2. Enhver har ret til en retfærdig og
offentlig rettergang inden for en
rimelig frist for en uafhængig og
upartisk domstol, der forudgående er
oprettet ved lov. Enhver skal have
mulighed for at blive rådgivet, forsvaret og repræsenteret.
3. Der ydes retshjælp til dem, der ikke
har tilstrækkelige midler, hvis en
sådan hjælp er nødvendig for at sikre
effektiv adgang til domstolsprøvelse.
Kilde: www.justitsministeriet.dk

-phm
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Nyhedsbladet udkommer 3-4 gange årligt.
Indlæg og andre bidrag kan sendes til redaktionen:
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Bredgade 36B, 1260 København K, Tel.: 33 91 81 18
E-mail: main@helsinki-komiteen.dk
www.helsinkicommittee.dk
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