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2019 er valgår i Ukraine: Valg
til både præsident og parlament
Af Hanne Severinsen
I 1999 – forud for præsidentvalget – var den siddende præsident Kutjmas
tilslutning på intet tidspunkt over 22 %. Alligevel vandt han i
anden runde. Folkeviddet berettede, at
kammertjeneren vækkede ham om morgenen efter anden valgrunde med en god og
en dårlig nyhed. Den gode: ”De er blevet
valgt”, den dårlige: ”Ingen støttede Dem”.
Når man følger, hvad meningsmålingerne siger om de i alt 44 (!) opstillede kandidater til Ukraines præsidentvalg den 31.
marts, kan det konstateres, at der ikke er
stor entusiasme bag nogen af kandidaterne. Mens dette skrives (17. februar) placerer meningsmålingerne de 3 førende således: Volodimir Zelenskij, 41 år, komiker og
satirisk journalist: 28%, Petro Porosjenko,
53 år, siddende præsident: 18% og Julia
Timosjenko, 58 år, parlamentsmedlem og
tidl. premierminister: 15%. Men det skifter
dag for dag og efter hvem, der udfører
meningsmålingerne.
Spørger man dem, der siger, at de vil
stemme på Zelenskij, hvor sikre de er, siger
32% sig helt sikre og 56% nogenlunde
sikre. For Petro Porosjenko er tallene 46%
helt sikre og 45% nogenlunde sikre og for
Timosjenko 57% sikre og 39% nogenlunde sikre.
Men ifølge Atlantic Council må man
notere sig, at Zelenskij mest støttes af
unge, der angiver, at de ikke har besluttet,
om de overhovedet vil stemme – og at der
blandt hele vælgerkorpset er flest vælgere,
79%, der angiver, at de ikke på nogen
måde ønsker at stemme på Porosjenko –
skarpt fulgt af det antal vælgere, 68%, der
under ingen måde ønsker at stemme på
Timosjenko.
Man må derfor konkludere, at ingenting

er sikkert – undtagen, at der vil blive en
anden valgrunde, som vil finde sted den
21. april - mellem de to af kandidaterne,
der opnår flest stemmer i første runde.
Desuden skal man forberede sig på, at
meningsmålingerne blafrer i vinden!
I Ukraine kan man opstille til præsidentposten, hvis man er over 35 år, er ukrainsk
statsborger, taler ukrainsk, har boet de sidste 10 år i træk i Ukraine (hvad der forhindrede bokseren Klitjko – nu borgmester i
Kyiv - i at stille op i 2014), har deklareret
formue og indkomst - og dertil har deponeret 2,5 mio. Hryvnia = 83.000
euro/620.000 dkr. - som er tabt, hvis man
ikke når til anden runde. Man kan enten
opstilles af et parti, af en partiblok eller –
for de flestes vedkommende - af sig selv.
De mange kandidater vil optræde på
stemmesedlen i alfabetisk orden, og man
kan trække sit kandidatur indtil 23 dage
før valget.
At stille op er en mulighed, man kan
benytte sig af, enten hvis man ønsker 15
minutters berømmelse som reklame med
henblik på det kommende parlamentsvalg.
Eller man kan stille sig til rådighed for
pengemænd, der gerne vil forvirre vælgerne, (f.eks. hedder en af de opstillede Juri
Timosjenko). I jargonen kaldes mange af
kandidaterne for ”tekniske” kandidater.
De mange kandidater er med til at komplicere valghandlingen, bl.a. fordi de er
berettigede til at have medlemmer af valgkommissionerne på valgstederne. Da de
langtfra har tilhængere overalt i landet,
skaber det usikkerhed om disses sammensætning og tilhørsforhold.

Valgtemaer
Ukrainsk politik handler om personer. Kun
få kandidater har et egentligt parti bag sig
(det bedst organiserede er Timosjenkos
BYT, Fædrelandsforbundet). Valgtemaer er

Petro Porosjenko; Volodimir Zelenskij; Julia
Timosjenko.

korruptionen, krigen i Østukraine og inflation. Hvis det ender med, at Porosjenko og
Timosjenko går til anden valgrunde vil det
være déja-vu, for de har været i magtkamp og intriger mod hinanden mange
gange de sidste 20 år.
Porosjenko spiller på kampen mod Putin
og den ukrainsk-ortodokse kirkes uafhængighed af Moskva, men hæmmes af den
hidtidige langsommelige gennemførelse af
reformer og det faktum, at han stadig ejer
sit voksende forretningsimperium og har
optrådt i Panama-papirerne.
Timosjenko lover højere pensioner og
lavere gaspriser (og er derfor upopulær
hos IMF, Den internationale Valutafond,
samt falder igennem på mange journalisters fakta-check). Zelenskij spiller på den
udbredte træthed over de ”gamle politikere”, som han i årevis dygtigt har parodieret på den populære 1+1 kanal.
Den pro-russiske kandidat Jurij Bojko,
60 år – tidligere energiminister under
Janukovitj - spiller på, at han vil kunne
finde et kompromis med Rusland og ende
krigen – men han har ingen chance, når
vælgerne fra Krim og Donbas ikke kan
stemme. Han står desuden over for et par
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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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andre pro-russiske kandidater, som vil
splitte de pro-russiske stemmer.
Andre kandidater, som ligger over 5% er
Anatolij Hritsenko, 61 år – tidligere forsvarsminister hos Timosjenko og med
gode relationer til Euromaidan-bevægelsen – og Oleh Ljasjko, 46 år, Det radikale
Parti, en tidligere journalist med meget
højlydte, ekstreme synspunkter.
Der vil blive holdt skarpt øje med russisk
indblanding. Man er gået så vidt, at man
har fået OSCE/ODIHR til at acceptere at
udelukke russiske valgobservatører blandt
de 100 langtids- og 750 korttids-observatører til præsidentvalget under ledelse af
ambassadør Peter Tejler fra Sverige. Især
har Porosjenko advaret om, at Rusland vil
bruge hybrid krigsførelse til at undgå, at
han bliver genvalgt, hvilket han så bruger
i sin valgkamp…

Præsidentvalget som forspil til parlamentsvalget den 27. oktober.
Ukraines forfatning fra 1996 blev modelleret delvist efter den franske, med en
stærk præsidentmagt, som især Kutjma





udnyttede til at etablere et altomfattende
magtapparat. Da det under den orange
revolution i 2004 trak op til et magtskifte,
fik Kutjma som et kompromis - for at
undgå en truende borgerkrig - gennemført en magtdeling, hvor regeringen skulle have flertal i parlamentet, men hvor de
4 vigtigste ministre skulle udnævnes af
præsidenten.
Den uklare og ustabile magtdeling prægede situationen indtil Janukovitj i 2010
fik forfatningsdomstolen til at underkende
kompromiset og genvinde den gamle præsidentmagt, som også gælder i dag: ”Det
er præsidenten, der udnævner regeringen,
og parlamentet, der vedtager lovene”.
Det diskuteres ivrigt, om man bør ændre
forfatningen til et parlamentarisk system,
hvor regeringen udgår af parlamentsflertallet. Men dette flertal vil være ustabilt,
så længe man opretholder det blandede
valgsystem med halvdelen valgt proportionalt på landsplan og halvdelen efter ”first
past the post-systemet”.
Den ukrainske valgmåde har været
hovedårsagen til den korrumpering, der



har præget Ukraines politiske system i alle
årene. Det proportionale element har gjort
partierne til selvsupplerende karteldannelser, og enkeltkredssystemet har fremmet
lokale oligarkers manipuleringsmuligheder. Tilsammen har systemet fungeret som
et glasloft for fornyelse nedefra.
Europarådets
Venedig-kommission
anbefaler, at man ikke ændrer valgsystemet senere end et år før et valg. I så fald
er det – ligesom alle de andre gange, man
har talt om at ændre systemet – igen for
sent!
De sidste mange år har man drøftet
ændringer i valgmåden. Der har sidste
efterår i parlamentet været førstebehandling af omfattende ændringer i retning af
et regionalt, proportionelt system med
åbne lister (personlige stemmer). Et system
som alle siger, at de anbefaler. Men der er
– déja-vu – indtil nu under udvalgsbehandlingen indkommet 4.400 ændringsforslag. Så drøftelserne er nu udskudt til
efter præsidentvalget. Den egentlige fornyelse i Ukraines landskab får ikke de letteste vilkår i dette valgår.

Jurij Bojko og Oleh Ljasjko oppe at slås i Verkhovna Rada, Kyiv, den 14. november 2016.
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Stat, tro, menneskeret og identitet
– i dagens Rusland og Ukraine
Af Karsten Fledelius
Er religionsfriheden, denne
grundlæggende menneskeret, overtrådt i forbindelse
med dommen på 6 års fængsel til det danske Jehovas Vidne Dennis
Christensen, den 6. februar 2019 i byen
Oriol ikke langt fra Moskva? Da ikke, hvis
man spørger formanden for Ruslands højesteret, Vjatjeslav Lebedev – ifølge ham er
det ikke pga. danskerens tro, men fordi han
har overtrådt loven ved uautoriseret at
holde gudstjeneste og fordele materiale,
som angiveligt er af ekstremistisk karakter.
Loven retter sig mod udbredelse af "ekstremisme", men bruges specifikt mod "sekter", religiøse grupper som Jehovas Vidner.
De første processer mod Jehovas Vidner
(JV) blev igangsat ved enkelte lokale russiske domstole helt tilbage i 2009 og udløste
kritik fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol (EMD) i Strasbourg den 10.
juni 2010 – unægtelig en relevant markering af 20-året for Københavnserklæringen
i juni 1990!

Konventionerne gælder også for
Rusland
Ifølge lektor ved Aarhus Universitet Mette
Skak udtalte EMD i 2010, at Rusland – som
jo som medlem af Europarådet er forpligtet på de europæiske menneskeretskonventioner – med sin politik over for Jehovas
Vidner udøver et pres mod religionsfriheden og retten til forsamling. Og presset
imod JV og andre stærkt missionerende
religiøse grupper med udspring i USA er
taget støt til siden nytår 2015.
I de sidste 15 år har det danske Jehovas
Vidne Dennis Christensen opholdt sig i
Rusland, hvor han har (russisk) kone og
børn. I maj 2017 brød forbundspolitiet FSB
ind i det hus i provinsbyen Oriol, hvor han
på det tidspunkt holdt gudstjeneste – en
angiveligt illegal aktivitet. Det var oven i
købet ham, der havde nøglen til huset. Ifølge FSB var det derfor klart, at han havde









Vladimir Putin og abbed, metropolit Tikhon ved besøg i klostret ”Marias Himmelfart” i
Pskov-Pesjerski den 18. november 2018.

lederstatus og derfor er særlig skyldig.
Siden da, i nu 20 måneder, har Dennis
Christensen siddet i varetægtsarrest. Imidlertid var det først i august 2017, at den
russiske højesteret føjede JV til listen af
forbudte organisationer.

Hvorfor Dennis Christensen?
Dennis Christensen er tilsyneladende blevet
nøje udvalgt til at statuere et barsk eksempel over for et religiøst samfund, som blev
forfulgt med stor nidkærhed både i Stalins
Sovjet og Hitlers Tyskland. Hverken Stalin
eller Hitler formåede dog andet end at slå
mange JV ihjel. Så slemt ser det ikke ud for
Dennis Christensen, selv om dommen er
ufattelig hård: 6 års fængsel for at være
medlem af JV og forsøge at udbrede deres
tanker.
Når en dansker fast bosiddende i Rusland
er udvalgt, er det formentlig for at stemple
et "afvigende" trossamfund som JV som en
"smitte" fra vesten, og hermed udtrykke
Det Hellige Ruslands frygt siden 1200-tallet for både åndelig og politisk invasion fra
vest – jfr. fyrste og helgen Aleksandr Nevskij fra Novgorod, som i 1240 slog svenskernes og 1242 den tyske ridderordens
forsøg på at underkaste det ortodokse Rus-
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land pavedømmets autoritet. (Aleksandr
Nevskij var karakteristisk nok den første
fyrste fra middelalderen, som blev "taget til
nåde" af Stalin og brugt i hans propaganda mod Hitlers Tyskland siden 1938).
Det anføres i dommen, at Dennis Christensen har forbrudt sig mod en lov, som
reelt fratager såkaldt "ekstremistiske" religiøse grupper og organisationer retten til
at mødes og udadtil arbejde for at andre
lader sig overbevise om deres budskabs
evige sandhed. Med andre ord stille dem
uden for religions- og forsamlingsfriheden,
som er klassiske menneskerettigheder indeholdt i den europæiske menneskeretskonvention. Når man fra russisk side ser bort
fra dette, skyldes det ekstremisme-begrundelsen: at den Russiske Føderations højesteret har vurderet Jehovas Vidners lære og
missionspraksis for "ekstremistisk".

Hvad ser man i Rusland som
"ekstremistisk" ved Jehovas Vidner?
Generelt forbinder vi i dag begrebet "ekstremisme" først og fremmest med islamistiske grupper, som i deres iver efter at leve
op til, hvad de opfatter som deres pligt
over for Gud, ikke viger tilbage fra ekstrem
vold, ofte af særdeles opmærksomheds-

5

Nummer 1 2019_K2:Layout 1 18/03/19 13.18 Page 6

 

vækkende karakter, som 11. septemberterrorangrebene i New York og Washington
D.C. i 2001 – eller som IS' ekstreme grusomhed over for anderledes troende i Irak
og Syrien. Også JV har synspunkter og mål,
som kan betegnes som radikale eller "ekstremistiske" – men ekstremistiske ikkevoldelige. De må ingen steder aftjene deres
værnepligt, end ikke i det danske civilforsvar. Og de må ikke stemme eller lade sig
vælge ved noget som helst valg – JV-børn
må således ikke være medlemmer af elevrådet på deres skole, ligesom der er forbud
for JV mod at stemme ved alle slags politiske valg. JV ledes af et "ældsteråd", og den
mest vidtgående straf, ældrerådet kan
pålægge et medlem, er udstødelse af JV,
hvorved den udstødte betragtes som død,
og det er en pligt for alle JV, også de nærmeste pårørende, at forholde sig til den
udstødte, som var vedkommende død, altså
heller ikke hilse på eller tale med vedkommende.
Forbuddene spænder vidt, fra forbud
mod sex før ægteskabet til forbud mod at
give eller modtage blod. Og totalforbuddet
mod at anvende våben mod andre mennesker. Som JV er man således forpligtet til at
leve i et parallelsamfund, hvis medlemmer
skal nægte både sig selv og sine pårørende





at underordne sig mange lovbestemte regler og påbud – og gå i fængsel eller dø
snarere end at underkaste sig nogen regel,
der er i modstrid med, hvad Ældrerådet har
bestemt. Ældrerådet er placeret i USA; men
dets myndighed strækker sig over Jehovas
vidner i hele verden. Dette kan minde om
den overnationale autoritet, der traditionelt
er tillagt pavedømmet og kalifatet, og som
let kan komme i konflikt med national lovgivning.

Staten som beskytter af børn og nation
Afvisning af værnepligt og bloddonation
hører til de forbud, som har bragt JV i miskredit i mange samfund, mest markant i
spørgsmålet om bloddonation, som f.eks. i
Danmark har fremkaldt krav om at frakende forældremyndigheden over deres børn,
hvis disse kom i livsfare i forbindelse med
en operation. Det er bl.a. denne pligt til
civil ulydighed også på børnenes vegne,
som er en af de største anstødssten mod JV
i et demokratisk retssamfund som det danske, og som gør mange utilbøjelige til at gå
langt for at forsvare JVs ret til at sætte sig
op mod det samfund, hvis demokratiske
grundlag og love, de principielt er forpligtet til at afvise, også på vegne af deres
nærmeste pårørende, selv om det kan koste



Patriark Kirill og Vladimir Putin besøger Valaam klostret til ære for St. Sergius og St. German
den 11. juli 2018.

6

disse livet. Det er bl.a. dette, at JV ikke vil
bøje sig for landets love, som de russiske
myndigheder, verdslige så vel som kirkelige,
ser som "ekstremisme".

Kirken som statens partner og
nationens talsmand
Den russisk-ortodokse kirke har siden
1990erne været udtalt modstander af,
hvad den ser som en undergravelse af det
nationale fællesskab, kirken ud fra et ortodokst samfundssyn ser sig sat i verden for
at forsvare. En bestræbelse, som den forventer, at den moderne russiske stat vil
understøtte. Kirken ser de radikale udgaver
af vestlig protestantisme som et kætteri
mod den sande kristne tro, ja i ekstreme tilfælde ikke engang som en rigtig tro.
Kampen startede under indflydelse af vestlige missionærer, som kom til Rusland i
kølvandet på Sovjetunionens opbrud, og
som nationalkonservative kræfter via
dumaen i 1990erne forsøgte at bremse ved
indskrænkninger i religionsfriheden - med
noget held trods daværende præsident
Jeltsins modstand.
Kirkens forståelse af religionsfrihed er
følgelig frihed for Ruslands traditionelle
kristne kirke, som har været hovedhjørnestenen i russisk identitet gennem mange
århundreders kampe mod fjender i øst og
(især) vest. Det var intet tilfælde, at patriark Aleksej II ved Putins officielle indsættelse som folkevalgt præsident i maj 2000
forærede ham en ikon med Aleksandr Nevskijs billede. Også den ortodokse kirkes
mangeårige kamp mod homoseksualitet ses
af denne som et forsvar af folket, og især
 
den opvoksende slægt, mod farlig smitte
fra (hovedsagelig) vesten. Bl.a. derfor er
Moskva-patriarkatets forhold til menneskerettighederne anspændt, det drejer sig om
at beskytte det hellige russiske folk, med
særligt henblik på børn og unge.
På flere punkter mødes kirken således
med den "sekt" den så heftigt bekæmper:
For begge står troen på, hvad man opfatter
som Guds lov, over en menneskerettighed
som trosfriheden. Og for begges vedkommende er fænomener som menneskeretlig
ligestilling mellem hetero- og homoseksuelle uforenelige med deres grundopfattelse,
at hvis man er homoseksuel, er man kun
OK, hvis man ikke omsætter sin kønslige
orientering i praksis.
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Det russiske retssystems svar
Den russiske højesterets synspunkt er, at
der overhovedet ikke er tale om religionsforfølgelse i tilfældet Dennis Christensen.
For ingen vil bestride hans ret til at have
den tro, han har. Men hvis han aktivt tager
konsekvenser af denne tro, som strider mod
landets love, agerer han undergravende
over for det russiske samfund. Og det kan
altså få en distriktsdomstol til at idømme
en rystende langvarig fængselsstraf for en
efter vort synspunkt meget begrænset
overtrædelse af en lovgivning, som bevæger sig ud til grænsen for, hvad der er i
overensstemmelse med de internationale
konventioner, som også Rusland som medlem af Europarådet er forpligtet på, og
måske også ud over denne grænse.
Både Putin og i Danmark Marie Krarup
har udtrykt ubehag ved sagen mod Dennis
Christensen. Men for den russiske præsident ville en indgriben i sagen være imod
respekten for den dømmende magts uafhængighed af den udøvende magt. Og for
Marie Krarup er der tale om, at Dennis
Christensens forseelse først og fremmest er
at have sat sig ud over samfundets love, og
lov er for hende trods alt lov, selv om hun
ikke er begejstret for netop denne lov. Dennis Christensen kunne efter hendes mening
trods alt have valgt at følge loven. Den russiske regerings talsmand, Dmitrij Peskov,
gik efter dommen et skridt videre med de
markante ord "Vi kan ikke arbejde ud fra
sund fornuft i vores regeringsførelse. Vi
arbejder først og fremmest ud fra, hvad der
er lovligt og ulovligt" (citeret efter Berlingske, den 9. feb. 2019 side 6). Skulle man
føre denne logik ud i sin yderste konsekvens, vil det sige, at enhver lov, et parlament vedtager, principielt skal følges. Men
her er det, at der blandt landene i Europarådet er en appelmulighed til nogle generelle normer, staterne i Europarådet er blevet enige om, og som er nedlagt i konventionerne. Netop for at beskytte borgerne i
medlemsstaterne mod den vilkårlighed,
lovgiverne af og til har udsat ikke mindst
mindretalsgrupper for. Jehovas Vidner er
her et af de tilbagevendende eksempler på
diskrimination.

Står Putin bag?
Andre kommentatorer har i Danmark set
hele sagen mod Jehovas Vidner som

(endnu et) udslag af Vladimir Putins autoritære tendenser og påpeget ligheder mellem den nuværende præsident og kommunisttidens almægtige partileder Josef Stalin
i deres hævdelse af den autoritære statsmagt. "Se, sådan er det i Putins Rusland",
lyder det. Men ser man nærmere efter, hvad
Putin selv udtaler, ser man modererende
bemærkninger både i den stigende diskrimination af homoseksuelle, af "uønskede"
religiøse retninger og af kulturelle manifestationer, som udæsker en nationalkonser  

vativ, "patriotisk" samfundsopfattelse, som
det var tilfældet med den film, Matilda,
som for nylig bragte kirkens blod i kog,
fordi den viste den kærlighedsaffære med
en balletdanserinde, tsar Nikolaj II havde
før ægteskabet med Aleksandra. Her forsøgte Putin at gøre sit for, at Rusland ikke
blev til grin ved den opfattelse, at hvis man
er blevet erklæret for helgen, kan man ikke
have skejet ud på nogen måde siden fødslen.
Alt dette kan man naturligvis opfatte
som et snedigt rænkespil fra præsidentens
side. Men det er spørgsmålet, om der ikke
heri ligger en misforståelse af Putins egen
opfattelse af sin rolle som folkevalgt præsident: at stå som forsvareren for det
nationale fællesskab, samtidig med at
alting ikke stivner i formalisme og intolerance. Og udadtil leder af et moderne Rusland, som ikke er en ren klon af Aleksandr
IIIs autoritære Rusland, men samtidig er tro
mod sine tusindårige rødder.
Man kan undre sig over, at en så bagatelagtig personsag som retsforfølgelsen af
en marginal religiøs gruppe som Jehovas
Vidner i Rusland, i den grad kan kalde
kampen for menneskerettighederne på
banen og stille Rusland i et pinligt lys.
Den første virkelig alvorlige ridse i lakken for Putin efter fadæsen med atomubåden "Kursks" forlis i 2004 var den
feministiske dissident-popgruppe Pussy
Riots happening i Kristus Frelser-katedralen i Moskva i 2012, en kritik af nationalkirkens støtte til Putins tilbagevenden til
præsidentposten, som gennem sin internationale spredning via YouTube satte
både Putin og hans alliancepartner,
Moskva-patriarken Kirill, i et latterligt og
pinligt skær. Nu, i 2019, er det religiøse
kort trukket igen, i den grundlæggende
konflikt om Ukraines frigørelse fra Rus-
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land ikke blot politisk og økonomisk, men
også identitetsmæssigt.

Ukraine mellem Moskva og
Konstantinopel
Her kan det være interessant at se på
Ukraines præsident, Petro Porosjenko, som
også har trukket "kirkekortet" i et forsøg på
at fremstå som en fædrelandets forener.
Hans ganske vellykkede konstruktion af en
fælles ortodoks nationalkirke i Ukraine, i
åben udfordring af det russisk-ortodokse
Moskva-patriarkat og i alliance med den
økumeniske patriark i Konstantinopel, svarer meget godt til Putins delvist vellykkede
genforening mellem Moskva-patriarkatet
og den russiske eksilkirke i 2007 – hvoraf
den sidstnævnte indtil da formelt henhørte
under – patriarken i Konstantinopel! I forståelsen af begge landes politiske udvikling
i det nye årtusinde er det klogt at medtænke de ortodokse "nationalkirker" og deres
kamp for, hvad de hver især ser som deres
retsmæssige "kanoniske territorium", som
en vigtig faktor i den moderne post-sovjetiske samfundsopbygning og identitetsdannelse.
Man skal ikke tage fejl af, at chokolademilliardæren, som blev præsident i Ukraine
i 2014 og nu kæmper for en ny periode på
posten, har lært en hel del af sin kollega og
rival mod nord, den tidligere KGB-mand,
som inddrog "folkets kirke" i sine bestræbelser på at blive en nationens forener. En
proces, som i øvrigt blev påbegyndt allerede af Stalin med hans genoprettelse af det
russisk-ortodokse patriarkat af Moskva
under "Den Store Patriotiske Krig" i 1943.
Det var Stalins politik at udstrække Moskva-patriarkens kirkelige territorium til alle
dele af Sovjetunionen, bortset fra Georgien
og Armenien, der har nationalkirker meget
ældre end Ruslands. Udskillelsen af Ukraine
fra Moskva-patriarkatet er således et led i
nedbrydningen af Ukraines kirkelige underordning under Moskva, som går tilbage til
tsartiden, nærmere bestemt 1686. Det er
denne underordning, patriark Bartholomaios af Konstantinopel nu har ophævet, til
glæde for bl.a. Porosjenko.
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Præsidentvalget
 
og kirkestriden

Af Philip Maschke
Ukraines siddende præsident Petro Porosjenko
opnåede stiftelsen af en
ukrainsk national ortodoks
kirke. På den ene side kan det kaldes at
instrumentalisere Ukraines selvstændighed
ved hjælp af kirken til brug i valgkampen,
på den anden side har kirkespørgsmålet
mere eller mindre været på dagsordenen i
Ukraine de sidste 25 år uden rigtigt at
være blevet løst. Ved valget af nyt kirkeoverhoved den 15. december sagde
Porosjenko, at Ukraine nu har fået ”en
kirke uden Putin”, … ”en kirke uden gift
fra Moskva” … ”en kirke, der ikke beder for
den russiske hær”. Det er et spørgsmål om
landets
sikkerhed,
mente
Petro
Porosjenko. Men som det fremgår efterfølgende har man også opnået en splittelse af hele det ortodokse kirkesamfund.
Fra mødet den 31. august 2018 i Istanbul hos den økumeniske patriark Bartholomaios med overhovedet for den ortodokse kirke i Rusland, patriark Kirill, gengiver det norske Aftenposten et uofficielt
referat, at patriark Kirill sagde, at ”Rusland
og Ukraine er ét land og ét folk”, og at
”det er umuligt at skille Kiev fra vort land.
I Ukraines hovedstad ligger de helligste
steder for russisk-ortodokse”. Bartholomaios svarede med at henvise til, at Kirill
ikke har kunnet indrejse i Ukraine de sidste mange år, og at han er uønsket i Ukraine.
Patriark Bartholomaios traf den 11.
oktober 2018 efter en tre dages synode sin
beslutning om at ophæve det anatema

Patriark Kirills lange
brev kan findes på
engelsk og fransk her:
https://orthodoxie.com/en/message-of-patriarch-kirill-of-moscowto-patriarch-bartholomew-of-constantinople-on-ukraine/
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(udelukkelse), der formelt havde eksisteret
af de to ikke-kanoniske ortodokse kirker i
Ukraine:
den
ukrainsk-ortodokse
kirke/Kyiv Patriarkatet og den Ukrainske
Autokefale Ortodokse kirke. Og han
ophævede ex-kommunikationen af hhv.
patriark Filaret, UOK/KP, og metropolit
Makarij. Kirkerne blev indordnet under
patriarken af Konstantinopel med henblik
på at indlede tildelingen af uafhængighed, autokefali, til en selvstændig ukrainsk
ortodoks kirke. Ved samme lejlighed
kundgjorde Patriark Bartholomaios, at han
ville oprette en permanent repræsentation
for Konstantinopel i Kyiv, en stavropegion.
Indtil da var der tre ortodokse kirkesamfund i Ukraine: den ukrainsk-ortodokse
kirke/Moskva Patriarkatet, UOK/MP. Den
ukrainsk-ortodokse kirke/Kyiv Patriarkatet,
UOK/KP og den ukrainske ortodokse autokefale kirke, OAK, samt den græsk katolske kirke.

Reaktionen
Den russisk-ortodokse kirke reagerede
hurtigt og afholdt den 15. oktober en
synode i Minsk i Hviderusland med deltagelse af patriark Kirill. Såvel patriark Kirill
som UOK/MP udtalte kraftig kritik af
patriark Bartholomaios og besluttede at

afbryde ethvert samarbejde med samtlige
14 andre ortodokse kirker, der anerkender
Bartholomaios. Til synoden i Minsk blev
Patriark Kirill befordret i sin sorte
Mercedes med russisk nummerplade nr.
0002, og ”alle ved, hvem der har nummerplade nr. 0001”.
Denne opsigelse af ethvert samarbejde
har ikke alene virkning i Ukraine, hvor
man ikke anerkender hinandens dåb –
noget der kan splitte familier – men også
f.eks. i Jerusalem, hvor gravkirken drives i
fællesskab af trossamfundene og i alle ’diaspora’-lande, i alle lande, hvortil udvandrede ortodokse praktiserer deres religion.
Den praktiske betydning vil være, at den
russisk-ortodokse kirke må etablere parallelle strukturer alle steder, hvor der er
menigheder. Senest har den ortodokse
ærkebiskop Mark i Berlin i et åbent brev
kritiseret den ukrainske regering og patri-

Præsident Petro Porosjenko og metropolit
Epifanij træder ind i St. Sofia katedralen i
Kyiv den 7. januar 2019.

arken af Konstantinopel, opfordret til en
ikke nærmere defineret informations- og
meningsudveksling, og især beklaget, at
arbejdet i samarbejdsorganet, den fælles
ortodokse bispekonference i Tyskland ligger helt stille på grund af skismaet.

Beslutningerne
Den 18. oktober stemte et stort flertal i
det ukrainske parlament, Verkhovna Rada,
for, at et af Kyivs vartegn, Skt.
Andreaskirken, permanent og vederlagsfrit
 
tilbydes til patriarken af Konstantinopel til
hans permanente mission i Kyiv. Den 27.
november indledtes så en synode i
Istanbul i det økumeniske patriarkat for at
træffe afgørelse om bevilling af tomos til
en uafhængig ukrainsk kirke.
Den 15. december afholdtes et koncil i
Sofiakatedralen i Kyiv, der skulle tjene som
et ”Sammenslutning-Koncil” for Ukraines
tre ortodokse kirker og dermed stifte den
ny kirke. I koncilets præsidium sad en
repræsentant for patriark Bartholomaios,
Ukraines præsident Porosjenko, og repræsentanter for de tre kirker – dog kun 2 ud
af de 90 biskopper i UOK/Moskva Patriarkatet. Som overhoved for den ny unerede
kirke valgte man Metropolit Epifanij I.
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Han er 39 år, født i en landsby ved Odessa, tidligere metropolit i byen PerejaslavKhmelnitskij, og antages dermed at tilhøre ”Maidan-generationen”. Ved gudstjenesten sagde han, at ”den ny kirkes døre
står åben for alle”.
Den 20. december vedtog man i det
ukrainske parlament, Verkhovna Rada, at
UOK/MP skal ændre navn til ”Den russiskortodokse kirke i Ukraine”. Denne beslutning er UOK/MP uenig i og har anket til
en domstol. ”Vi vil kæmpe med alle os til
rådighed stående retlige midler for vore
rettigheder”, sagde chefen for UOK/MPs
juridiske afdeling. ”Der er tale om misligholdelse af forfatningsnormer og –principper”.
Endelig den 6. januar underskrev patriark Bartholomaios under festlige former i
Istanbul bevillingen, tomos, til autokefali
(uafhængighed) til en ny ukrainskenheds-ortodoks kirke i Petro Porosjenkos
tilstedeværelse. Denne ukrainsk-ortodokse
kirke frigøres dermed fra Moskva og er
med Bartholomaios afgørelse i princippet
anerkendt af de 14 andre nationale ortodokse kirker. Den 7. januar, på den ortodokse juleaften, blev tomos under en
gudstjeneste overgivet til kirken i Kyiv.
Den 14. februar fratog ukrainske myndigheder en ortodoks biskop Gedeon hans
ukrainske statsborgerskab, fordi han havde
dobbelt statsborgerskab, nemlig et USA
pas efter udstationering dér i flere år.
Gedeon har aktivt støttet Ruslands væbnede aggression i Ukraine, sagde det
ukrainske indenrigsministerium.

Patriark Bartholomaios overleverer i St. Georg
katedralen i Fener (Istanbul) den ukrainske
Tomos til nyudnævnt metropolit af Kiev og
hele Ukraine Epifanij I den 6. januar 2019.

Efter at den ny forenede ukrainsk-ortodokse kirke var blevet en realitet, men
forud for den gudstjeneste, der stadfæstede indsættelsen af Epifanij, rettede patriark Kirill den 31. december et voldsomt
skriftligt angreb på patriark Bartholomaios. Han skriver, at Bartholomaios er
blevet vildledt af politikkerne i Kyiv, når
kun 2 ud af 90 UOK/MP deltog i den stiftende synode, han sætter spørgsmålstegn
ved Bartholomaios’ bemyndigelse til at
afholde synode og koncil med kun få kir  

kelige ledere, og han argumenterer med
reference til talrige berømte teologer, at
der allerede findes en eksisterende kanonisk flertals-ortodoks kirke i Ukraine – den
Moskva-orienterede.

Konsekvenserne
Af den russisk-ortodokse kirkers anslåede i
alt 36.000 menigheder befinder de 12.000
sig i Ukraine, og skulle en stor del overgå
til den ny kirke, slår det store skår i den
russiske kirkes identitet og selvforståelse
som ”det tredje Rom”. Den idé om en ”russisk verden”, der i præsident Putins øjne
legitimerer Ruslands indflydelse udover
egne grænser, bygger på det kirkelige
koncept ”det hellige Rus”, som atter hviler
på Fyrst Vladimirs dåb i 988 og udgør
Ruslands oprindelses-myte. På sigt kan
patriarken i Moskva, der er Ruslands største landbesidder, miste kontrollen over
flere tusinde kirker og klostre i Ukraine.
For ukrainske troende fremstår nu chancen til at definere en egen ”Kyiv-rus” teologisk og kulturel tradition.
Overhovedet for den græsk-katolske
kirke i Ukraine, ærkebiskop Sjevtjuk,
opfordrede til bilæggelse af de indre-ortodokse stridigheder og opfordrede til intensiv dialog. Han er fortaler for den ny kirke
for det ukrainske folk, men advarer kraftigt mod den politiske instrumentering.
Man kan derfor se en chance for en kulturel forbrødring også med denne kirke.
Selv pave Frans har i sin nytårstale til det
diplomatiske korps i Rom opfordret til at
arbejde for bilæggelse af stridigheder i
Ukraine, til at betjene de mennesker, der
lever under umulige vilkår, og romerskkatolikker og pavestaten har indsamlet 16
mio. euro til arbejde i Donetsk og Kharkiv.
Patriark Bartholomaios har i en rundskrivelse til alle biskopper under Konstan-
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Præsident Petro Porosjenko og metropolit
Epifanij i St. Sofia katedralen i Kiev den 7.
januar 2019 med den ukrainske Tomos.

tinopel begrundet nødvendigheden og
rigtigheden af at intervenere i Ukraine.
Men det antages at tage flere år før end
de uafhængige kirker anerkender den ny
kirke. Eller at der danner sig to kirke-koalitioner. Det tages for givet, at Putin efter
dette kirke-skisma vil bearbejde de ortodokse kirker. Pro-russiske kirker er f.eks.
den serbiske kirke og den polske ortodokse kirke. Antiochia kirken, der dækker
Syrien og Libanon, er pt. omgivet af russiske tropper. Jerusalem, de rumænske,
græske, cypriotiske og albanske kirker forventes at slutte op om Bartholomaios og
den ukrainske kirke. Andre er på vippen.
Biskop Pavel Juristij, Odessa, fra den ny
ukrainske kirke har i februar besøgt klostre
på Athos-bjerget, ortodoksiens spirituelle
centrum. Dermed kom Ukraine-striden til
Athos, hvor kun 4 ud af 20 klostre havde
sendt en delegation til indsættelse af
Metropolit Epifanij, og har villet åbne
døren for bisp Pavel. Da han ville besøge
den hellige Pantaleon’s kloster, også kaldt
det russiske kloster, blev han afvist.
Bartholomaios har opfordret de 50 munke
på Athos til at modtage repræsentanter
for den ny kirke, men disse ønsker, at der
træffes en entydig afgørelse, da de opfatter sig som en sandhedens søjle for alle
ortodokse troende.

Kilder: Länderanalysen.de/Ukraine,
Ukrainian Week, Guardian, Vatikanet
m.fl.
Se også artikel i MenneskeRet & Vrang
nr. 2-3, 2018, side 26
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Forholdet
  mellem Rusland og
 Ukraine, et
”dødeligt fjendskab”
Af Søren Riishøj
Forholdet mellem Rusland
og Ukraine i dag er ikke
”normalt”. Det er snarest
kendetegnet ved ”dødeligt
fjendskab” (”lethal hostility”) og ”geopatologisk omfavnelse” (”geopathological
embrace”), et dødeligt samspil, som Gleb
Pavlovsky i en analyse for Carnegie
Endowment også betegner som ”lethal
codependency”. Forholdet mellem de to
lande kan ikke, siger han, studeres ud fra
normal mellemstatslig magtpolitik, nationale interesser og traditionel russisk
imperial adfærd. De to lande betragter
ikke hinanden som suveræne enheder,
men ser dem på samme tid som
(mod)model og som modstander. Det er
dybt indgroet og skyldes ikke personer,
eksempelvis Vladimir Putin og Petro
Porosjenko, som det meget tydeligt fremgår også i officielle udtalelser fra de to
landes ledere lige siden 1991.
Opløsningen af Sovjetunionen i 1991
skabte uundgåeligt et politisk og ideologisk vakuum.
Anderledes forholdt det sig i Centralog Østeuropa. Her fandt landene hurtigt
en ny model, bevægede sig, som meget
rigtigt sagt af Ivan Krastjev og Stephen
Holmes, over i en ”age of imitation”. I
Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn herskede der konsensus om udviklingsretningen, at ”imitere”. Øst skulle ”ligne Vest”,
gå ”back to Europe” og ”catche up”, indhente, og hurtigt opnå vestlig levestandard.
For Rusland og Ukraine og i andre
SNG-lande forholdt det sig helt anderledes. I 1990erne var der her kun lidt fokus
på Vesten, på ”imitation”. Rusland havde
svært ved at finde en strategi i forhold til
Ukraine. At ”opsluge” landet var ikke på
tale, men det var svært for Moskva at
betragte Ukraine som ”udland”. Rusland
havde også svært ved at få skabt sin egen
nationale identitet og kontrollere egne
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grænser. For Ukraine gjaldt det i
1990erne meget om økonomi, at opnå de
bedst mulige gaskontrakter med russerne
og ad den vej standse eller i det mindste
begrænse styrtdykket i økonomien.
Helt frem til oprøret i 2014 førte Kyiv
en to-vektor politik, på samme tid at få
mest ud af forbindelserne til Vesten og til
Rusland. At det gik så galt efter årtusindeskiftet skyldtes iflg. Pavlovsky i høj
grad, at Ukraine i 00erne blev styret af de
to værste præsidenter siden uafhængigheden, Viktor Jusjenko og Viktor Janukovitj. Oprøret i 2014 var logisk, forårsaget
af Janukovitj’ grådighed og ubeslutsomhed. Men som efter mange andre revolutioner rundt om i verden evnede de
magthavere, der kom til i stedet, ikke at
styre landet. ”Værdighedsrevolutionen”
tørrede ud og stivnede. Det kaos, der
fulgte, benyttede Rusland til at annektere Krim og føre hybridkrig. Men de to
lande afbrød ikke alle forbindelser. De tog
blot en anden form, kendetegnet ved
både dødeligt fjendskab og, under overfladen, med fortsatte relationer de to
lande imellem. Selv i de værste tider,

f.eks. her efter den russiske blokade af
Kerch-strædet, var det muligt at købe
Petro Porosjenkos Roshen chokolade i
kiosker i det centrale Moskva, endda lige
over for det russiske forsvarsministerium.
Den russiske adfærd over for Ukraine
skyldtes også dybe frustrationer og mistillid i forholdet til Vesten, skabt af
NATO-udvidelserne, EUs aktive naboskabspolitik efter udvidelserne i 2004 og
2007, planerne i Vesten om missilforsvar,

frygten for NATO-baser i Sortehavsregionen samt problemerne i den russiskdominerede Eurasiske Union.
Ukraine og Rusland udkæmper i disse
år ikke en åben krig, de bruger ikke udadtil udtrykket ”at sejre”, men ønsker at
blive stærkere og rigere. Ukraine, siger
Pavlovsky, ønsker reelt ikke en ”sejr” over
Rusland. Den russiske intervention i Donbas var en gave til Kyiv, blev et vindue til
Vesten, et instrument til at fastholde
Vestens opmærksomhed på Ukraine og få
Vesten til at ”inddæmme”, ja måske ligefrem ”tilbagerulle” Rusland og få indsat
et nyt og gerne anderledes regime. Så
længe Rusland støtter separatisterne i
Donbas kan Ukraine også meget lettere
betegne sig selv som Vestens nye ”symbolske grænse” mod Øst.
Er der en vej ud af dette strategiske
”cul-de-sac”, denne blindgyde? spørger
Pavlovsky. Det er der kun, hvis både
Moskva og Kyiv erkender det uholdbare i
de nuværende dybt destruktive dødelige
forbindelser. Ingen ønsker at tabe ansigt,
begge ønsker som mindstemål at opnå en
symbolsk sejr. Givet er, at hverken Rusland eller Ukraine er blevet til det, der
blev drømt om, da Sovjetunionen blev
opløst i 1991.
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Ved sit besøg i Ukraine den
18.-20. februar blev EUs
Rådsformand Donald Tusk
udnævnt til æresdoktor ved Ivan
Franko Universitetet i Lviv.
Universitetets rektor Volodymyr Melnyk
erklærede, at ”det var symbolsk at begivenheden fandt sted på femårs dagen for de
tragiske
begivenheder
i
2014,
Værdighedens Revolution, hvor det var
vore studerende, der deltog. De gav deres
liv for at gennemføre europæiske værdier i
Ukraine. Det er derfor ikke mindre symbolsk, at vi tildeler æresdoktorgraden til
Ukraines store ven Donald Tusk, som er en
støtte for Ukraines aspiration til at blive
integreret i Europa”. Volodymyr Melnyk
henviste til, at Donald Tusk i 2015 ved topmødet EU-Ukraine havde sagt, at ”ukrainerne bevæger sig i den rigtige retning, der
er intet alternativ hertil.”
Donald Tusk holdt sin doktorforelæsning
på polsk for at tale både til borgerne i sin
fødeby Gdansk og til de studerende og
akademikere i Lviv. Han sagde, at han talte
personligt, at han både er en polsk patriot
og europæer. Heri er der ingen konflikt.
Donald Tusk understregede i sin tale værdierne enhed, solidaritet og forsoning, som
går på tværs af såvel Ukraines som Polens
historie. Frem for alt kan disse værdier spores i de historiske paralleller mellem Lviv og

Gdansk, hvor Tusk som 20-årig student ved
universitetet i Gdansk deltog i at arrangere
en ulovlig demonstration mod det kommunistiske regime.
Erfaringer med effektiv forening og forsoning kan drages af den kontroversielle
udvikling af begge byer Gdansk og Lviv.
Begge er multikulturelle, begge repræsenterer flere forskellige folkeslag og religioner, de står over for det samme spørgsmål:
hvis er denne by? I dag, sagde Donald
Tusk, er Gdansk
Fra
  og
 Lviv by-symboler.

Gdansk udgik et kraftigt frihedssignal til
hele Polen, fra Lviv udgår signalet til hele
Ukraine. Endelig fik han også citeret pave
Johannes Paul II, der i Gdansk havde sagt,
at ”solidaritet foregår altid imellem mennesker, aldrig imod mennesker.”
Donald Tusk talte dagen forinden i Verkhovna Rada i Kyiv - på ukrainsk - hvor han
efter at have rost ukrainerne for et europæisk sindelag, for Maidan og de sidste fem
års positive udvikling, paraferede pave
Johannes Paul II ved at sige, at ”der kan
ikke være noget sikkert Europa uden et sikkert Ukraine, eller enklere: der kan ikke
være noget Europa uden Ukraine”.
Herefter mente han sig berettiget til at
give de ukrainske politikere nogle gode råd:
1. Undgå at argumentere for voldsomt
under de kommende valgkampe. Intern
konflikt i vore to lande er den største
gave, vi kan give det tredje land. Jeres
fjender venter kun på at kunne bryde
aksen Kyiv-Europa. […]

2. Vær bestemte ved at forkaste fristelsen
til radikal nationalisme og radikal populisme. Grundlaget for Europa er forsoning i stedet for hævn, solidaritet i stedet for ego-interesse, historisk sandhed i
stedet for propaganda. […]
3. Tal ikke de europæiske politikere efter
munden, der prøver at overbevise os om,
at et demokrati baseret på frihed, menneskerettigheder og respekt for mindretal, ytrings- og sindelagsfrihed er en
udgået, gammeldags statsmodel, og at
tiden er til et autoritært demokrati. […]
4. Arbejd sammen om at skabe et ærligt
land. Jeg skal ikke belære jer om korruption, men jeg beder jeg være overbeviste
om, at autoritet skal udføres ærligt og
transparent. Ikke fordi, det er et krav fra
Den europæiske Union, men fordi det
gavner jeres borgere. […]
5. Tro på de unge mennesker. De unge
ukrainere har bedt mig sige til jer i dag,
at den unge generation er forberedt på
og parat til at tage ansvar for Ukraines
fremtid. For de er fremtiden. For fem år
siden bestod de prøven og nogle betalte
med en meget høj pris. Hvis de tror på
sig selv, kan I også tro på dem!

Oversat fra engelsk i uddrag ved Philip
Maschke

Donald Tusk under ceremonien på universitet i Lviv den 20 februar 2019.
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Ljudmila
  Aleksejeva
 1927-2018

- et liv som menneskeretsforkæmper i Rusland
Af Julia Samokholova
Den 8. december 2018
afgik
Moskva-HelsinkiGruppens formand, den 91årige Ljudmila Aleksejeva,
ved døden. Hun var højt respekteret ikke
kun blandt russiske og internationale
menneskerettighedsorganisationer, men
også embedsmænd, politikere og selveste
præsidenten måtte anerkende hendes
indflydelse og betydning for det russiske
civilsamfund. Nyheden spredte sig hurtigt
i pressen og på de sociale medier og tilbage var menneskeretsforkæmpere, aktivister og mennesker, der delte hendes
værdier, efterladt i sorg over at have mistet deres kollega, forbillede og ledestjerne. Hun var en af pionererne for menneskerettighedsbevægelsen i Sovjetunionen
og Rusland i det 20. århundrede og en af
grundlæggerne af Moskva-HelsinkiGruppen – den første egentlige menneskeretsorganisation i Østblokken, der
skulle sikre, at Sovjetunionen ville overholde Helsingfors-erklæringen fra 1975.
Ljudmila Aleksejeva blev født i Jevpatorija på Krim i 1927 og opdraget i den
sovjetiske ånd i en lille kollektiv lejlighed

i Moskva. Hun begyndte dog at tvivle på
det kommunistiske system under sin
uddannelse på det historiske fakultet på
Moskva Statsuniversitet. Men det blev
først under tøbruddet i 60’erne, at Ljudmila Aleksejevas liv tog en drastisk vending, da hun sammen med andre dissidenter deltog i protester og underskriftsindsamlinger mod retssagerne mod en
række forfattere og en journalist, der fik
deres værker trykt i Vesten. Det medførte, som Aleksejeva forventede, at hun
blev ekskluderet fra kommunistpartiet og
fyret fra sit job. Derefter fulgte en årrække i fattigdom som renskriver for det første hemmelige undergrundsnyhedsblad
om menneskerettighedskrænkelser i Sovjetunionen ”Kronikken for aktuelle hændelser”. Ljudmila Aleksejevas lejlighed
var i den tid både et sekretariat og et
mødested for intelligentsiaen, dissidenter
og udenlandske journalister, og selv levede hun i konstant frygt for at blive arresteret. I et interview mange år senere fortalte hun, at det, hun frygtede allermest,
ikke var at blive fængslet – hun havde
gennemlevet krigen med både sult og

hårdt arbejde – men at efterlade sine
børn uden en mor eller at bryde sammen

Ljudmila Aleksejeva i sit hjem ved et besøg i 2015 af Helsinki-Komiteens Carl Erik Foverskov og
Jytte Lindgård.
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under et forhør og komme til at angive
andre dissidenter. Men da det første forhør var overstået, mistede hun frygten,
og forhør, overvågning og aflytning blev
et uomgængeligt vilkår i dagligdagen.
I 1977 emigrerede Ljudmila Aleksejeva
med sin familie, som mange andre samfundskritikere også var nødsaget til. Hun
var blevet persona non-grata i sit eget
land og havde fået valget mellem at blive
fængslet for sit virke eller flygte. Det blev
til 16 år i USA, hvor hun fortsatte kampen og blev en kendt stemme i radioprogrammerne The Voice of America og
Radio Free Europe. I denne periode skrev
hun også en monografi om menneskeretsbevægelsens historie i Sovjetunionen
og selvbiografien ”The Thaw Generation”
(Optøningens generation).
Ljudmila Aleksejeva kom tilbage til
Rusland i 1993 og genoptog sit arbejde
for at fremme menneskerettigheder i det
nye demokrati. Tre år senere blev hun
formand for den genetablerede MoskvaHelsinki-Gruppe og fra 1998 til 2004 var
hun formand for den Internationale Helsinki Føderation for Menneskerettigheder.
Fra 2002 indgik hun i Præsidentens
Kommission for Menneskerettigheder,
som senere blev til Præsidentens Råd for
Civilsamfundet og Menneskerettigheder,
 
hvilket blev til et kritikpunkt imod hende,
da mange mente, at hun derved kom for
tæt på magthaverne, som var dem, der
tillod krænkelser imod menneskerettigheder. Ljudmila Aleksejeva understregede, at
man godt kunne samarbejde med regeringen, og hun valgte altid at gå diplomatiets vej, så længe det ikke brød med
hendes principper.
Men principfast, viljestærk og frygtløs
var hun også. Hun forlod Præsidentens
Råd, da proceduren for valg af medlemmer blev ændret, og fra den 31. august
2009 tog hun aktivt del i bevægelsen
Strategi-31. Det var månedlige demonstrationer på Triumfpladsen i Moskva for
den 31. paragraf i den russiske grundlov
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om forsamlingsfrihed, der nu var blevet
stærkt begrænset af en ny lov. Billedet af
den 82-årige Ljudmila Aleksejeva, der bliver båret væk fra demonstrationen af to
russiske betjente fra politiets specialstyrker, gik verden rundt.
Alderen forhindrede hende ikke i at
deltage i op til flere møder og konferencer om ugen, tage sig af konkrete sager
og advokere for mennesker, der bad om
hendes hjælp. Hun har i alt fået 12
medaljer og priser, publiceret over 100
værker om menneskerettigheder og er
blevet nomineret til Nobels Fredspris i
2012 og 2013.
Gennem det meste af sit lange liv og
sine over 50 år som menneskerettigheds-

forkæmper var Ljudmila Aleksejeva en
mangefacetteret og omstridt person. Det
meget konservative og nationalistiske
segment af befolkningen tilgav hende
aldrig hendes amerikanske statsborgerskab, de internationale forbindelser og
finansiel støtte fra udlandet. De regeringskritiske, radikalt liberale kræfter
mente, at hun var blevet for gode venner
med Putin, der personligt besøgte hende
på hendes 90-års fødselsdag. Det var en
hårfin balance, Ljudmila Aleksejeva for  

søgte at holde hele sit liv. I et interview
fortalte hun om sit valg i livet:
”Hvis man venter på tak, skal man ikke
blive menneskeretsforkæmper. Det gør
man for sin egen skyld. Vi opnår ikke at

få store villaer eller lystbåde, men det
giver en udsøgt tilfredsstillelse. At hjælpe
mennesker er en stor glæde.”
Mange husker Ljudmila Aleksejevas
spådom på sin 80-års fødselsdag i 2007
om, at Rusland ville blive et demokrati og
en retsstat om 10-15 år. I 2018 måtte
hun erkende, at det nok ville kræve 10 år
til. Men hun mistede aldrig sin optimisme
og sit håb for Rusland og dets folk.
Julia Samokholova er antropolog,
cand.scient.anth., fra Københavns
Universitet

Socialdemokratiet lider af hukommelsestab
Af Claus von Barnekow
Om et emne så alvorligt
som internationale menneskerettigheder og staters
forpligtende samarbejde
udtalte Henrik Sass Larsen (S) i tv-programmet ”Pind og Sass” den 7. november
2018, at "Danmark skal rode sig ud af
alle internationale domstole, konventioner og lignende, så vi igen får herredømmet over det". Hvilke konventioner, domstole og lignende, der er tale om, blev
ikke oplyst.
Udtalelsen er blevet drøftet heftigt i
medierne. Henrik Sass Larsen foregiver
ikke at være indsat i emnet menneskerettigheder, som han alligevel har en drabelig holdning til. Og journalister og kommentatorer har en tendens til at indhente vejledning og bemærkninger hos fremtrædende jurister, som har en politisk
præget betænkelighed over for international ret og manglende indsigt i Danmarks placering i international politik og
dens instrumenter. Flere universiteter har
professorer, lektorer og andre med ekspertise i folkeret og menneskerettigheder,
men dem henvender man sig i langt mindre grad til. Spørgsmålet er i al sin enkelthed, om man ville henvende sig til en

ortopædkirurg, hvis det er en øjenkirurg,
man har brug for?
Måske udtrykte Henrik Sass Larsen,
hvad han vitterligt mener, men, i al
respekt, er det ikke godt med noget
viden, inden man udtaler sig? Henrik Sass
Larsen har efterfølgende forklaret, hvad
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han egentlig mente at mene. Det er i sig
selv et problem, årsagerne ufortalte, at
politikere nu og da udtrykker sig uklart,
uden omtanke eller forkert om noget, de
ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i - og
derefter, når konsekvenser melder sig,
korrigerende fortolker de uigennemtænk-
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Henrik Sass Larsens udtalelser om internationalt samarbejde demonstrerer et
hukommelsestab i
Socialdemokratiet, der har
mistet fodfæste på menneskerettighedsområdet uden
at finde et nyt.

te synspunkter. Tænk, hvis man kunne
det samme efter at have fået en efter
egen opfattelse uretfærdig karakter efter
en mundtlig eksamen.
Positionerede han virkelig helt alene
sit parti – det gamle internationale og
menneskerettighedsvenlige Socialdemokrati – på den kommende valgkamps
slagmark over for Dansk Folkeparti? DF,
hvis kontinuerligt kritiske politik vedrørende internationale menneskerettigheder
hidtil har været dagsordensættende.
Partiformand og statsministerkandidat
Mette Frederiksen (S) fastslog den 8.
november, ”at Danmark i vores øjne ikke
skal udtræde af nogen konventioner, og
vi kommer ikke til at arbejde for, at det
bliver tilfældet.”; ”Vi overholder de internationale aftaler, der er - og opfordrer i
øvrigt andre til at gøre præcis det
samme”; ”Det betyder ikke, at man ikke
kan være kritisk over for indholdet og
over for fortolkning og den måske en
gang imellem lidt for dynamiske fortolkning”.
Er en politiker af Henriks Sass Larsens
kaliber – og flere andre – gået sovende
igennem den genopblussede debat om
Europarådet, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol, som var på
den politiske dagsorden og betydeligt
omdiskuteret i medierne fra medio 2016
til medio 2018?
Henrik Sass Larsens ordvalg om
”konventionerne” (forpligtende aftaler
mellem stater til gensidig gavn om nærmere præciserede emneområder) er
nyskabende. Man kan rode sig ind i noget
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og rode sig ud i noget, men det er vist
ikke før hørt, at man kan rode sig ud af
noget. Henrik Sass Larsen måtte have
ment: løsgøre, frisætte, udmelde osv.

Ensidig rådgivning og et fejlagtigt
grundlag
Til at hjælpe sig med at forstå problemstillingen inviterede Henrik Sass Larsen
herefter professor i formueret Mads Bryde
Andersen i studiet i den efterfølgende
udsendelse. Mads Bryde Andersen er velkendt for sin årelange kritik af Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Hans ensidige rådgivning og kommentarer blev desværre ikke afbalanceret af
eksempelvis en professor i folkeret/menneskerettigheder eller en repræsentant fra
Institut for Menneskerettigheder. Også i
et interview med Mads Bryde Andersen i
Radio24syv i anledning af Sass Larsens
udtalelse står dennes synspunkter alene.
Der er ingen til at afvise dem.
Det var Dansk Folkeparti (DF), som fodrede stemningen i Folketinget, hvor regeringen med støttepartier, herunder Socialdemokratiet, på et nøgternt vurderet,
sagligt set fejlagtigt grundlag var enige
om, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gik for langt i sin anvendelse af det såkaldte dynamiske fortolkningsprincip. Endvidere forfulgte DF
sagen om en enkelt seriekriminel, kroatisk
statsborger, bosat i Danmark. Det kom til

at præge Danmarks formandskab for
Europarådets besluttende organ, Ministerkomiteen, fra medio november 2017
– medio maj 2018 og kostede anseelse i
organisationen og blandt det store flertal
af medlemsstater.

Debatten uden hukommelse
Når Henrik Sass Larsens udtalelse fortsat
er værd at beskæftige sig med, er årsagen, at debatten herom er uden hukommelse og dermed uden overordnet perspektiv. For hvad er der sket med det stolte gamle arbejderparti og menneskerettigheder? Er idealer lagt i arkivet?
Her kommer en vinkel på forløbet
eksemplificeret ved fire betydelige tilkendegivelser i 1999, 2012, 2016 og 2017. At
partiet – som følge af en ydre og indre
politisk udvikling – har mistet sit hidtidige fodfæste vedrørende menneskerettig-

heder uden at have fundet et nyt, vil stå
klart i det følgende.
Men lad os lige se på Socialdemokratiets nuværende principprogram. ”Ikke kun
via EU, Nato og FN, men også andre
organisationer såsom OSCE, Europarådet
og gennem et levende nordisk samarbejde, skal Danmark proaktivt søge indflydelse”. Under ”Internationalisme og menneskerettigheder” anføres blandt andet,
at ”Vi ønsker en verdensorden, der bygger på regler og normer. En verden, der
regeres efter lovens magt – ikke magtens
lov.”
I 1999 udgav partiet pjecen ”Socialdemokratiet og Menneskerettighederne”.
Heri bekender partiet sig uden forbehold
til menneskerettighederne, deres aktive
udbredelse og peger på anvendelsen af de
internationale organisationer, hvor menneskerettigheder er en del af arbejdet,
blandt andre Europarådet.
I 2012 fremsatte DF forslag til folketingsbeslutning om en kritisk gennemgang af internationale konventioner og
aftaler, som begrænser Danmarks muligheder for at føre en selvstændig udlændingepolitik. Forslaget fik støtte fra Liberal Alliance, men med forskellige begrundelser afvist af samtlige andre partier.
Daværende justitsminister Morten Bødskov (S) tilkendegav en også idealistisk
tænkning, da han i et længere indlæg
fastslog, at regeringen ”lægger stor vægt
på, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser. Det gælder ikke
mindst på menneskerettighedsområdet”.
Han fandt, ”at forslagsstillerne ønsker,
 
at Folketinget skal kunne lovgive på en
måde, der strider mod internationale forpligtelser, [...] at Folketinget og domstolene skal have mulighed for at fravige
grundlæggende menneskerettigheder, og
der er for at sige det mildt her tale om
noget af et vildspor at bevæge sig ind
på”. ”Vi ønsker fra regeringens side, at
Danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser [...]”.
Han konkluderede, at regeringen ikke
anså Danmarks internationale samarbejde
og dermed forbudne forpligtelser som en
begrænsning. Beslutningsforslaget blev
afvist, idet regeringen ”tværtimod
[ønsker] at fremme respekten for menneskerettighederne”.
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Ordfører Trine Bramsen (S) tilføjede, at
Socialdemokraterne ikke ønskede at tage
del i et opgør med menneskerettigheder.
Løsningen på de flygtningeproblemer,
der opstår i et globaliseret samfund,
fremmedes af internationalt samarbejde
og gensidigt forpligtende aftaler. Regeringens politik stod dermed i dyb kontrast
til det beslutningsforslag, som Dansk Folkeparti havde fremsat, og det afvistes
derfor af Socialdemokraterne.
Begge indlæg understregede, at når det
gjaldt menneskerettigheder, så var der
altså ingen slinger i valsen hos Socialdemokratiet. Men i juni 2015 mistede Socialdemokratiet regeringsmagten.
Så skal vi frem til efteråret 2016, hvor
Socialdemokratiet er i opposition. Nu er
tonen og ordvalget ændret. DF havde
fremsat forslag om at ”pålægge regeringen at ophæve inkorporeringsloven til
den europæiske menneskerettighedskonvention og at tage initiativ til, at Danmark får et forbehold over for den europæiske menneskerettighedskonvention,
som sikrer, at den danske regering fremover kan føre den udlændingepolitik, der
er flertal for i Folketinget.” Forslaget fik
kun støtte fra DF og faldt dermed med et
brag.
Men DF fik skabt en mere kritisk stemning over for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Menneskerettighedsdomstolen end tidligere, og Socialdemokratiet spillede med. Flere af DFs
bemærkninger til beslutningsforslaget var
uunderbyggede påstande og decideret
fejlagtige.

Det er i sig selv et problem,
[…] at politikere nu og da
udtrykker sig uklart, uden
omtanke eller forkert om
noget, de ikke har sat sig
tilstrækkeligt ind i, og derefter, når konsekvenser melder sig, korrigerende fortolker de uigennemtænkte
synspunkter.

Socialdemokratiets ordfører var hel
ukritisk heroverfor. Det var regeringspartiernes ordførere og justitsministeren
også. Partiets ordfører, Dan Jørgensen,
udtalte 6. december 2016 under forslagets førstebehandling, at menneskerettighederne og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention var vigtige for
Socialdemokratiet, hvorfor det fremlagte
forslag ikke kunne støttes. Men sammenlignet med 2012 tilføjede han afgørende nyt: Som følge af håndteringen af
  

terrorhandlinger,
flygtningeog
migrantstrømme var Socialdemokratiet
”parat til at udfordre tilgangen til og
fortolkningen af de internationale konventioner [...]”, men under overholdelse
af Danmarks internationale forpligtelser.
Endelig udtaltes støtte til ”at se kritisk
på den måde, hvorpå Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkning
har udvidet rækkefølgen af den europæiske
menneskerettighedskonvention
[...]”.
Året efter og under Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité forsøgte DF endnu engang med et
beslutningsforslag at pålægge ”regeringen at fremsætte et lovforslag om, at
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention bliver skrevet ud af dansk
lovgivning, da dele af konventionen
efter forslagsstillernes opfattelse strider
imod dansk lovgivning, eksempelvis
udlændingeloven”.
Forslaget fik ikke støtte fra de øvrige
partier og faldt. Under førstebehandlingen den 12. december 2017 afviste Socialdemokratiets ordfører Mattias Tesfaye
at støtte DFs forslag, idet det ville
undergrave den internationale retsorden.
Han gjorde gældende, at Socialdemokratiet vil genetablere tillid til menneskerettighederne, ikke fjerne dem. Derfor ville
partiet meget gerne drøfte, hvordan ”vi
konkret kan begrænse de negative følger
af domstolens alt for dynamiske fortolkning af konventionen, og vi er også indstillet på at være meget kreative for at
sikre udvisning af kriminelle udlændinge
[...]”. Som sagt stillede ingen af de to
sidstnævnte ordførere spørgsmål ved
påstanden om virkningen af Menneskerettigheds-domstolens påståede dynamiske fortolkning.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

For at opsummere:
I 2012 udtalte den daværende socialdemokratiske justitsminister sig ubetinget
over for fastholdelsen af de internationale menneskerettigheder. I 2016 var
Socialdemokratiet i opposition og alle
partier en erfaring rigere, da flygtningestrømmen i 2015 mod en række EUlande, herunder Danmark, slog alle hidtidige rekorder. Nu var den socialdemokratiske holdning, at fortolkningen af de
internationale konventioner skulle
”udfordres.” I 2017 var holdningen med
henvisning til Menneskerettighedsdomstolens påståede fortolkning af
Menneskerettighedskonventionen, at vi
”har besvær med at udvise kriminelle
udlændinge”. Domstolens alt for dynamiske fortolkning af konventionen måtte
søges begrænset. Nu i november 2018
indskrænker Socialdemokratiets formand
sig i sin tilrettevisning af Henrik Sass
Larsen til at sige, at ”vi overholder de
internationale aftaler, der er. [...] Det
betyder ikke, at man ikke kan være kritisk
over for indholdet og over for fortolkning
og den måske en gang imellem lidt for
dynamiske fortolkning”.
Men misforståelsen om dynamisk fortolkning fortsætter og fortsætter. Er hensynet til at opnå regeringsmagten årsagen til, at idealer tilsidesættes? At politiske ledere ikke leder, men leder efter
stemninger blandt vælgerne, der så tilbydes opfyldte?
Hvad kan man gøre for at øge politikernes, deres rådgiveres og mediernes
indsigt i og viden om konventionssystemet? Svaret er: Inddrag systematisk universiteternes folke- og menneskeretsjurister og Institut for Menneskerettigheder,
søg en afbalanceret viden hos mennesker,
der har den.
Menneskerettigheder skal behandles
alvorligt og drøftes på et oplyst grundlag.
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Er vi vidner
  til et værdiskred
 i retning af
30’ernes fascisme?
Af Claus von Barnekow
Alternativets politiske leder,
Uffe Elbæk, fremsatte den
15. januar i år en advarsel i
Berlingske. Han så fascistiske tegn i en række lande, men også i
dansk politik, hvor "det ekstreme er blevet til det normale". Uffe Elbæk tog
afstand fra at undgå sammenligninger
mellem aktuel politik og fascismens
rædsler i gårsdagens politik i 1930'ernes
Europa.
Han pegede på eksempler på aktuel
lovgivning i Danmark og om tilstande,

som "i visse tilfælde minder om et fascistisk menneske- og samfundssyn, hvis
man tager de historiske briller på".

Ikke noget at komme efter
Reaktionen var forudsigelig. Afvisende og
hvas. Fremtrædende politikere, redaktører, avisledere, kommentatorer, debattører
og bloggere tog til genmæle.
Udlændinge- og integrationsminister
Inger Støjberg (V) "har aldrig kendt
mage", sagde hun til Berlingske.
Den omtalte lovgivning er vedtaget af
tre fjerdedele af Folketinget i et forsvar
for dansk kultur. Dansk Folkepartis



udlændingeordfører, Martin Henriksen,
taler om "et nyt lavpunkt i dansk politik".
Han afviste, at der er "skyggen af fascisme i Dansk Folkeparti". Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører,
Mattias Tesfaye, udtalte, at Uffe Elbæk
afsporer en ellers relevant diskussion om
demokratiets tilstand.
Men diskussionen er temmelig uhåndgribelig. Ingen, hverken Uffe Elbæk, hans
kritikere eller andre bidragydere, har præciseret deres individuelle forståelse af
fascismens politiske indhold og kortlivede
udvikling, nok dens forfærdende, forbryderiske og umenneskelige konsekvenser.
Af mere ræsonnerende og begrundede
reaktioner var der få. En enkelt i Altinget,
Adam Holm, samt i Information, hvor
Uffe Elbæks partifælle Theresa Scavenius
præciserede, hvad der burde drøftes.
Nemlig hvorvidt "vi lige nu er vidne til
nogle af de samme værdiskred, der skete
forud for det 20. århundredes rædselsregimer," mente Theresa Scavenius.
Se, det er et relevant spørgsmål: At der
aktuelt ikke er fascistiske folketingspartier i for eksempel Danmark, udelukker jo
ikke i sig selv tankegods af fascistoid
karakter. Det være sig uafvidende eller ej
og årsagerne ufortalte.

 
Er drøftelsen om fascistiske træk ny?

Uffe Elbæk, MF, (64 år), politisk leder af Alternativet.
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Fascismen er mig bekendt et temmelig
udforsket område. Mon ikke at der er
almindelig enighed om følgende træk:
Fascismen er antidemokratisk. Legitimitet
afgøres af magtforhold. Retten sidder i
næven. Fællesskabet, som fascismen
udmøntes i, medfører forpligtelser over
for staten. Individet er underlagt kollektivet. Der proklameres folkefællesskab og
sammenhold mod ydre og indre fjender.
Afvigende livsformer udpeges og anses
som syndebukke. Nationale værdier er
ære, værdighed, pligt og fædreland. Nej
tak til internationalt samarbejde.
I praksis: I DNSAPs partiprogram fra
1931 med titlen 'Dansk National Socialis-
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me' anføres under afsnittet 'Det danske
folk' blandt andet partiets arbejde for en
afvisning af bestræbelserne på at udslette og tilintetgøre den danske folkestamme. Man er for en presse, der træder i
skranken for nationale standpunkter, og
for en national opdragelse, da rygmarven
i al opdragelse er national. Ifølge programmet eksisterer der ikke og kan ikke
eksistere en kultur, hvor grundlaget ikke
er religiøst. Et folks fremtid ligger således
i dets oprigtige nationalisme, idealisme
og religiøsitet.
Er vi i Europa og i Danmark vidner til
og deltagere i et værdiskred, der omfatter
træk fra 30'ernes fascisme? Og har Uffe
Elbæk ret? Debatten er jævnfør nedenfor
ikke ny, men har de seneste år fået tilført
ny dynamik i medfør af blandt andet
identitetspolitiske og illiberale strømninger. Det vil sige demokratiindskrænkende
politiske ledere. En besvarelse heraf nødvendiggør en tværfaglig tilgang, der inddrager historikere, jurister og politologer
med indsigt i værdiskred og konsekvenser. De være hermed opfordret til at
bidrage. Det er nødvendigt, at deres viden
og analyser på området fremlægges.

En potentiel fascismemodel
I 1999 vedtog Europarådets parlamentariske forsamling en rapport om europæisk
højreekstremisme. Det vakte vrede i Dansk
Folkeparti, at partiet oprindeligt var
nævnt i rapporten. Ordføreren, socialdemokraten Henning Gjellerod, citeredes for
at udtale, at Dansk Folkeparti nærede
afsky for fremmede.
I 2008 gjorde professor i statskundskab
Curt Sørensen i kronikken 'Det forgiftede
samfund' i Politiken gældende, at hold-

ninger, som for få år siden blev afvist som
yderliggående, nu er udbredte og accepterede. Årsagen er Dansk Folkepartis
fremtrædende position. Partiet bekender
sig til demokratiet, men kan sammen
med tilsvarende partier i Europa udgøre
en potentiel fascismemodel for det 21.
århundrede. Et folkefællesskab. En ren og
enig dansk nation. Demokrati begrænset
til majoritetsvælde. En sådan udvikling
kan ske gennem en umærkelig proces.
Den er der risiko for i dag, mente Carl
  

Sørensen i 2008.
I 2013 pegede formanden for Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, Karsten Fledelius, i et europæisk
perspektiv på, at fascismens retorik igen
er på spil (MenneskeRet & Vrang nr. 12/2013). Den aktuelle svækkelse af retssamfundet i flere central- og østeuropæiske lande fremhæves, og Karsten Fledelius spørger, om de langt bedre internationale instrumenter, som vi har i dag end
i 30'erne, er tilstrækkelige til at beskytte
menneskerettighederne?

lige som de analyserer vælgerbevægelser,
er deres holdninger og påstande genstand for vælgeres kritiske opmærksomhed. Og Uffe Elbæks synspunkter kan
ikke tilbagevises med udstillet indignation og påstande, kun med argumenter.

Ledere eller fortolkere af
folkestemningen?

Claus von Barnekow, 7. generationsindvandrer fra Rügen (Pommern).

Et af de mørkeste kapitler
'Fascisme som erfaring og risiko' lød titlen på et foredrag af professor i moderne
europæisk historie ved Syddansk
Universitet Nils Arne Sørensen, som han
holdt den 31. januar i år. I omtalen af
foredraget slås fast, at fascisme er et af
de mørkeste kapitler i menneskehedens
historie. Nils Arne Sørensen spørger, om
det virkelig kan passe, at det kapitel er
ved at åbne sig igen? Om vi står på
tærsklen til en ny fascismens tidsalder?
Må jeg opfordre til, at dette foredrag,
der efter alt at dømme kunne bidrage til
en forståelse af den problemstilling, som
Uffe Elbæk og andre før ham har rejst, og
andre afviser, bliver bragt? Det ville være
til glæde for en saglig debat.

Er politikerne ledere? Eller leder de efter
at fortolke folkestemningen? Politikere
gebærder sig desværre også, som var de
på en markedsplads. Politiske holdninger
overgår hinanden, og de faldbydes til
vælgerbefolkningen med et klimaks hvert
fjerde år, når folketingsvalget finder sted.
Når Uffe Elbæk derfor spørger, om det
ekstreme er blevet det normale, er hans
hensigt vel dybest set at advare og minde
om, at man skal besinde sig. Både politikere og vælgere.
Politikere må tage til efterretning, at

ME N N ESK E

RET & VRANG

DEN DANSKE HELSINKI-KOMITÉ FOR MENNESKERETTIGHEDER


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités
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En korruptionskonference
– og nogle
 

refleksioner omkring den
Af Henrik Døcker
Mange taler om det, men
ingen synes rigtig at gøre
noget ved det: Fænomenet
korruption. Og dog: Det
står i hvert fald højt på HelsinkiKomiteens dagsorden i mange sammenhænge, og det er også et kerneproblem
for Europarådet. Derfor højest velkomment, at komiteen den 27. november
2018 holdt en konference om emnet på
Christiansborg, ”Fokus på bekæmpelse af
korruption”, hvor både politikere og
diverse eksperter søgte at kaste lys over
fænomenet.
Det er en ganske uhåndterlig størrelse,
der er tale om, fordi korruption defineres
forskelligt af forskellige mennesker, og
man – når det drejer sig om den globale
udbredelse af ondet – ikke kan nøjes med
at skele f.eks. til den danske straffelov.
Den bruger for resten slet ikke ordet korruption, men taler om, hvad der af
mange betragtes som en ”underafdeling”
af begrebet: bestikkelse. Dette, at en
offentlig ansat 'på en betroet post' (med
penge) af en privat lokkes eller med trusler (om magtanvendelse) er da, hvad
mange hyppigt forbinder med begrebet.
Det har første klasses interesse at interessere sig for hvordan Central- og Østeuropas tidligere kommunistiske diktaturer
har klaret den store transformationsproces fra at være helt igennem statsdirigeret uden privat civilsamfundssektor i den
vesteuropæiske forstand til at håndtere
politikere, embedsmænd og dommere
med begrænsede rettigheder og aldeles
ikke ubegrænsede privilegier over for
deres borgere – i deres nyfødte demokratiske samfund efter omkring 1990.

Europarådet efterlyser normer for
støtte til politiske partier
Björn Janson, viceeksekutivsekretær i
Europarådets anti-korruptionsinstitution
GRECO (Groups of States against
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Corruption), tøvede ikke med at kalde
Europarådet for den vigtigste menneskeretsorganisation i Europa. Nuvel. Der er
ligesom ikke andre mellemstatslige, dvs.
ikke-private, intereuropæiske menneskeretsorganisationer end lige akkurat
Europarådet, der også kan bryste sig af at
være den første egentlige europæiske
samarbejdsorganisation. Den er ikke
supra-national (som EU), men har stået
fadder
til
Den
Europæiske
Menneskerettighedsdomstol, hvis afgørelser vel kan antages at have supranational karakter.
Den underminering af samfundet, af
retsstaten, som korruption er udtryk for,
affødte da i 1999 behovet for at oprette
monitoreringsenheden GRECO, som fører
kontrol med staternes opførsel i forholdet
mellem stat og borger. I første omgang
undersøgte den dommernes uafhængighed af statsmagten, sidenhen anklagemyndighedens.
Sidstnævnte er for så vidt ikke omfattet af magtens tredeling, idet den i alle
lande sorterer under den udøvende magt.
Men måske
  nok med den underforståelse,
at beføjelsen til at rejse anklage mod
enkeltpersoner, foreninger mv. ikke misbruges til politisk forfølgelse. Et lønligt
håb i visse Europarådsstater, må det siges
(Tyrkiet ikke mindst). Strasbourg-domstolen har da undertiden kunnet bremse
de værste udskejelser, dvs. forvridninger
af retsstatens principper.
Men der mangler normer for en række
retsstatsområder, så som private donationer til partier eller politikere, påpegede
Jansson. Polen frembyder et aktuelt
eksempel ved forsøget på at skaffe sig af
med en række højesteretsdommere ved
ret så brat at indføre en aldersgrænse, der
ikke hidtil havde været gældende. Denne
reform er dog nu blevet tilbagekaldt. At
onde tunger så påstod, at nogle af disse
uretfærdigt behandlede dommere faktisk
ind imellem var korrupte, blev forbigået
på konferencen. Men straks efter dennes

afholdelse afsløredes det i øvrigt, at en
polsk rigmand havde bestukket chefen
for det polske finanstilsyn til ikke at skride ind over for nogle retskrænkende
transaktioner fra rigmandens side.
Finanstilsynschefen er nu suspenderet.

Mange slags korruption i unge
demokratier
Fra 'det virkelige liv' kunne den danske
erhvervsrådgiver Mogens Munk, MAFCON, berette om, hvordan en vestlig virksomhed, der måtte ønske at investere i et
tidligere statshandelsland, skal være 'robust'. Det er ganske nyt for f.eks. russere,
ukrainere og hviderussere, at der ikke er
penge under bordet, og at man ikke
”hjælper hinanden”. Der er huller i de nye
love om bankvirksomhed, konkurs, selskabsret mv. - og der er ingen retspraksis.
Journalist Johs. Wamberg Andersen,
der bor i Kyiv, berettede om de fortsatte
korruptionsproblemer i Ukraine, herunder
om åbenlys favoritisme og nepotisme i
forbindelse med offentlige indkøb til de
ukrainske jernbaner. Men han kunne også
berette om en positiv udvikling, hvordan
uberettigede krav om honorering (ekstrabetalinger) af ydelser i sundhedsvæsenet
er blevet fjernet fra klinikker og hospitaler, leveret
 af
 en nyudnævnt og fra
udlandet hjemvendt direktør for sundhedsvæsnet. Også korruptionsbefængt
moms-svindel er blevet reduceret ved
hjælp af brugen af internet. Ukraine har
været fokusområde for Helsinki-Komiteen i en længere årrække, men forsøgene
på at holde f.eks. den udøvende magt,
embedsværket, på afstand af det politiske
liv er stødt på mange vanskeligheder. Det
er ikke nødvendigvis eklatante retsstatskrænkelser, men det er en sammenblanding af funktioner, som ikke befordrer en
demokratisk samfundsudvikling (eksempelvis udnævnelse af en politiker til rigsadvokat).
Georgien synes at frembyde nogle få
oplivende eksempler i et hav af formørke-
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de offentlige funktioner. Lederen af den
danske delegation til Europarådet, Venstre-folketingsmanden Michael Aastrup
Jensen, fremhævede i hvert fald denne
republik, fordi den har gjort en indsats
for at udrydde korruptionen inden for
politiets rækker. Landets tidligere præsident Mikheil Saakashvili gjorde sig
bemærket ved i sin embedsperiode at
afskedige et stort antal betjente og forhøje lønningerne for de tilbageblevne.
Siden hen har landets politistationer
undergået, hvad man kunne kalde en
ansigtsløftning: De er nu indrettet i små
”glaspalæer”, og er til at kigge igennem!
Det skal gerne opfattes som, at politiets arbejde nu er transparent, dvs. helt og
aldeles gennemskueligt! Sådan i stil med
idealet for organisationen Transparency
International, som årligt laver store oversigter over 'korruptionsniveauet' i striber
af lande. Det er dog baseret på firmaers
og andre kvalificerede iagttageres vurdering af dette niveau og hviler ikke på
opregning af kendte korruptionstilfælde.
(Saakashvili led siden hen nederlag i sit
hjemland, flyttede til Ukraine og blev
guvernør i Odessa med den opgave at
bekæmpe korruptionen – for senere at
gøre sig ud til bens her; senest har han
søgt politisk asyl i Holland).
En mindre oversigt over en række forskellige former for korruption i Georgien,
en slags systematisering, fremgik af Helle
Valløs beretning om Helsinki-Komiteens
arbejde med civilsamfundsprogrammer i
dette land. Den hårde korruption, eller
skal vi sige den tydelige, ligefremme slags

foregår typisk ved bestikkelse, en blødere
form sker ved nepotisme, dvs. at den
offentligt ansattes private venner og forbindelser evt. foretrækkes ved stillingsbesættelse frem for ansøgere eller kandidater, som er skikkede til jobbet, den uagtsomme form ved lemfældig eller manglende kontrol eller manglende reaktion på
faresignaler.

Danmark mangler regler for
korruptionsforebyggelse
  


Under Saakashvili blev både politi og
retsvæsen reformeret, idet der målrettet
blev skredet ind over for hvad hun kaldte
'korruptionsrelaterede forsyndelser'. Den
meget direkte form for misbrug af embeder er imidlertid blevet erstattet af en
mere elitær form for korruption ved forskelsbehandling. Der er på den anden
side så også blevet indført nye udvælgelseskriterier ved stillingsbesættelser, idet
højtstående offentligt ansatte personer er
blevet retsforfulgt, når spillereglerne ikke
er blevet fulgt. Et mere konkret udtryk for
de nye toner er de sanktioner, som ramte
ansvarlige for uretfærdig skæv genhusning af hjemstavnsfordrevne georgiske
statsborgere fra Syd-Ossetien efter
Ruslands okkupation som følge af den
georgisk-russiske væbnede konflikt i
2008.
Når søgelyset også blev rettet mod
Danmark i hvad man kunne kalde ”korruptionsdebatten”, skyldtes det, sådan
som ovennævnte Björn Janson beskrev
det, manglende overvågenhed, manglende kontrol fra dansk side. Flere oplægs-

Rammebetingelserne
 Det administrative system fra Sovjettiden
repræsenterer sammenhængskraften i CIS i dag
 OG DET BLIVER IKKE ANDERLEDES PÅ DEN
KORTE BANE.....

Den 27. november 2018
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holdere kom meget langt ud i yderkanten
af hvad de fleste opfatter som korruption, især når der typisk sigtes på bestikkelse. Nok refererer det latinske begreb
corruptio til noget, der er fordærvet, nedbrudt, ødelagt, men sigtet er ret klart
magtmisbrug. Som sådan er en borgers
bedrageri – over for staten såvel som
andre private – ikke et typisk eksempel på
korruption.
Magt korrumperer, siger man, dvs. at
den, der er i besiddelse af store magtbeføjelser, fristes til at misbruge denne
magt, men for at korruption kommer ind
i billedet skal der være en privat medspiller. Det som italienerne kalder klientilisme. Magtherren har f.eks. en borger som
klient, men klienten kan evt. ved at true
eller lokke magtherren gøre denne til sin
klient.
Men det er rigtigt, som det blev påpeget, at Danmark ikke kan hvile på laurbærrene, hvad angår prædikatet for at
være næsten helt korruptionsfrit. Ateasagen om bestikkelse af ansatte i politiet
viser, at også danske offentligt ansatte
har kunnet lokkes på glatis. Kritik af
manglende kontrol, altså hvad man kan
kalde det offentliges undladelsessynder,
hører til de kritikpunkter Europarådet og
GRECO har fremført. Forebyggende foranstaltninger, som bør udmøntes i nedskrevne regler, skal ifølge Janson også
rettes mod de folkevalgte, dvs. folketingsmedlemmer. De regler, der efterlyses,
bør endvidere henvende sig til såvel det
offentlige som den private sektor, lød det
fra flere sider.

Ukraine - Unplugged!
 Korruption har en forskellig natur i
Ukraine, Rusland og Hviderusland.
 Erkendelse af form og omfang er en
forudsætning for at kunne agere i CIS
området.
Den 27. november 2018
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Forskellige (hovedformer) for økonomisk kriminalitet:

"Fredsproces og menneskerettigheder i skyggen af konflikten i Syrien
– U.S.A., kurderne og Tyrkiet” var
titlen på en konference afholdt
torsdag den 7. februar kl. 17-20 i
Fællessalen på Christiansborg.
Konferencen var arrangeret af
Globale Seniorer og Kurdisk Forum
i samarbejde med HelsinkiKomiteen, partnerne i det såkaldte
Bosporus-netværk. Konferencen
fokuserede især på efterlevelsen af
menneskerettighederne i Tyrkiet
og dets nabolande.
Konferencen beskæftigede sig bl.a.
med vilkårene for lederen af det
kurdiske parti PKK, Öcalan, som i
år har siddet 20 år i fængsel i
Tyrkiet, dømt for terrorisme, og
som af nogle ses som en kurdisk
Nelson Mandela. Konferencen drøftede endvidere det komplicerede
politiske spil i Syrien, hvor lokale
kurdere i samarbejde med USA har
spillet en afgørende rolle i bekæmpelsen af IS-kalifatet, men risikerer at blive ladt i stikken ved en
evt. amerikansk tilbagetrækning.



Konferencen vil blive fulgt op af
artikler i næste nummer af
MenneskeRet&Vrang.
Red.



Statsaut. revisor Torben Lange, partner i Ernst & Young, leder af EY’s
Forensic & Integrity Services, Danmark, beskæftiger sig med forebyggelse af al form for økonomisk kriminalitet fremfor alt i erhvervsvirksomheder.



Torben Lange præsenterede de kategorier, som økonomisk kriminalitet
inddeles i. Som det ses, er korruption én egen kategori, der ikke
omfatter tyveri og regnskabsmanipulation.
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Polsk politik efter drabet på Adamowicz
– gentager Lov og Retfærdighedspartiet i Polen Fidesz’ valgsejr i Ungarn?
Af Søren Riishøj
I OSCE-området har vi helt
fra start haft at gøre med
forskellige politiske systemer, autoritære, semi-autoritære, illiberale og liberale i (u)skøn blanding. Der bliver holdt valg, men de er
langt fra altid frie og fair. Mange kan
kendetegnes som ”masseprotestdemokrati”. Valg respekteres ikke, hverken af dem,
der vinder, eller dem, der taber. Og de,
der vinder, gør flittigt brug af retssystemet for at straffe ministre og topembedsmænd i den afgående regering. Lande
med en stærk demokratisk tradition som
f.eks. Sverige, Tyskland og Tjekkiet har
haft svært ved at få stablet en regering
på banen, efter at populistiske yderpartier har opnået 16-20 pct. af stemmerne.
Det er ingen hemmelighed, at det liberale demokrati, som vi har kendt det, er i
defensiven, også i EU. Det er den udbredte opfattelse, at hverken det liberale
demokrati eller EU vil kunne overleve i
hidtidig kendt form.
I år skal Ukraine have både præsidentvalg og parlamentsvalg. EU har især
fokus på Ungarn og Polen, hvor ét parti,
hhv. Fidesz og Lov og Retfærdighedspartiet, har flertal alene og bruger dette til at
skabe et illiberalt styre. Polen skal have
parlamentsvalg i år og i 2020 præsidentvalg. Sidste år vandt Viktor Orbán og
Fidesz i Ungarn.
Spørgsmålet er, om dette vil gentage
sig i Polen. Med andre ord, generobrer
Lov og Retfærdighedspartiet regeringsmagten? Polsk politik har været og er
stadig stærkt polariseret. Mordet på
Gdansks borgmester Pawel Adamowicz
for nylig har rystet Polen og sat ekstra
gang i debatten om ”tonen” i polsk politik. Debatformen i Polen er (og har været)
brutal, polariseret og emotionel og har
bidraget til politisk radikalisering. Mordet
i Gdansk kan måske påvirke parlamentsvalget og måske også Europaparlaments-

valget i maj måned. Anklagerne har især
været rettet mod det regerende Lov og
Retfærdighedspartiet, der har fået hovedansvaret for den rå og brutale tone.
Umiddelbart er alle, også den siddende
  

regering, enige om selve problemet og
ønsker at få dæmpet den ”moralske
panik”, der ramte landet med mordet i
Gdansk. Ministerpræsident Mateusz
Morawiecki inviterede således de politiske
partier til samtale om, hvordan den politiske atmosfære kunne blive mindre brutal. Alle partier tog del i mødet hos Morawiecki. Slawomir Neuman, leder at Borgerplatformens parlamentsgruppe, udtalte, at møderne ikke førte til noget gennembrud, men at der dog var enighed om
at udforme et regelsæt, der bedre kan
”beskytte polakkerne”.
Et problem for Jaroslaw Kaczynski og
hans parti, skriver Mariusz Janicki og
Wieslaw Wladyka i ”Polityka”, er, at en
mildere tone i debatten ikke behager den
hårde kerne af partiets tilhængere. De
ønsker den hårde tone og kunne måske
finde på at stemme på mere ekstreme
højreradikale partier i stedet. Både præsident Duda og ministerpræsident Morawiecki stillede op ved begravelsen af Adamowicz, og Lov og Retfærdighedspartiet
har også valgt at undlade at stille med en

kandidat ved valget af ny borgmester i
Gdansk den 3. marts.
At Lov og Retfærdighedspartiet fører
en moderat tone i EU-spørgsmål skyldes
mest, at det store flertal af polakker støtter medlemskabet af EU og frygter et
”polexit”. En for brutal tone i EU-valgkampen ville kunne skræmme vælgere
væk. Et mindre forsonende træk er, at
flere fra Lov og Retfærdighedspartiet,
bl.a. Jaroslaw Kaczynski, ikke tog del i
mindehøjtideligheden i parlamentet. Det
er også provokerende, mener oppositionen, at Jacek Kurski stadig er chef for
den kontroversielle TV-kanal ”TVP”, der
beskyldes for at have bidraget til den rå
tone i den politiske debat.

Tonen efter flykatastrofen i Smolensk
Da der skulle vælges ny præsident i 2010
lige efter flykatastrofen i Smolensk var
valgkampen helt tydeligt mindre konfrontatorisk end før katastrofen. Ingen
ønskede at skyde med skarpt så kort tid
efter tragedien. Dette kan gentage sig
ved det forestående valg. Lov og
Retfærdighedspartiet kan have en egeninteresse i at føre sig afdæmpet frem.
Spørgsmålet er dog, om den mildere tone
i debatten kan fastholdes på længere
sigt. Det er tvivlsomt. Efter præsidentval-

Tidligere borgmester i Gdansk Pawil Adamowicz (1965-2019).
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get i 2010 blev tonen igen hård og brutal. ”Smolensk” (flytragedien) bliver i høj
grad (mis)brugt politisk af Lov og
Retfærdighedspartiet. Nu beskylder selvsamme parti sine politiske modstandere,
liberale og socialister, for at misbruge
drabet på Adamowicz i politisk øjemed og
undergrave kirkens rolle og Polens nationale suverænitet over for EU. I februar
blev Jan Olszewski, tidligere ministerpræsident og knyttet til Lov og
Retfærdighedspartiet, begravet. I den forbindelse sendte Lech Walesa, der i 199192 havde alvorlige konfrontationer med
Olszewski, nogle tweets, der virkede provokerende på de mange fra regeringspartiet, der var mødt frem til begravelsen af
Olszewski.
Valgresultatet er svært at forudsige. De
seneste meningsmålinger giver fortsat
Lov og Retfærdighedspartiet 36-38 pct.
af stemmerne, i nogle målinger mindre, i
andre lidt højere andele. Det svarer stort
set til sidste valgresultat. Men mange
vælgere er i tvivl. Meget vil afhænge af
omfanget af stemmespildet og valgdeltagelsen. Stor valgdeltagelse i de største
byer vil helt bestemt gavne oppositionen.
Ved sidste valg vandt Lov og Retfærdighedspartiet kun flertal i parlamentet takket være det store stemmespild blandt
oppositionspartierne. Det er derfor alfa
og omega, at oppositionen evner at
optræde samlet. Der forhandles om det,
men helt undgå stemmespild bliver svært.



Ungarn



Ungarn har ikke som Polen oplevet politisk
motiverede drab. Men også Ungarn har en
stærkt polariseret politisk debat. Over de
sidste måneder har der været en del protestdemonstrationer rettet mod Viktor
Orbán og hans regering, en del som følge
af vedtagelsen af den såkaldte ”slavelov”,
der markant hæver loftet for overarbejde.
Men de ser ud til at være ved at ebbe ud.
Og at dømme efter meningsmålingerne har
demonstrationerne ikke skadet Orbán,
Fidesz står stadig til at vinde godt 50 pct.
af stemmerne, hvis der var valg nu. Hvorfor
forholder det sig sådan?
I det polske ”Newsweek” forsøger den
kendte forfatter og kritiker György Spiró at
give svarene. Han mener, at der ikke vil ske
de store forandringer i Ungarn, før der sker
noget dramatisk inden for Fidesz, det regerende parti. Det siddende regime skal så at
sige ”ødelægge sig selv”. Orbán er hele
tiden mindst ét skridt foran alle andre, også
oppositionen. Og han har god kontrol over
medierne, bedre kontrol end Kaczynski har
i Polen. Fagforeningerne har deltaget i protestdemonstrationer og truet med generalstrejke. Men de har reelt ikke så meget at
true med. Der er ikke engang tale om en
enig fagforeningsfront. 16 forskellige fagforeninger har taget del i demonstrationerne, og samlet repræsenterer de kun 9 pct.
af de ansatte, 328.000 i alt.
Blandt
  de unge hersker der beklageligvis en dyb apati og pessimisme, også det

styrker Orbán. I Budapest hvor de fleste
protester udspiller sig bor der godt 2 mio.
mennesker ud af en samlet befolkning på
10 mio. De liberale står stærkt i hovedstaden, men i provinsen, siger Spiró, råder
der ”melankoli” og længsel efter de
”trygge tider” under Janos Kádár. Som
Erich Fromm sagde i sin tid, hvis der skal
vælges mellem stabilitet og frihed, vælger de fleste stabilitet. Det er set i mange
andre lande end Ungarn. Det hjælper heller ikke, at demonstranterne udgør en
broget skare med vidt forskellige holdninger. Folk fra det yderligtgående Jobbik
demonstrerer side om side med anarkister, venstreorienterede, studenter og
pensionister. Oppositionen skal, siger
Spiró ”optræde som opposition”, hvis slaget skal vindes. I dag optræder oppositionen lige modsat – splittet - uden et fælles program og desværre også uden fælles karismatiske ledere.
Kun få tror på, at oppositionen er i
stand til at finde fælles forslag. Momentum, et nyt protestparti, afviser et hvilket
som helst samarbejde med andre oppositionspartier. Oppositionen i Ungarn
optræder klart mere splittet end i Polen,
hvor der i det mindste er ansatser til at
skabe en fælles front rettet mod Lov og
Retfærdighedspartiet. Ved valget sidste år
vandt Orbán sikkert. Om Kaczynski kan
kopiere ham er ikke sikkert. Med andre
ord er muligheden for et regeringsskifte
større i Polen.





Catalonien i Spanien - fortsat et problem i hårdknude
Af Lars Blinkenberg
Spaniens relativt nye socialistiske regering med Pedro
Sánchez i spidsen har ikke
kunnet opfylde det løfte,
han bebudede ved sin tiltrædelse sidste
sommer: en løsning på Catalonien-problemet på baggrund af tilsagn om åben
dialog
med
delstatens
regering.
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Regeringen så sig for nylig tvunget til at
udskrive valg i slutningen af april i hele
Spanien. Det synes ikke at have skortet på
vilje til dialog fra Madrid-regeringens
side, men forhandlerne - hvoraf flere er
catalanere selv - stødte panden mod en
mur, idet Barcelonas ”independister” hver
gang mødte op med det for modparten
uantagelige krav som udgangspunkt: ”Vi
forhandler kun med sigte mod fuld selv-

stændighed som endegyldigt mål”.
Selv Pedro Sánchez, der lagde stor
vægt på at udvise fleksibilitet, kunne ikke
ændre denne holdning, hvorefter dialogen snart blev meningsløs. Premierministeren håbede til det sidste at få tilslutning fra enkelte af de mindre radikale
stemmer i delstaten, (hvor nogle tidligere
har støttet ham, bl.a. da hans regering i
sin tid blev godkendt af et lille flertal),
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Pedro Sánchez Pérez-Castejón, født 1972, Spaniens premierminister fra 2. juni 2018, generalsekretær for socialistpartiet PSOE.

under de langvarige forhandlinger i vinterens løb om nationens finanslov. De fleste partier i oppositionen ville ikke støtte
regeringens oplæg, og Sánchez selv formåede ej heller at få de mindst radikale
elementer i delstatens parlament til at gå
ind for regeringens oplæg til finanslov.
Dertil er et nyt fænomen desværre
opstået i Spanien, nemlig risikoen for stor
fremgang for det ret nye parti, VOX, som
er en populistisk gruppering, der hidtil
ikke har haft repræsentanter i Madridparlamentet. VOX støttede for nylig dannelsen af en højredrejet regering i den
største delstat, Andalusien, hvor socialisterne længe har haft deres højborg.
Den spanske højesteret har efter oplæg
fra den uafhængige, højeste anklagemyndighed for længst anlagt sag mod en
halv snes af de politikere, der mod højesterets klare forbud udskrev folkeafstemningen i oktober 2017, som de vidste, var
illegal. De står således ikke alene anklaget
for deres grundlovsstridige handlinger herunder ignorering af Højesterets klare
advarsel mod at gennemføre folkeafstemningen i Catalonien - anklagen omfatter
også ulovlig brug af statens midler, som
var allokeret til andre formål, f.eks.
undervisning eller kulturelle formål. Delstaterne har ikke selvstændig skatteop-

krævning og må finansiere deres budgetter i samarbejde med centralregeringen.
Opbygningen af en egen ulovlig udenrigstjeneste henhører selvsagt også under
anklagen.
Retssagen mod de anklagede åbnedes
for nylig og den føres under fuld offentlighed, der i Spanien også omfatter direkte TV-transmission. Anklagemyndigheden
kræver lange fængselsstraffe, og retten
afviste indledningsvis, at retshandlingen,
som en del forsvarere krævede, skulle forlægges til Barcelona.
Da retssagen åbnedes, kom det til
spredte uroligheder i Barcelona, men en
generalstrejke som ”independisterne”
opfordrede til, fik kun ringe tilslutning.
Flere af de anklagede har i retten afvist,
at den gennemførte folkeafstemning
skulle have til formål at erklære uafhængighed, idet den blot måtte ses som en
politisk hensigtserklæring. Dette virker
ikke særligt overbevisende, og anklagemyndigheden har forelagt materiale, der
siger noget andet. Strafudmålingen kan
formentlig først forventes om nogle
måneder, og vil ikke kunne appelleres, da
sagen behandles ved landets højesteret.
En af hovedpersonerne, Carles Puigdemont, flygtede som bekendt til Belgien,
hvor han stadig bor, og hvorfra han prø-
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ver at styre den ulovlige bevægelse uden
større held. Sammenholdet mellem de
forskellige uafhængighedspartier er ikke
overbevisende, og ifølge uafhængige
meningsmålinger er det nu kun højest
30-40 % af vælgerne i regionen, som går
ind for fuld selvstændighed. Formentlig
vil tilhængernes skare formindskes, når
det bliver stadig mere klart, at økonomien i denne vigtige region med 7 mio. indbyggere svækkes, eksemplificeret ved, at
flere store virksomheder allerede er flyttet, herunder Spaniens tredjestørste bank,
La Caixa.
Hvis højrefløjen i det spanske parlament skulle opnå flertal ved valget i april,
vil det kunne bane vejen for en ny anvendelse af forfatningens § 155, der muliggør direkte indgreb i delstaten fra
Madrids side, som det skete i 2017. Dette
ønsker Partido Popular, det tidligere regeringsparti, og det frembrusende midterparti, Ciudadanos (som også er det største parti i det lokale parlament i Catalonien) samt det nye parti VOX. Kort efter
regeringsdannelsen sidste sommer havde
den ny regering ophævet anvendelsen af
denne paragraf.
Den spanske konge Felipe VI., der i en
sådan sag spiller en vis politisk rolle,
udtalte for nylig under en juristkongres i
Madrid, at demokratiet ikke kan tilsidesætte grundlovens bestemmelse om et
forenet Spanien. Den 24. februar 2019
åbnede kongen åbnede den store verdenskongres om mobiltelefoni, som er en
regelmæssigt tilbagevendende begivenhed i Barcelona. Under frokosten måtte
han dele bord med Cataloniens regionspræsident Quim Torra, og hvor de - ikke
overraskende - kun hilste afmålt på hinanden. Ved denne lejlighed udtalte Torra
ret provokerende, at demokratiet stod
over loven, en noget absurd påstand, da
han selv ikke regerer på baggrund af et
flertal i befolkningen.
Modsat sidste år blev der ikke afgivet
mishagsytringer fra publikums side, da
Filipe VI. ankom til konferencen, og han
sås ikke omgivet af nogen større politistyrke. Under en senere konference for
topfolk i erhvervslivet blev kongen
demonstrativt hyldet af denne kreds, der
mærker de skadelige virkninger som
independisternes intolerance er årsag til.
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  i Den Danske


tidlige historie:
Som politiker bidrog Bjørn Elmquist stærkt til at komiteen fik en flyvende start
Af Henrik Døcker
Blandt
Den
Danske
Helsinki-Komités
første
handlekraftige medlemmer
var Bjørn Elmquist, som
komiteens stifter, professor Erik Siesby,
fandt særlig nyttig, fordi han i 1985 var
medlem af Folketinget. Siden hen skulle
Elmquist iføre sig så mange menneskeretskasketter, at få kunne konkurrere med
ham, komiteens næstformand, så formand for Den internationale Føderation
af Helsinki-Komiteer, formand for
Amnesty International i Danmark og
delegeret til Europarådets parlamentariske forsamling, hvor han i sine 11 år var
udvalgsformand og formand for den liberale gruppe.
Juristen Elmquist havde en grandonkel,
som også var jurist og en overgang
justitsminister. Bjørn Elmquists første år i
udenrigstjenesten som udsendt til den
danske repræsentation ved EF i Bruxelles
blev afløst af en periode som journalist,
som Danmarks Radios korrespondent i
selvsamme Bruxelles, efterfulgt af medlemskab for Venstre af Folketinget indtil

1990, en ny journalistperiode ved TV-avisen og nyt indvalg i Folketinget 1994, nu
for Det radikale Venstre, for i 1998 at
tage fat på advokatgerningen.
Siesby, der havde en lærestol i international privatret ved København Universitet, vandt sig en position udadtil ved sit
stærke engagement i den danske komité,
han på svensk opfordring fik dannet. Den
skulle som lignende komiteer i andre
lande overvåge gennemførelsen af de
gyldne løfter, der var nedlagt i Helsinkislutakten af 1975. Denne øst-vestlige
politiske aftale gav Sovjetunionen en forsikring om, at Europas efterkrigsgrænser
lå fast mod et modsvarende løfte om
efterlevelse af menneskerettighederne
bag Jerntæppet, herunder ”friere trafik af
mennesker og meninger mellem øst og
vest”.

Løfter om åbenhed mødt med nye
indgreb bag Jerntæppet
- Siesby hentede megen inspiration til
dette udadvendte, handlingsprægede

arbejde fra en sand internationalist,
Gerald Nagler, en østrigsk jøde, der havde
haft succes som forretningsmand i USA,

Margareta Kepinska Jakobsen og Bjørn Elmquist.
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men i øvrigt var svensk statsborger, fortæller Elmquist. Ud over mit klare engagement i kampen for menneskerettigheder skønnedes jeg at være nyttig som folketingsmand. Der var mildest talt nok at
gøre for fra vestlig side at støtte Helsinkikomiteer bag Jerntæppet, fordi de modige aktivister, der dér var trådt ind i komiteerne, ofte blev forfulgt af myndighederne, for ikke at sige fængslet.
- I Sovjetunionen kaldte man de oppositionelle for refuseniks, og flere af disse
blev genstand for store spektakulære
retssager. En hel del jøder, som hellere
end gerne ville forlade Sovjet for at
udvandre til Israel, oplevede massiv modstand for ikke at sige chikane, f.eks. gennem krav om betydelige beløb for at få
udrejsevisum. Den russiske HelsinkiKomité blev ligefrem lukket i 1983. Med
Mikhail Gorbatjovs tiltræden som præsident i 1985 ændredes billedet dog gradvis i mere positivt retning.
- På den første rejse til Moskva i 1986
havde jeg sammen med Siesby, bl.a. samtaler med mange af disse refuseniks. De
alt andet end blide vinde fra Den kolde
Krig blæste stadig, Siesby havde kontakttelefonnumre indsyet i sine underbukser,
 
vi bevægede os i Moskva rundt som i den
bedste spionfilm og skiftede tog på diverse metrostationer i et forsøg på at ryste
skygger fra Efterretningstjenesten af os,
inden vi nåede en overfyldt lejlighed i et
af storbyens mange trøsteløse satellitforstæder.
- Her hørte vi fra såkaldt ”almindelige
russere” om alle de prøvelser, de måtte
gennemgå, fordi de havde markeret sig
som systemkritikere eller dissidenter. En
ung pige var eksempelvis blevet påført
malaria efter tvangsindlæggelse på en
psykiatrisk klinik. Det var praksis i både
Sovjetunionen og andre lande, f.eks.
Rumænien, at indlægge sunde mennesker på psykiatriske hospitaler for at hin-
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dre dem i at udfolde sig gennem skrift og
tale. I flere kommunistlande måtte Helsinki-komiteerne antage andre navne for
at være i fred for myndighederne. Samtidig opstod der såkaldte ”gongo'er”, dvs.
ngo'er, som havde statslige medlemmer
og var aldeles ufrie. Den mundrette
betegnelse var logisk i sin kafkaske realitet: governmentally organized nongovernmental organizations…!

1990'erne i forbedringens og
forhåbningens tegn
- Men i USA, der også var underskriver af
Helsinki-slutakten, lod ideen om at nedsætte en komité til at sikre overholdelsen
af den, sig heller ikke let realisere, fortsætter Elmquist. Amerikanerne var imod
den iboende tendens til international styring, som også forpligtede USA selv til at
overholde FNs menneskerettigheder til
punkt og prikke. Formelt undergav USA
sig i øvrigt først FN konventionen om de
borgerlige og politiske rettigheder i 1992.
Komiteen kom derfor til i USA at hedde
Human Rights Watch.
- I begyndelsen var der vist nok i
Vesteuropa en opfattelse af, at den monitorering, som skulle finde sted, nærmest
kun skulle rette sig mod Jerntæppe-landene, hvor menneskerettighedsoverholdelse - uanset staternes ratifikation af
diverse FN-konventioner - var ikke eksisterende. Men fra 1990 skete der også
kontrol med vestlige landes overholdelse.
Det var i øvrigt samme år, der blev holdt
en stor konference i København med
navnet Den menneskelige Dimension –
og hvor de såkaldte københavnerkriterier,
som inkarnerede hovedbudskabet med
slutakten, blev vedtaget.
Repræsentanter for Sovjetunionen
optrådte i København med en usædvanlig forståelse for ideer inspireret af vestligt demokrati. Boris Jeltsin var blevet
præsident i Rusland, der dog stadig var
en delstat i Sovjetunionen, men Gorbatjovs perestrojka (omstrukturering) og
glasnost (åbenhed) indvarslede også i høj
grad nye, friere forhold østpå. Forholdene
var imidlertid yderst forskellige i de enkelte Jerntæppelande.
- Helsinki-Komiteerne havde i høj medvirket til den begyndende foreningsfrihed
bag Jerntæppet. Den teknologiske udvik-

ling var også med os: Ikke mindst
opkomsten af telefax satte os i Vesten i
stand til at kommunikere uden indblanding af myndigheder, fortæller Elmquist.
Som medlem af Europarådets præsidium
mødte jeg selv i 1987 til en fem timer
lang arbejdsfrokost Gorbatjov i Strasbourg. Vi var i alt seks personer rundt om
bordet, så jeg fik et meget direkte – og i
øvrigt positivt - indtryk af ham som person. Som senere medlem af Europarådet
oplevede Rusland masser af gange også
  

at blive dømt for erstatningspådragende
menneskeretskrænkelser. Senest har Rusland dog meddelt, at man ikke agter at
følge alle domme, der måtte gå dem
imod. Et markant eksempel er Yukosdommen i 2017, hvor Rusland blev dømt
til at betale aktionærer i det tvangsopløste olieselskab 1,9 mio. euro i erstatning,
hvad Rusland har afslået at erlægge.
- I Albanien fik man først i 1993
afskaffet begrebet politiske fanger, fortæller Elmquist videre. Jeg besøgte selv
med andre danske komitémedlemmer
fængsler i dette land. De var ganske
afskyelige, fangerne havde ikke elektrisk
lys, man sov i hø, cellerne stank, og de
indsatte levede som dyr. Fængselspersonalet turde simpelthen ikke komme på
nært hold af de indsatte. Vi mødtes med
præsident Ramiz Alia, som havde efterfulgt den mangeårige diktator Enhver
Hoxha, både før og efter fængselsbesøgene. Han modtog vores tilbud om
bistand til at reformere fængselsvæsenet
godt og grundigt. Heri indgik - som til
andre østlande – også tilbud om økonomisk støtte til at bygge nye fængsler.
- Den Danske Helsinki-Komité har
bestandig været optaget af at støtte mindretals rettigheder, det være sig store som
små mindretal. Jeg husker tydeligt hvilken vægt Siesby lagde på dette, slutter
Elmquist. Lige fra det makedonske mindretal i Grækenland til det kurdiske i Tyrkiet eller for den sags skyld de store russiske mindretal i de baltiske stater. Det er
nok lidt mere kontroversielt, når jeg også
vil påpege det russiske mindretal i Ukraine.
- Det er et smukt ideal, at menneskerettighederne skal forsvares uden politiske
hensyn, som noget rent juridisk understreger Elmquist. Men det er drønende
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svært. Således er den tyrkiske tv-kanal
ROJ-TV blevet beskyldt – sågar dømt for at støtte det kurdiske parti PKK, som
også har en militær formation og er
optaget på EUs og USAs lister over terrorbevægelser. Det har som bekendt udløst
en retssag i Danmark, hvor Elmquist var
forsvarer for ROJ-TV, som blev frataget
sin sendetilladelse her – og senere hen
nævningesager mod en halv snes herboende kurdere for finansiel støtte til PKK.
- Her er masser af politik indblandet,
herunder tydelige signaler fra USA, hvilket er fremgået af de såkaldte Wikileaks,
dvs. Edgar Snowdens afsløring af masser
af fortrolig amerikansk regeringskommunikation, som kom til at udstille en
mængde ”snavset undertøj”, politisk pres,
løfter og trusler. Herunder i øvrigt også
baggrunden for Anders Fogh-Rasmussens
erhvervelse af NATO-generalsekretærposten. Men det er en anden historie, slutter Elmquist. Tyrkiets aktuelle undertrykkelse af ytrings- og pressefrihed kalder
kun de mørkeste minder om den knægtelse af menneskerettigheder, som også
på Siesbys tid udløste mange protester,
frem, og delegationsrejser med overværelse af ikke mindst tyrkiske retssager.

Advokat Bjørn Elmquist kunne den 13.
november 2018 fejre sin 80 års fødselsdag.
Han er siden 2004 formand for Retspolitisk Forening.

Erik Siesby og Bjørn Elmquist.
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Opbrud mod det ukendte – Østrig efter 1918
Af Philip Maschke
Ved 100-års-dagen for proklameringen af den første
republik efter Habsburgmonarkiets fald – den 10.
november 2018 - åbnedes i Wien endelig
et nationalt museum for Østrigs nyere
tids historie; det har fået navnet Haus der
Geschichte Österreichs, og kaldes på tysk
et Zeitgeschichtemuseum, et museum for
den nyere tid. Det har været omkring 30
år undervejs, den daværende kulturministers startskud til gennemførelsen lød

endelig i 2016, men det blev da halveret
i størrelse og fik lov at bo som en afdeling af Østrigs Nationalbibliotek i den
nyeste del af Hofburg, Neue Burg (18871913). Det er dog forskningsmæssigt uafhængigt og har en egen videnskabelig
rådgivende komité.
Denne beliggenhed ud mod Heldenplatz er genial, mener direktør Monika
Sommer, her har de største historiske
begivenheder fundet sted. Et lille team
har med indsamling fra private og lån
stablet museets glimrende udstilling på
benene på mindre end 2 år. Den nuvæ-

rende kulturminister har allerede nedsat
en ekspertgruppe, der i år skal komme
med forslag til husets videre eksistens,
herunder har han foreslået tilknytning til
Østrigs Parlament (der fortsat er under
total renovering). Direktøren drømmer
om en selvstændig bygning på Heldenplatz.

Udstillingens erklærede formål
Husets formål er især at forholde sig til
perioderne med diktatur, at skabe debat
og være en national samtidssamling.
Museet vil formidle bevidsthed om







Heldenplatz, Wien, med de to rytterstatuer af feltherrerne prins Eugen af Savoien (1663-1736) og ærkehertug Karl af Østrig-Teschen
(1771-1847) foran Neue Hofburg, hvor indgangen til Haus der Geschichte Österreichs er under den berygtede balkon.
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demokratiske, kulturelle og sociale værdier i Østrig.
Udstillingen hedder Aufbruch ins
Ungewisse – Österreich seit 1918. Opbrud
mod det ukendte/usikre. Under alle de
voldsomme perioder er menneskene usikre på, hvor de skal hen og hvordan. Det
handler om indsigt i at skabe identitet,
om at fortolke perceptioner og erindringer, om handlekraftige personer og
nationsopbygning. Om at forstå propagandaens værktøjer og betydning. Forstå
hvor lidt, der skal til for at vælte retsstaten, demokratiet, ytringsfriheden og
minoritetsbeskyttelsen. Journalister hævder, at titlen også gælder museet, hvis
fremtid ikke er defineret.
Den 15. februar havde jeg det held, at
der var åbent hus i alle afdelinger i Det
østrigske Nationalbibliotek med fri
adgang og gratis rundvisninger af Wiens
uddannede guider. I HdGÖ startede en
rundvisning hvert 10. minut, og vor kvindelig turistfører talte da uafbrudt i 1½
time om udstillingens genstande, om
hvorvidt udvalget var repræsentativt, om
Østrigs voldsomme tyvende århundrede,
om at andre personer burde have været
fremhævet, om de vanskelige betingelser
i 1980erne for at kunne forske i diktatur
og nazi-perioderne i Østrig. Rundturen
sluttede på øverste etage i Neue Hofburg,
hvor man gennem en dør kan se ud på
balkonen, udover Heldenplatz til Parlamentet og Ringstrasses prangende bygninger. På denne balkon stod Adolf Hitler
foran 200.000 jublende østrigere den 15.
marts 1938 efter Anschluss.

Skal døren forblive låst?
Døren til balkonen er både afspærret og
låst og balkonen forsynet med både stålhegn og stort ”fodboldnet”. Men da
museet er tidssvarende interaktivt spørger
man de besøgende, om de mener, det er
en god idé, at døren er afspærret! Ved
mit besøg havde 29% af gæsterne stemt
for, at den skulle forblive aflåst, 71% at
balkonen burde være tilgængelig.
Interaktivt er det også, at gæsterne
opfordres til fortsat at indsende egne
historier, billeder og effekter. Dertil har
museet en digital del, hvor museets historiske temaer forklares pædagogisk, f.eks.
temaet europæiske diktaturer 1926-









Affæren Kurt Waldheim. Waldheim var uddannet østrigsk diplomat, udenrigsminister 19681970, FN Generalsekretær 1972-1986, valgt i anden runde til østrigsk forbundspræsident
1986-1992. Under valgkampen 1985-1986 kom det frem, at han i sit CV havde slettet sin
fortid som nazi-officer i Grækenland 1942-1943. Han benægtede ethvert kendskab til jødedeportationer fra Grækenland. Forbundskansler Sinowatz måtte i foråret 1986 konstatere, at
parlamentet afslog en debat om Waldheims CV. Hertil sagde Sinowatz: ”Jeg konstaterer, at
Kurt Waldheim ikke var ansat i SA, derimod kun hans hest”. En gruppe kunstnere i Wien
dannede ”Republikanerklubben – Neues Österreich” for at kaste lys på fortiden. I arbejdet
med en teaterforestilling var de kommet på ideen med en trojansk hest med fortidens spøgelser i maven. Denne blev fremstillet på et teaterværksted og tilsløret taget med på en anmeldt
demonstration på Stephansplatz, hvor den stod på en lastvogn seks meter høj med en SAkasket malet på, og vakte berettiget opsigt. Efterfølgende skulle Waldheim på statsbesøg hos
paven i Vatikanet, og hesten blev da stillet op på Piazza Navona i Rom. Waldheim blev siddende som forbundspræsident, men proppen var taget af flasken mht. afdækning af østrigsk
medansvar under Anden Verdenskrig.

1945. Denne del vil også blive udbygget.
Besøg www.hdgoe.at.

Den første republik
Da monarkiet brød sammen efter Første
Verdenskrig blev der ikke nogen egentlig
revolution i Østrig. Men der var sult,
fødevaremangel og spansk influenza, krigens hjemvendte soldater havde intet
arbejde at vende hjem til. Monarkiet
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havde mistet sine råvare- og fødevareproducerende provinser. Den første republik
blev udråbt af en provisorisk nationalforsamling den 12. november 1918, hvor
østrigerne følte sig tyske og regnede med
at skulle tilsluttes Tyskland. Saint
Germain freden i september 1919 afgjorde det anderledes, Østrig skulle blive en
selvstændig republik og hedde Österreich
- ikke Deutsch-Österreich. I Kärnten mod
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Haus der Geschichte Österreichs enkle udstillingsrum: temaet diktatur og nationalsocialisme.

Slovenien var der afstemning, grænsen
mod Ungarn blev først fastlagt ved folkeafstemning i 1921. Mange mente, at
dette lille land slet ikke var levedygtigt.
Men Østrig fik i 1919 parlamentarisme og
almindelig valgret for både mænd og
kvinder, i 1920 sin forfatning. ”Det røde
Wien” blev genopbygget af især initiativrige socialdemokrater, der fik opført
65.000 almennyttige boliger med bad og
toilet i 1920erne. Men som i Tyskland
mistede mange værdier som følge af
hyperinflation. I 1929 gennemførtes en
forfatningsreform, hvor forbundspræsidenten forstærkedes og parlamentet dermed svækkedes.

Diktatur
Efter stridigheder om forretningsordenen
i 1933 trådte tre Nationalratsformænd
tilbage og der regeredes efter en krigsbemyndigelseslov fra 1917. I 1933-1934
blev alle politiske partier på nær
”Einheitspartei der Väterländischen
Front” forbudt, og den 1. maj 1934
udråbtes en autoritær forfatning, kansler
Dollfuss opløste parlamentet. I det år
kom det til væbnet borgerkrig mellem de
politiske grupperinger. Dollfuss blev
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skudt af nazister og afløst af
Schuschnigg. Perioden 1934-1938 kalder
nogle for kanslerdiktaturet, andre kalder
den austrofascisme, udstillingsdirektøren
kalder
perioden
for
DollfussSchuschnigg-diktaturet. Videnskabeligt
er man ikke enige!

 Tyskland 1938-1945
En del af
De tyske tropper gik ind i Østrig den 11.
marts 1938, Østrig blev indlemmet i
Tyskland og var ikke længere et selvstændigt land. Grundlæggende rettigheder
afskaffedes, partier blev forbudt, besværlige borgere forfulgt. Man makkede ret:
uhyggeligt hurtigt blev borgere af jødisk
etnicitet fyret fra deres job i offentlige
stillinger, forfølgelser af jødiske borgere
blev lynhurtigt dagens orden. 100.000
nåede at udrejse, mens det kunne lade sig
gøre, 66.000 østrigere blev ombragt i kzlejre. Nazisterne bortførte 78.000 tons
guld fra reserverne i Wien til Berlin til
understøttelse af den tyske krigsøkonomi.
Reichsmarken var efter sigende kun bakket 5% op af guld.

Den Anden Republik
Østrigs byer, industrianlæg, jernbaner og

Wien blev bombet i 1944-1945. Russerne
rykkede mod Wien fra øst, amerikanerne
gennem Østrig fra vest. Hurtigt gendannedes de politiske partier og man genindførte en parlamentarisk forfatning i 1945,
hvor Østrig underlagdes de fire sejrsmagter England, Frankrig, Rusland og USA.
Østrigerne betragter i almindelighed ikke
april-maj 1945 som befrielsen, men først
året 1955, hvor Østrig fik sin fulde overhøjhed tilbage med statstraktaten,
Staatsvertrag, der undertegnedes den 15.
maj 1955. Udenrigsminister Leopold Figl
(1945-1953 forbundskansler) viste fra
balkonen på slottet Obere Belverede wienerne den ny traktat. På udstillingen ses
det sidste trykte udkast til traktaten, hvor
ordet Mitschuld er overstreget, idet det
lykkedes Figl at afværge, at Østrig blev
tillagt et medansvar for nazi-tiden. Østrig
blev derimod klassificeret som offerstat
for nazi-regimet.
Hidtil underbelyste emner har været
dels remigranters oplevelser, de hjemvendende, der kom til hjem, hvor deres ejendele var overtaget af naboerne, dels den
modstand, der var blevet organiseret forskellige steder i landet.
Udstillingen er inddelt i syv temaer, den
er ikke enstrenget kronologisk. Et tema
hedder billedernes magt og viser på glimrende vis – år for år gennem 100 år hvordan vor forståelse for såvel nutid som
fortid dannes af billeder, reklamer og
iscenesættelser.
Hvor man i Østrig musealt har tradition
for at fordybe sig i monarkiets herlige
fortid og de skønner kunster, er det med
Aufbruch  ins Ungewisse hensigten at
opfordre os til eftertænksomhed, til at se
fremad, at skabe forståelse for at perioder
med elendighed og meget stor usikkerhed, at autoritære regimer blev afløst af
demokrati og parlamentarisme. Men også
at forstå, at demokratiet er sårbart – nedbrydningen af det begynder med ord. Og
dette især i den periode, vi gennemlever
nu, hvor autoritær og undertrykkende
fremfærd nyder fremgang i lande nær os,
ja, lande vi er i forbund med.
HdGÖ kom dog ikke først. I 2014 åbnede i Linz, Oberösterreich, Zeitgeschichtemuseum der Voestalpine til minde om de
tusinder tvangsarbejdere, der under
Anden Verdenskrig arbejdede på stålvær-



   · Nr.
 1 Marts2019
19. Årgang

Nummer 1 2019_K2:Layout 1 18/03/19 13.19 Page 29









Undertegnelse af Staatsvertrag. Michael Schantl var embedsmand i undervisningsministeriet og til stede ved forhandlingerne i Belvedere i
1955. Hans opgave var at passe meget nøje på frokosten til udenrigsministrene! Han var overbevist om statstraktatens store betydning og
ville tage champagneflaskerne med hjem. Men fik kun lov at tage korkpropperne med. Hjemme snittede han på et år sammen med sin søn
denne model af salen, bordet og udenrigsministrene.

ket Reichswerk Herman Göring – etableret 1938 - med at producere stål til den
tyske krigsmaskine. Og et år i forkøbet, i
efteråret 2017, kom Haus der Geschichte
Niederösterreich i St. Pölten, som åbnede
en ny stor samtidsudstilling i forlængelse
af sit historiske Landesmuseum. Her er et
stort fokus rettet mod Østrigs første
republik. Og i sommeren 2018 dokumen-

terede Østrigs Akademie der Wissenschaften med en mindre udstilling ”Dunkle
Zeiten – Auch in der Wissenschaft” de
menneskelige og faglige tab, som den
øjeblikkelige fyring i marts 1938 af 243
universitetslærere af jødisk etnicitet
betød.
Wien blev efter 1955 målrettet gjort til
verdens ”tredje FN-by” og er i dag hjem-

sted for et stort antal internationale
organisationer.
En opfordring være hermed givet til at
besøge HdGÖ i Wien og dets hjemmeside
– udover musikkens by, det smukke 19.
århundredes Wien og de udbrydende
kunstnergrupper forud for Første Verdenskrig.

Links:
Haus der Geschichte Österreichs www.hdgoe.at
Haus der Geschichte Niederösterreich: https://www.museumnoe.at/de/haus-der-geschichte
Linz: https://www.voestalpine.com/zeitgeschichte/Museum/Die-Dauerausstellung/
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: www.hdg.de
Aarhus Universitet: danmarkshistorien.dk https://danmarkshistorien.dk/
Det kommende frihedsmuseum i København: https://natmus.dk/museer-og-slotte/frihedsmuseet/
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Alma Rosé
  – 1906-1944

Af Philip Maschke
Neue Hofburgs øverste
etage under hvælvingerne
kaldes Alma Rosé Plateau. I
en omfattende og detaljeret
udstilling ”Kun violinerne er tilbage” på
et halvt hundrede nodestativer fortælles
en bevægende historie om en ung violinist, Alma Rosé og hendes far, Arnold
Rosé, født Rosenblum 1863 i ’Rumænien’
og død 1946 i England. Denne jødiske
personalhistorie bygger på nyere forskning udført i 2000-tallet. Den var først
udstillet i det jødiske museum i Wien i
maj 2018. De to topmusikere var hidtil
glemt.
1867-forfatningen gav fri bosættelsesret indenfor Habsburg-monarkiet. Arnold
blev allerede i 1881 første koncertmester
i Hofoperaorkestret i Wien, han giftede
sig med Gustav Mahlers søster Justine,
komponisten Gustav Mahler var direktør
for Hofoperaen 1897-1907. Arnold spil-



lede fra 1913 på en Stradivarius, han
havde fået stillet til rådighed, og dannede Rosé-kvartetten, datidens mest ansete
kvartet. I 1923 blev han æresborger i
Wien, i 1928 rejste Rosé kvartetten på en
vellykket USA turné og i 1931 blev han
æresmedlem af sit orkester, nu Staatsopernorchester.
Arnold Rosé spillede sin sidste opførelse af Eugen Onegin i operaen den 11.
marts 1938, blev umiddelbart derefter
sammen med en halv snes kolleger
fyret/fritstillet og den 1. juni pensioneret.
Hans kone døde i august 1938. Det lykkedes Arnold Rosé at rejse til England
sammen med sin datter Alma. Hans søn
Alfred, Almas bror, udvandrede den 15.
oktober 1938 til USA via Holland med sin
kone Maria.
Alma Rosé var qua sin far og sin onkel
Gustav Mahler en del af Wiens musikalske
high society. 1922 debuterede Alma som
15 årig i kejserens sommervilla i Bad
Ischl. I 1926 spillede hun med sin far i

Wiens Musikverein. I 1930 giftede hun
sig med en berømt tjekkisk violinist, fik
tjekkisk statsborgerskab, og flyttede til
Prag, men fra 1932 var hun mest i Wien
og dannede dér sit orkester. Hun blev
skilt i 1935. Alma spillede på en Guadignini violin fra 1757.
Alma Rosé var en foretagsom og initiativrig kvinde, musikalsk uddannet af sin
far. Udstillingens plakat viser, at Alma
Rosé og hendes 12 Wiener Walzermädeln
spillede i National Scala i København i
marts måned 1936. Sit kvindeorkester
dannede hun i Wien i 1932, de spillede
med stor succes Johann Strauss valse- og
operetterepertoiret. Orkestret turnerede i
Europa fra 1933 og eksisterede indtil
1938.
I oktober 1938 kunne hun rejse til London på sit tjekkiske pas, men søgte spillejobs, og tog i 1939 til et engagement i
Den Haag i Holland med sit repertoire.
Hun endte med ikke at kunne få fornyet
sit visum til England i 1940, da NS-Tysk-







Haus der Geschichte Österreichs, Alma Rosé Plateau, den veldokumenterede udstilling ‚Nur die Geigen sind geblieben‘- på tysk og engelsk.
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forsøgte at undgå at gå med jødestjerne.
Den 14. december 1942 efterlod hun violinen med sit navn og billede og flygtede,
muligvis på vej mod Schweiz. Den 19.
december blev hun anholdt på banegården i Dijon, blev interneret, og da deportationer fra Frankrig blev eskaleret fra
juni 1943 blev hun i juli 1943 deporteret
sammen med 1.000 andre fra Paris til
Auschwitz-Birkenau.
I Birkenau kom hun til at lede et kvindeorkester, der var etableret af en ambitiøs kvindelig lejrleder, Maria Madel, og
hun ledte sit orkester med både inspiration og hård hånd. Kvinderne måtte opleve temmelig meget, men holdtes i live og
spillede ved mange lejligheder, f.eks. skulle de spille ved tvangsarbejderes udgang
om morgenen og hjemkomst om aftenen.
Den 5. april 1944 døde Alma formentlig
af en madforgiftning, mens de jødiske
kvindelige musikere i slutningen af 1944
blev overført til Bergen-Belsen-lejren,
hvor de fleste orkestermedlemmer overlevede nazi-regimets gru.
De to musikere gjorde alt for at beholde og bevare deres violiner, de nægtede
at sælge dem i de sværeste tider. Violinerne findes stadig i det østrigske musikliv, men det dokumenteres ikke hvor.
Udstillingen om Alma og Arnold Rosé
slutter den 12. maj 2019.

Alma Rosé-udstillingens plakat: Alma Rosé og hendes Wiener Walzermädeln spiller i
National Scala, København, marts 1936.

land besatte Holland, Belgien og Frankrig, konsulater lukkedes og post ophørte.
I marts 1942 indgik hun et pro forma

ægteskab med en hollænder, og tog hans
navn Leeuwen Boomkamp. Hun blev ved
forskellige razziaer anholdt, men løsladt,
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