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Historiske mærkedage 2.0
Af Karsten Fledelius
"De historiske mærkedage i
2019 – ikke kun gode minder!" var titlen på forsideartiklen af Søren Riishøj i sidste nummer af MenneskeRet&Vrang
(2019/2). For godt nok er 2019 ikke blot
30-året for Berlin-murens fald i november,
men også 30-året for massakren i Beijing
i juni, og i høj grad for 80-året for indgåelsen af Molotov-Ribbentrop-pagten den
23. august 1939. Den pagt, hvis hemmelige tillægsprotokol udleverede en stribe af
de nye stater, der var opstået 20 år tidligere, til de to diktaturstaters forgodtbefindende og dermed gjorde vejen fri for Adolf
Hitlers start af 2. verdenskrig 1).
Men det afgørende er ikke, om en
mærkedag er et godt eller et dårligt
minde, det er, hvad den bruges til i en
aktuel kontekst. Og her er markeringen i
de baltiske lande af 50-årsdagen for pagten mellem Stortyskland og Sovjetunionen et meget specielt og spændende
eksempel.
Det var under en flyrejse fra København
over Riga til Moskva i august i år, at mit
blik faldt på Air Baltic's flymagasin. Forsiden var helt dækket af et sort-hvidt
foto, som viste en lang række mennesker
på en vej. Et nærmere eftersyn afslørede,
at det var en del af den række af lokale
baltere, som i 1989 stod med hinanden i
hånden hele vejen fra Tallinn over Riga til
Vilnius som et symbol på en fælles protest mod Estlands, Letlands og Litauens
udlevering til det sovjetiske fremmedherredømme 50 år tidligere.
Det havde gæret i de baltiske republikker, lige siden Mihail Gorbatjov havde
indledt sin på mange måder velmente
reformperiode i 1985. Han havde troet, at
omstrukturering og større transparens i
samfundet ville kunne dæmpe utilfredsheden ikke mindst i de vestlige republikker og sydlige unionsrepublikker i henholdsvis Baltikum og Kaukasus. Det skul-

Air Baltics Inflight Magasin: Menneskekæden i Baltikum den 23. august 1989.

le vise sig, at det netop var i disse små
lande, som havde mistet deres selvstændighed for mange år siden, at det ville
være vanskeligst at acceptere Moskvas og
det sovjetiske kommunistpartis fortsatte
monopol på magten.
Menneskekæden gennem de tre baltiske lande var ikke det første udtryk for en
nyvakt selvstændighedstrang. Alsangen
havde grebet om sig i løbet af de sidste
årtier, men var ikke blevet set som en
alvorlig udfordring af sovjetregimet. Med
menneskekæden var der tale om en fredelig, men modig demonstration, som
viste, at den "indfødte" befolkning i de
tre meget forskelige lande – både hvad
sprog og religion angår – følte et skæbnefællesskab, som ikke blot den fælles
nyere historie, men muligvis også naboskabet til Norden havde inspireret til.
At mindes 30-året for Menneskekæden
i Baltikum i dag er således at forvandle en

mærkedag for en grusom og kynisk storpolitisk studehandel med katastrofale
konsekvenser for millioner af mennesker
til en manifestation af en drøm om frihed
og selvstændighed, som to år senere virkeliggjordes gennem kupforsøget i
august 1991 i Moskva, der førte til Sovjetunionens opløsning. En negativ mærkedag vendt til en stærk og virksom symbolhandling, som nu 30 år senere mindes
som en positiv mærkedag! Begivenhedens engelske betegnelse, The Baltic Way,
spiller netop på dette – det betyder både
rent konkret den baltiske vej, og den baltiske måde. Og balterne fortsatte i de følgende måneder og år med den faste, men
fredelige modstand mod den vold, hvormed Sovjetunionens sikkerhedsstyrker
forsøgte at forhindre deres gradvise løsri-
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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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Tolkning
  – en menneskeret


Af Jytte Lindgård

Forleden udtalte en person,
da vi drøftede asyl- og
udlændingesager, at tolkning burde være en menneskeret.
Men det er en menneskeret. Og det følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, art. 6, stk. 3, litra e:
”Enhver, der er anklaget for lovovertrædelse, skal mindst have ret til følgende: at
få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis han
ikke forstår eller taler det sprog, der
anvendes i retten”.
I straffesager er det således en helt klar
bestemmelse, og de danske domstole har
da også levet fuldstændig op til dette.
Men efter at Rigspolitiet i slutningen af
2018 har indgået en aftale med tolkefirmaet EasyTranslate, gældende fra den 1.
april 2019, hvor EasyTranslate har overtaget tolkning for hele retsvæsenet, domstolene,
politi,
Flygtningenævnet,
Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet har det ind i mellem været svært
at opfylde kravet.

Tolkning i Flygtningenævnet og
Udlændingestyrelsen
Er tolkning andre steder end ved domstolene i straffesager et retskrav? Ja.
Sammenholdes Menneskerettighedskonventionen med FNs Flygtningekonventions mere generelle overordnede
bestemmelser, bl.a. art. 7, stk. 5 og art.
16, stk. 2, der omhandler de generelle
rettigheder, flygtninge skal tildeles, også
rettigheder som ikke direkte er hjemlet
ved FNs Flygtningekonvention fra 1951,
fremgår det af art. 16, at en flygtning
skal have samme behandling som landets
borgere i forhold til adgang til domstolene, gratis retshjælp og sikkerhed for fritagelse for omkostninger.
Tolkning er således ikke direkte nævnt.
Men Flygtningenævnet er et domstolslignende organ, hvis afgørelser er endelige.
De kan ikke indbringes for andre instanser eller for domstolene. Afgørelserne har
vidtrækkende konsekvenser for den
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enkelte udlænding og et afslag på asyl
bevirker umiddelbart tilbagesendelse til
hjemlandet.
Et afslag på asyl er en indgribende
handling, der naturligvis bevirker, at den
pågældende udlænding skal returnere til
sit hjemland, og dette hvad enten udlændingen selv føler, at det er livstruende for
ham eller hende. Det er Flygtningenævnets afgørelse. Det er derfor også vigtigt,
at udlændingen har haft kvalificeret tolkebistand i forbindelse med de danske
myndigheders behandling af sagen.
En sag om inddragelse af opnået asyl er
et meget vidtgående indgreb i en persons
liv.
Disse afgørelser er meget indgribende
for udlændinge og må betragtes på helt
samme måde som en straffesag, hvor der
er ret til at få tolkebistand ved de ordinære domstole.
Jeg tillader mig derfor at fastslå, at
tolkning i Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen ikke blot er et gode, men
en rettighed på linje med en menneskeret, på samme måde som tolkning er ved
domstolene i straffesager.

Rigspolitiets aftaler med tolkefirmaet
EasyTranslate


Den 1. april 2019 har EasyTranslate overtaget alle tolkeopgaver, der distribueres
gennem Rigspolitiet. Det skulle fungere
på den måde, at politiet, Flygtningenævnet, domstolene, herunder også
advokater, der skal bruge tolke i de
pågældende sager, skulle rekvirere tolke
fra EasyTranslate, som derefter skulle stille med en kvalificeret tolk.
Selvom der er gået mindre end et halvt
år, må man som bruger udtrykke, at
EasyTranslate ikke har levet op til de krav,
der stilles.
Når EasyTranslate får en tolkeopgave,
sender de bekræftelse på e-mail til rekvirenten om hvilken tolk, der har opgaven.
Men det viser sig, at tolken ikke altid er
blevet spurgt inden, om vedkommende
kan på det pågældende tidspunkt. Så
man kan risikere at få tilsendt mange
mails med nye tolkenavne inden mødet

afholdes, og man kan også risikere, at der
slet ikke dukker en tolk op. Dette er sket
adskillige gange for såvel advokater som
anklagemyndighed.
Rigspolitiet har udsendt ”Et overblik
over vilkår i rammeaftale med EasyTranslate vedrørende fremmedsprogstolkning”,
og her følger det, at nogle af de krav,
Rigspolitiet har stillet, er:
- En dokumentation for uddannelse.
- Mundtlige test, herunder prima-vistaoversættelse og to-sprogstest mellem
dansk og fremmedsprog og omvendt.
- Skriftlig test.
Jeg har i min egenskab af formand for
Foreningen af Udlændingeretsadvokater
fået enormt mange klager og indberetninger fra foreningens medlemmer om
tolke, der ikke er dukket op, og om aflyste møder på grund af tolkeproblemer. I
dette lille indlæg vil jeg hovedsageligt
holde mig til mine helt egne oplevelser.
På et møde i fogedretten i juni måned
skulle der oversættes til engelsk, idet
modparten var englænder. Den tolk, der
mødte op, kendte ikke til de mest almindelige retsbegreber, og som hun sagde,
havde hun ikke tolket før i fogedretten,
men havde tidligere kun tolket om familieret. Hun vidste ikke, hvad en fogedsag
var. Hvad EasyTranslate har oplyst til
hende, da hun blev hyret, eller hvad
byretten har sagt, er selvfølgelig uvist,
 
men hun vidste jo, at hun skulle møde i
fogedretten. Det endte med, at vi andre
måtte gennemføre retsmødet på engelsk,
idet vi var indstillede på, at det var vigtigt
for min klient at få sagen afsluttet, og
modparten kunne ikke tilstrækkeligt
dansk til at mødet kunne gennemføres på
dansk.

Strafferetslignende sager
I strafferetssager og strafferetslignende
sager (sager om frihedsberøvede udlændinge) er tolkningen et stort problem.
Et retsmøde i Retten i Hillerød afholdt
på sædvanlig vis som videoretsmøde fra
arresten i Ellebæk, hvor udlændingen var
indsat, skulle foregå på fransk. Der skulle
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træffes afgørelse om, hvorvidt udlændingen skulle løslades eller ej. Der dukkede
ingen tolk op. Anklagemyndigheden, der
sad med listen over tolke bestilt fra EasyTranslate, ringede til tolken, der kunne
oplyse, at hun aldrig havde hørt om retsmødet.
Retsmødet kunne den pågældende dag
på grund af andre retssager ikke skubbes,
så det blev gennemført på engelsk, hvilket den indsatte kunne nogenlunde, og
jeg som forsvarer tillod det kun, fordi det
var en retssag, hvor faktum var klart qua
tidligere møder i retten (fristforlængelser).
Til næste retsmøde i den pågældende
sag var der på ny tilsagt en fransk tolk.
Hun dukkede op, men hendes fransk var
så dårligt, at selv anklagemyndigheden
sagde, at de efterfølgende ville indberette det, hvilket man jo ikke ved, om de har
gjort. Men dette har været i strid med
EMRK art. 6. Det skal også tilføjes, at
udlændingen var indforstået med, at
retsmødet foregik på engelsk, som vedkommende nogenlunde forstod.
Der er retsmøder, der har måttet aflyses, fordi tolken ikke dukkede op. Gennem dagspressen er man også bekendt
med, at der har været anholdte i dommervagten, der måtte løslades, fordi der
ingen tolke var, og 24-timers reglen var
overtrådt.
Flygtningenævnet har haft det samme
problem adskillige gange, hvor tolken
ikke er dukket op eller har været for
ringe. En kollega fra Aarhus havde tre
møder samme dag i Flygtningenævnet.
Alle tre møder blev aflyst på grund af tolkeproblemer, enten mangelfuld tolkning

eller at der ikke mødte en tolk, som
udlændingen forstod.

Overtrædelse af Menneskerettighedskonventionen
Danmark bevæger sig på kanten af overtrædelse
af
Menneskerettighedskonventionen. Rigspolitiet og domstolene
og sågar Justitsministeren er klar over
problemet. Ministeriet har netop bedt
Kammeradvokaten om at udarbejde et
responsum, som blev offentliggjort i for  

bindelse med et åbent samråd med
Justitsministeren den 12. september 2019
(på grund af artiklens deadline har jeg
ikke set selve ordlyden af notatet). Men
konklusionerne har været oplæst af
Justitsministeren under det åbne samråd,
hvor det også blev gengivet i en lang
række medier.
Kammeradvokaten har konkluderet, at
der ikke har været nok overtrædelser fra
EasyTranslates side til en ophævelse af
aftalen. For brugerne er det vanskeligt at
forstå, at de brud og mangler, som EasyTranslates behandling af sagerne har
medført, ikke trods alt efter en femmåneders periode giver mulighed for at
ophæve aftalen.
EasyTranslate har ikke kunnet servicere
selve retssystemet, og advokater, der
principielt også skulle booke tolke til formøder med klienterne gennem EasyTranslate, har fået en speciel tilladelse til
at rette direkte henvendelse til de tolke,
de selv ønsker, idet EasyTranslate meddelte advokaterne, at de ikke havde
mulighed for at servicere dem også.
Det er vanskeligt at forstå, hvorfor man
har sendt tolkeopgaver i licitation på

ME N N ESK E

denne måde og hvorfor man har valgt det
tolkefirma. Måske fordi det var billigst.
Resultatet er blevet, at tolkene, i forhold
til tidligere aflønninger, er blevet sat ned
med op til 30% af deres tidligere indtægt. Dette har så bevirket, at adskillige
af de gamle (og erfarne) tolke ikke har
meldt sig til at arbejde for EasyTranslate,
og derfor ikke i dag kan bruges af retsvæsenet og Flygtningenævnet.
De kan og vil ikke arbejde til de lave
tariffer.
Tolkning er freelancearbejde, hvor man
ofte skal køre langt mellem opgaverne.
For at skaffe tolke har EasyTranslate ofte
måttet bruge tolke fra Nordjylland til
opgaver i København, fordi der ikke har
været nogen københavnske tolke. Dette
er en væsentlig fordyrelse for de institutioner, som beder om tolkene. Det problem synes ikke rigtigt at være kommet
frem i medierne.
Men det vigtigste er, at hvis ikke der
sker en drastisk forbedring, så der kommer tolke til de møder, de er booket til,
og hvis ikke tolkene har et rimeligt fornuftigt kendskab til de sprog, de skal
tolke i, så overtræder Danmark Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
og FNs Flygtningekonvention.

Advokat Jytte Lindgård er ordfører for
Foreningen af Udlændingeretsadvokater
og næstformand for Den Danske
Helsinki-Komité
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Fortsat fra side 1

 

velsesproces. Også værd at erindre i lyset
af, at det i år er 100 år siden, at de tre
baltiske lande første gang genvandt uafhængigheden.

Versailles-freden i 1919
Dette eksempel på omfunktionering af
mærkedage er ikke enestående. Netop i
år er vi i 100-året for freden i Versailles
mellem Tyskland og de allierede, som
afsluttede Første Verdenskrig. Den blev
underskrevet den 28. juni 1919 i
Spejlsalen i Versailles-paladset – valgt til
lejligheden fordi det var her, det nye
Tyske Kejserrige blev udråbt i 1871 på
ruinerne af Napoleon III's franske kejserrige. Dagen var valgt, fordi det var 5-årsdagen for attentatet på den østrigungarske tronfølger Franz Ferdinand i
Sarajevo, den begivenhed som gav stødet
til udbruddet af verdenskrigen. Altså
bestemt ikke nogen neutral dato!
Det var den heller ikke for serberne,
den nation, attentatmanden optrådte "på
vegne af". Den 28. juni (15. juni efter
ortodoks kalender) er nemlig årsdagen for
det store slag på Kosovo-sletten i 1389,
hvor en sammenbragt styrke under ledelse af den serbiske fyrste Lazar blev slået
af en lige så sammenbragt styrke ledet af
den unge osmanniske fyrste Beyazid I.
Det var åbenlyst idioti af de lokale
østrigske myndigheder i Sarajevo at
vælge netop den dag til et officielt besøg
af den kommende leder af den stat, som
6 år tidligere havde annekteret den tidligere osmanniske provins Bosnien-Hercegovina og dermed sat en bom for nationalistiske serberes drømme om national
samling og genrejsning. Det var hybris,
der blev ramt af nemesis.
Men det var Versailles-freden desværre
også. Den skabte ikke varig fred i verden,
men forudsætningerne for en ny, ødelæggende verdenskonflikt. Det var en
fred, som pålagde nederlagets efterfølgerstater så store ofre og byrder, at det
skabte al mulig grund til ærgrelse, vrede
og had. Sejren var vundet, men freden
blev tabt.
Lad mig tilføje, at man herhjemme den
15. juni næste år vil fejre 100-året for
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Genforeningen i Sønderjylland – også en
udløber af fredsslutning efter Første Verdenskrig – som led i det dansk-tyske venskabsår 2020.
Også til næste år vil man, såfremt
nogen er interesseret, den 28. juni kunne
fejre 100-året for det nye jugoslaviske
kongedømmes forfatning, "Vidov-dan
forfatningen", da den 15./28. juni hos
serberne er St. Vitus' dag. Den placerede
i 1920 serberne som ledere i et nyt Balkan-storrige, som i starten blev kaldt
"Kongeriget af Serbere, Kroater og Slovenere", men i forbindelse med indførelse af
kongeligt diktatur i 1929 blev omdøbt til
"Jugoslavien". Den forfatning kom til at
fungere i mindre end 10 år, idet selve
Jugoslavien sprængtes i stumper og stykker ved et tysk overraskelsesangreb den 6.
april 1941.
51-års dagen for det tyske angreb blev
den dato, hvor EU med Tyskland i spidsen
anerkendte Bosnien-Hercegovina som en
selvstændig stat (1992) og dermed endegyldigt begravede det andet Jugoslavien,
som var rejst på ruinerne af det første
efter Anden Verdenskrig. USA's anerkendelse fandt i øvrigt først sted dagen efter.
Denne forskel blev selvfølgelig noteret i
Beograd, hvor mange regimestøtter var
overbevist om, at det var bevidst, at
dagen 6. april var blevet valgt. At det
kunne være en tilfældighed, blev afvist
med forargelse. På Balkan er man helt

uforstående overfor, at man ikke har styr
på alle væsentlige mærkedage!

Problematiske mærkedage
Af den grund må fokuseres på endnu et
eksempel på politisk brug af en mærkedag for 1389. Det var da Slobodan
Milošević, Serbiens daværende kommunistiske præsident, kaldte serbere i indog udland sammen til en vældig 600-års
mindefest den 28. juni 1989 på selve
slagmarken for slaget i 1389. Det anslås,
at i alt 1 million serbere var samlet ved
den lejlighed. Og her, i en provins med
albansk-talende flertal, som netop havde
fået annulleret sin autonome status
under trussel om våbenmagt mod det
lokale parlament, holdt Milošević en tale,
hvori han ikke udelukkede, at der igen
kunne udbryde krig på det vestlige
Balkan. For mange både tilstedeværende

og udenforstående virkede dette som en
hensigterklæring, og under alle omstændigheder som en demonstration af serbisk
selvhævdelse. Og i juni to år senere fulgte så krigsudbruddet, efter Sloveniens og
Kroatiens ensidige uafhængighedserklæringer. I modsætning til Sovjetunionen
skete der ikke nogen fredelig unionsopløsning.
Det moderne Rusland har i høj grad haft
problemer med sine mærkedage. Ikke blot
pga. kalenderforskellen, som bl.a. betød,
at Oktoberrevolutionen blev fejret den 7.
november. Under Boris Jeltsin blev den 12.
juni gjort til Ruslands nye nationaldag
som mærkedag for befrielsen af Moskva
for polsk besættelse i 1612 efter en folkelig opstand, der bragte Romanov-dynastiet på tronen. Men den dag, som for tiden
fremstår som den mest betydningsfulde
mindedag i Rusland, er den 9. maj, mindedagen for den tyske værnemagts officielle
kapitulation i Berlin til de sovjetiske styrker (efter russisk tid).
Specielt på de runde mærkedage er det
følsomt, hvem der deltager i ceremonierne på den Røde Plads. Ved 70-års fejringen i 2015 var således den lettiske præsident, men ikke de to andre baltiske præsidenter eller Polens præsident, til stede.
Det er svært for de sovjetiske efterfølgerstater at fejre en dag, som beseglede
deres skæbne for de næste 46 år.
Måske er det mest risikofrit at gøre som
nu i Danmark, hvor datoen den 5. september til den ny mindedag "Veteranernes dag" er frit opfundet og dermed ikke
belastet af nogen historiske referencer!





1)

Molotov-Ribbentrop pagten kan ses i
Anden-Verdenskrig-Museet i Gdansk.
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Parlamentsvalget i Ukraine
– håb om reformer?
Af Hanne Severinsen
Efter at Volodimir Zelenskij
var blevet indsat som præsident,
opløste
han
Parlamentet og udskrev
valg til den 21. juli – 3 måneder før tid.
Et dristigt træk, for det gamle valgsystem
med enkeltkredsvalg, som Janukovitj fik
genindført i 2012, var ikke ændret.
Kunne han med så kort varsel få lokale
kandidater gjort klar til valg?
Som valgobservatør fulgte jeg Valgkreds nr.180 nord for Kharkiv. Her var der
11 opstillede (hvoraf ingen kvinder). Den
lokale MP fra regionernes parti var kendt
af de fleste, og Zelenskijs kandidat var
ukendt. Men han delte brochurer ud med
Zelenskijs billede på forsiden og med en
præsentation af ham og hans familie på
bagsiden. Han vandt over den lokale MP.
Det samme skete i 130 ud af de 199
enkeltmandskredse, hvor ”the winner
takes it all” og derfor gik til Zelenskijs
kandidater; 46 er blevet valgt som uafhængige og resten blev fordelt på øvrige
partier. Det udskældte enkeltvalgskredssystem bidrog derfor til Zelenskijs overvældende majoritet i det nye parlament.
I det landsdækkende proportionalvalg
opstillede 22 partier. Her betød den høje
spærregrænse på 5% at Zelenskijs 43 %
kunne omsættes til 124 ud af de 225
pladser i Parlamentet.
Det gamle parlament nåede som sin
sidste handling at vedtage - gældende fra
næste valg i 2024 - en afskaffelse af
enkeltmandskredssystemet og den høje
spærregrænse. Ironisk nok ville et sådant
system ikke have givet Zelenskij absolut
flertal. Så nu bliver det interessant at se,
om denne ændring også bliver vedtaget i
det nye parlament. Han har foreløbig
nægtet at skrive under på den nye valglov, idet han mener, at den strider mod
forfatningen. Selvom en ny valglov har
været endevendt i årevis, er det nok også
en god idé at få den hastigt vedtagne lov

kigget nærmere efter i sømmende. Nu
venter man også spændt på, om Zelenskij
vil udnytte momentum, og også udskrive
lokalvalg, som ellers først skulle finde
sted til oktober næste år.
  

Efter en ”Orange Revolution” i 2004,
der ikke ændrede systemet, og efter en
”Værdighedens Revolution” i 2014, hvor
den korrupte praksis fortsatte, har ukrainerne nu effektivt smidt de gamle politikere på porten. I 2014 var der flertal for
vestlige liberale reformer – men trods
ganske mange vedtagne reformer på
papiret, fortsatte gamle korrupte vaner.
Derfor stemte ukrainerne for udskiftning
med det resultat, at i dag har 80 % af
parlamentsmedlemmerne aldrig før deltaget i politik.
OSCE/ODIHR kritiserer, at pluralismen i
valgkampagnen – der som tidligere stadig var uigennemsigtig og præget af
medier, ejet af oligarker – overvejende
består i, at det er forskellige oligarkinteresser, der kæmper.
Men de sociale medier har nu fået
langt større betydning, og de er ikke lette
at monitorere. Så selvom de gamle oligar-

Valgkreds 180: Kandidaten støttes af Zelenskij
og sin familie.

ker ejer de mest populære TV-kanaler, så
har vælgerne alligevel stemt for noget
helt nyt og uprøvet.

Stemmeoptælling ved parlamentsvalget den 21. juli 2019.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

7

Nummer 3-4 2019_K3:Layout 1 17/10/19 11.38 Page 8

 





kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved
de ukrainske vælgeres reformivrighed. For
første gang i det uafhængige Ukraines
historie har man nu en Præsident, der
kan mønstre et absolut flertal i Parlamentet. Alle forhåbninger ligger nu hos ham,
men også hele ansvaret.
Efter de første dage er der kommet så

meget gang i lovgivningsmaskinen, at
man nu krydser fingre for, at der også bliver kvalitet og ikke kun kvantitet. Zelenskij har muligheden for at ændre Ukraines kurs. Men hvis han mislykkes, ved han
også, hvad der venter ham ved næste
valg.

Kharkiv: Vente i kø ved distriktskontoret for
at aflevere valgmateriale.

Selve valgdagen vurderer OSCE/ODIHR
positivt – som valgobservatør kunne jeg
dog godt ønske, at man ville kritisere de
mange pernittengrynede regler om protokolskrivning i hånden, stempler og
underskrifter og indviklede procedurer,
der medfører, at valgtilforordnede ventede i timevis – nogle i dagevis - for at
komme til at aflevere deres valgmateriale
til distriktskontoret. Da jeg forlod området mandag kl. 15 havde man kun nået
at gennemgå lidt over halvdelen af valgstederne.
Men selvom der nok i dagene efter valget var mange utilfredse tilforordnede, så

Emotionerne koger i Kyiv: Demonstranter mod planerne om lokalvalg i Donbas omringer fhv.
præsident Porosjenko den 6. oktober.

Ukraine under Zelenskij
Af Søren Riishøj
Politik i Ukraine er i højeste
grad konfrontatorisk. Hvad
den ene lejr kalder en
”sejr”, kalder den anden lejr
”forræderi”. Det skriver Oleksander
Ivaniuk i en reportage fra Kyiv for det
polske ”Polityka” (38/2019). Ét af mange
eksempler herpå er fangeudvekslingen for
nylig mellem Rusland og Ukraine, formidlet af nyvalgte præsident Zelenskij og
hans folk. Er det en sejr - eller ikke?
Aftalen har delt vandene i Ukraine, men er blevet godt modtaget i de fleste vestlige lande. Donald Trump skrev på
twitter, at aftalen forhåbentlig kun er et
første skridt mod et bedre forhold mellem
Ukraine og Rusland. Frankrigs Emmanuel
Macron glædede sig også. Det er ingen
hemmelighed, at Macron ønsker Rusland
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med i et nyt sikkerhedssystem for Europa
og har talt med Putin om det flere gange.
Mange nye politisk uerfarne er kommet
til efter valget af Zelenskij, men flere
gamle politikere har overlevet. Chefen for
hans kontor er Andrij Bohdan, hans stedfortræder Sergei Trofimov. Bohdan er tidligere advokat for oligarken Igor Kolomoiski, der støttede Zelenskij og for nylig
vendte tilbage til Ukraine. Sidst i august
præsenterede Zelenskij sit program i form
af en større lovpakke, der spænder fra
forandringer af de statslige institutioner,
over privatiseringer og friere køb og salg
af landbrugsjord til nye toldregler. Lønnen for parlamentarikerne er blevet sat
til, hvad der svarer til 4.000 danske kroner om måneden. Og de valgtes parlamentariske immunitet kan nu hurtigere
ophæves.
Flere af Zelenskijs nære venner er med

i hans inderkreds, eksempelvis Sergei Sjefir og Andrei Jermak. Zelenskij ønsker et
disciplineret og svækket parlament og en
regering, der følger ham i alt. Derfor, skri 
ver Ivanuk, udnævnte han den kun 35årige jura-uddannede Oleksej Honczaruk
til ministerpræsident. Han arbejdede tidligere på hans kontor og var i sin tid blevet opdaget af Andrij Bohdan. Hanczaruk
forsøgte tidligere at komme i parlamentet
via partiet ”Folkets Kraft”, men partiet
klarede ikke spærregrænsen. Overraskende har Zelenskij valgt at holde fast på
Arsen Avakov som indenrigsminister. Det
kan skyldes, at Avakov bidrog til at sikre
Porosjenkos ”fredelige” afgang som præsident. Han opfordrede Porosjenko til
ikke at manipulere med valgresultaterne
for at undgå, at Zelenskij blev valgt.
Avakov opbyggede som indenrigsminister
paramilitære enheder, som ofte marcherer
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Præsident Zelenskij ved parade på Ukraines uafhængighedsdag den 24. august 2019.
Foto: Præsidentens pressekontor.

igennem Kyivs gader og fremstår som
”sikkerhedens vogtere”. Nu følger Avakov
Zelenskijs anvisninger, selv i spørgsmålet
om magtforholdet mellem parlament og
præsident. Før ønskede Avakov et styrket
parlament, men det går ikke under
Zelenskij. Zelenskij har udtalt, at Avakov
er indenrigsminister midlertidigt!
I den ny regering finder vi også tidligere finansminister Oksan Markarov. Han
har fastholdt jobbet, formentlig fordi han
har stået for forhandlingerne med Den
Internationale Valutafond (IMF). Det rygtes, at tidligere ministerpræsident Volodimir Hrojsman også fik tilbudt en ministerpost, men at han afviste. Ny udenrigsminister er Vadim Pristasjko, der har
en længere diplomatisk karriere bag sig
og i flere år ihærdigt har kæmpet for, at
Ukraine kommer nærmere et medlemskab
af såvel EU som NATO.
Zelenskij og den ny regering lægger op
til en mere liberal økonomisk politik. Men,
som Penta Fesenko fra Center for Forskning i Politik har sagt, bliver det svært.
Problemet er, siger hun, at Ukraine selv er
anti-liberalt, og dette gør opgaven ekstra
vanskelig. Ét eksempel er den omtalte plan
om liberalisering af køb og salg af landbrugsjord og planerne om flere privatiseringer. Begge dele er IMFs krav for at yde

Ukraine lån. Men lader de love sig overhovedet gennemføre? Iflg. meningsmålinger
bliver den ny regering positivt modtaget
af godt 70 pct. af de adspurgte i meningsmålinger. Fesenko siger også, at den ny
præsident af natur er utålmodig og har et
stærkt temperament, ganske som da han
var forretningsmand. Der skal handles

hurtigt og disciplineret. Procedurerne for
at fratage parlamentsmedlemmer deres
mandat grundet ”forkert adfærd” ønsker
han forenklet.
Zelenskijs udnævnelser til vigtige poster
inden for retssystemet og bekæmpelse af
korruption har været iøjnefaldende. Han
har bragt Nationalgarden ind under sin
egen kontrol, hvilket svækker Avakov. Han
vil også opløse den centrale valgkommission og overvejer at gennemføre lokalvalg
før tid. Nogle mener, at Zelenskij udviser
autoritære holdninger, andre er mere forsigtige i deres vurderinger.
Og så er der det store spørgsmål om
forholdet til Rusland. Fred med Rusland,
siger Ivaniuk, må nødvendigvis tage
udgangspunkt i ”Steinmeier formularen”,
opkaldt efter Tysklands præsident, som
har en del lighed med Minsk II aftalen.
Den siger, at der først skal afholdes nye
valg i Donbas, næste skridt er autonomi
for regionen, sidste skridt, at Rusland
trækker sig helt ud af Donbas. Porosjenko var imod ”Steinmeier-formularen”
trods presset fra Vesten om at sige ja.
Men hvad gør Zelenskij? Han er i en svær
situation, for at sige det mildt. Zelenskij
selv har sagt, at han er rede til at forhandle og at få afsluttet krigen i Donbas.
Han har som sagt fået formidlet aftalen
om fangeudveksling.

Præsident Zelenskij på besøg i Dnipropetrovsk regionen den 14. sept. 2019.
Foto: Præsidentens pressekontor.
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Valgobservationer
 
 bør moderniseres

Af Pia Christmas-Møller
Efter senest at have dækket
henholdsvis præsidentvalget i Ukraine som langtidsobservatør i tre måneder og
siden som kortidsobservatør ved landets
følgende parlamentsvalg er jeg blevet
bekræftet i, at måden, valgobservationer
tilrettelægges og afvikles på, trænger til
en modernisering, ligesom ODIHR (Office
for Democratic Institutions and Human
Rights), der står for det tekniske set-up
bag de fleste internationale valgobservationer inden for OSCE-landenes
medlemskreds, bør underkastes et grundigt serviceeftersyn.
Som fuldstændig uprøvet politiker blev
komikeren Volodimir Zelenskij valgt til
præsident med næsten tre fjerdedele af
stemmerne ved anden runde og fejede
således den siddende præsident Petro
Porosjenko grundigt til side. Det skete
uden beretninger om væsentlige forsøg
på destruktion af en fair valgafvikling. De

største problemer var derimod født af en
uhensigtsmæssig valglov med unødigt
bureaukrati samt praktiske udfordringer.
Zelenskij førte ikke valgkamp med vægt
på de traditionelle midler, som valgobservation endnu i dag koncentrerer sig om,
men primært via de elektroniske og
sociale medier, fik vi oplyst af en række
interessenter. ODIHR har imidlertid ikke
fastlagt en metode for observation af
sociale medier, som derfor udgør en blind
vinkel, der bliver stadigt større. Derfor lå
en væsentlig del af Zelenskijs valgkamp
uden for den til dato største valgobservations synsfelt. Det er unægteligt et problem.

Metoden over 20 år gammel
Hele dén industri, som valgobservation jo
efterhånden har udviklet sig til, bygger i det
hele taget på retningslinjer, opgaveformulering mv., der blev udformet for over 20 år
siden. Tiden er inde til en grundig modernisering, som også bør indeholde måden,
man arbejder og prioriterer på internt.

Kortidsobservatører skal på hvert valgsted udfylde et ganske omfattende tosiders spørgeskema. Bl.a. med informationer om antallet af registrerede vælgere, afgivne stemmer, valgbestyrelsesmedlemmer, kønsfordeling mm. En del af
disse oplysninger kan måske have statistisk interesse for politologer med en
forskningsopgave. (Hvem har egentlig
adgang til disse omfattende data?) Men
en revurdering af deres relevans for kerneopgaven i valgobservationsarbejdet må
til.
Man véd f.eks. udmærket godt i forvejen, at i de tidligere sovjetstater er det
ganske udbredt, at kvinderne dominerer i
valgbestyrelserne, bl.a. fordi man benytter skolerne som en slags infrastruktur til
både den fysiske placering og den administrative afvikling. Og der er - som i
Danmark - mange kvindelige lærere. Dertil kommer, at det ikke er særligt vellønnet hverken at være valgkommissionsformand eller -medlem. Man kan spørge,
hvor vigtigt det er at få bekræftet det bil-







Kvinde afgiver sin stemme i Krasnoilsk, Chrnivitsi region, til præsidentvalget den 25. maj 2014. Foto: OSCE/Michael Forster.
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“

Der er behov for at genoverveje de mere konkrete formål
med valgobservation som politisk instrument

lede igen og igen. Synes man, at det er et
demokratisk problem for en fair afvikling?
De mange svar skal indberettes til
ODIHRs midlertidige hovedkvarter i landet, Core Team, via en såkaldt E-pen,
som er et effektivt hjælpemiddel, der via
nettet transmitterer dataene. Instruksen
fra Missionsledelsen er, at observatørerne
først må udfylde skemaerne ude i bilen
og ikke inde på valgstedet. Da der er tale
om mange informationer at huske, lægges der hermed metodisk op til en fejlkilde af de større.
Det er samtidig over de senere år blevet
klart, at observatørerne ikke registrerer
store svindelforsøg under afviklingen af
valghandlingen på selve valgdagen.
Transmissionen af stemmetallene til landenes Centrale valgkommissioner, tabulationen og it-systemernes softwaresikkerhed er derimod ikke så lige til at observere. Det samme gælder processerne forud
for valgdagen, hvor man kan forestille sig
mere raffinerede manipulationer, som det
til gengæld kræver ganske solid indsigt i
de lokale forhold at afdække.

Det politiske signal
Når der blev sendt 90 langtidsobservatører
og ca. 700 kortidsobservatører til Ukraine,
kan det være et vigtigt politisk signal til
landets befolkning om, at det internationale samfund ønsker at vise støtte i deres
pressede situation med Putins annektering
af Krim og øvrige voldelige russiske aktiviteter ved den østlige grænse. Det er fint,
hvis man med sin tilstedeværelse vil vise
interesse for og støtte til afviklingen af et
demokratisk valg i et land med store
udfordringer, og hvor den demokratiske
struktur ikke er så rodfæstet.
Men hvis dette er et væsentligt element
i allokeringen af den hidtil største mission
i Ukraine, virker det selvmodsigende eller
tonedøvt, når ODIHR prøvede at lægge
pres på Ukrainerne for også at invitere
Rusland til at sende observatører. I øvrigt

“

i strid med Ukraines nyligt vedtagne lov.
Nuvel, aftalegrundlaget bag OSCE forpligter alle medlemslande til at invitere
hinanden til at observere hinandens valg,
men man havde vel ikke indtænkt situa  

tioner, hvor to lande er i de facto krigslignende tilstand med hinanden?
(Gad vide, hvordan den danske befolkning ville have set på valgobservatører fra
Tyskland under Anden Verdenskrig?)

Ressourceanvendelsen synes ikke
optimal
Der er behov for at genoverveje de mere
konkrete formål med valgobservation
som politisk instrument. Og tilpasse ressourcerne dertil. Anvendelsen af ressourcer forekommer i dag ikke optimal.
Tværtimod. Både når det gælder ODIHRs
prioriteringer af opgaver, og når det gælder forholdet mellem langtids- og korttidsobservatører samt deres respektive
opgaver. Det virker som om, at der med
tiden er vokset uhensigtsmæssige
bureaukratiske knopskud ovenpå hinanden, som ingen rigtigt tør tage ansvar for
at rydde op og luge ud i.
F.eks. har man udviklet et sikkerhedsregime, som bliver tvunget gennemført
uden fleksibilitet i forhold til de konkrete
forhold og risici. Det var overdrevent,
ufokuseret og selvmodsigende. Sikkerhedsreglerne var således suspenderet på
selve valgdagen, herunder valgnatten og
inkluderede ikke den store gruppe af parlamentarikere, som måske nok kunne
være mere udsat end os andre, hvis der
skulle være kræfter, der ville bruge international kidnapning som våben. Det var
rent ud sagt en stor joke.
Der var flere uforståelige instrukser og
ordrer. En ordre begrænsede antallet af
valgdistrikter, som man ellers havde korttidsobservatører nok til at dække. En
instruks, som samtidig gjorde organiseringen af de øvrige områder mere
besværlig. En anden gjorde mig decideret
pinligt berørt:
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Ukrainsk valglov er på nogle punkter
meget omstændelig. Bl.a. med krav om
håndskrevne protokoller med indføring af
kandidatnavne, stemmetal, stemmefordeling, antal blanke og ugyldige stemmesedler etc. Faktisk er det denne del af
arbejdet, der tager længst tid. Internationale observatører har ret til en kopi. Mit
team havde sagt til valgformanden, at vi
kunne nøjes med at tage et foto, hvilket
var i overensstemmelse med tidligere
givne retningslinjer. Da valgkommissionen ved 2-tiden om natten netop var
færdig med arbejdet og på vej af sted til
Distriktskommissionen med materialet,
ville min makker lige høre, hvor vi skulle
sende vores fotos af protokollen hen.
Svaret var, at vi skulle kræve at få en
fysisk kopi! Et foto var ikke tilstrækkeligt!
De stakkels trætte kommissionsmedlemmer måtte nu bruge en time på at udfærdige en ekstra protokol til os. En protokol, som ingen i Core Team var interesseret i, da det kom til stykket.
Der er en del eksempler på, at der er
behov for at stramme op på den grundlæggende holdning og attitude. Forskellene på at observere, kontrollere og
instruere står uskarpt for mange i systemet. Jeg undres således også over en
udbredt negativ tilgang til og omtale af
parlamentarikere og deres indsats.
Jeg var på min første valgobservation
ved folkeafstemningen om Eritreas selvstændighed fra Etiopien. Og jeg har lige
siden set det som et meget fint instrument til støtte for demokratisk udvikling.
Men måden, det gøres på, er på en
uholdbar kurs ude af sync med nutidige
behov og valg.
Derfor bør Danmark tage initiativ til et
serviceeftersyn, hvor friske øjne sammen
med erfarne kan bidrage til en modernisering. Også selvom det vil være en svær
opgave at få 56 medlemsstater med.

Link:
https://www.osce.org/odihr/elections/325441
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Om Anna
  i Moldova




Af Thomas Ubbesen
Nu skal der festes, det er allerede i gang:
Mediernes planlæggere er opmærksomme på, at 30-års dagen for Berlins
Murens fald er lige om hjørnet, politikere
– eller deres taleskrivere - er med stor sikkerhed allerede ved tastaturerne mange
steder, stræbende efter originale måder at
hylde demokrati, frihed, frihandel og
respekt for menneskerettigheder på, og
nede ved selve Brandenburger Tor er man
nok så småt ved at tømre tribuner og
podier sammen og gøre klar til fyrværkeri og lasershow i gigantformat. Nogle er
ved at indøve varianter af Hymn to
Freedom og Ode an die Freude til den
store aften, den 9. november. Det bliver
stort. Der skal synges, tales, kommenteres
og transmitteres væg-til-væg til hele den
globale landsby – for den endegyldige
sejr for vores værdier, vores politiske
system, ja, selve vores måde at leve og
tænke på har rund fødselsdag; det er nu
30 år siden, at det (stort set) gode vandt
over det (absolut) onde.
Det drejer sig om kommunismens fald
og exit fra verdensscenen: Et marxistisk
spøgelse var gået gennem Europa siden
offentliggørelsen af det kommunistiske
manifest i 1848, i 1989 var den illusion
endeligt sivet ud efter endeløs lidelse og
et ocean af uskyldiges blod, muren blev
gennembrudt, despoter tumlede til jorden, og et par år efter blev det røde flag
for sidste gang sænket over Kreml. Man
kunne i fuld alvor hævde, at Historien
havde fundet sin afslutning.
Det har den ikke, så meget står klart på
denne store årsdag. Verden og dens
befolkning har stadig ikke fundet vej til
noget tusindårsrige præget af mellemfolkelig forståelse, berigende frihandel og
folkestyre. Ét despotisk og umenneskeligt
politisk system er ganske vist gået under,
som det måtte og skulle, men - lad os
finde modet til at se os nøgternt omkring
midt under festlighederne: Det går jo ikke
godt derude i den befriede verden. Vores
kontinent er mere end nogensinde hærget af uhæmmet grådighed, af korrup-
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Journalistparret Anne Haubek og Thomas Ubbesen.

tion og af organiseret kriminalitet på
gade- såvel som på politisk plan. Selve
planeten – eller snarere dens mennesker –
er på vej mod en økologisk katastrofe
uden sidestykke. Summen af menneskelig

lidelse ser kun ud til at vokse. Jeg beklager, Historien har på ingen måde fundet
sin lykkelige afslutning.
Sammen med min kone, journalist
Anne Haubek, har jeg gennem et efterår
og en vinter rejst gennem 16 tidligere
kommunistiske lande - og vi har fået en
del lærestreger derovre mod øst, medmenneskelige lektioner som vi aldrig
glemmer. At en vis økonomisk vækst faktisk har fundet sted siden ’89, kan enhver
se – tag bare som så mange andre med
på en af de populære storby-weekender
til f.eks. Budapest, Warszawa, Gdansk,
Lviv eller Tirana. Og at noget man vælger
at betegne som demokrati er blevet etableret, kan konstateres ved blot at følge
nyhedsstrømmens endeløse opdateringer
om valg hist, en ny regering her, og utilfredse, men nogenlunde frie folkemasser
på gaden her der og alle vegne i øst.

Men vi har altså været derovre, et godt
stykke uden for metropolerne og deres
wellness, ude i udkanten – det er jo
udkant, der er mest af alle steder – og har
bl.a. mødt Anna på nogle-og-tres. Julemorgen i otte graders frost, i et busskur
ved en mudret og hullet landevej i Moldova. Vi har talt med Anna, som er klædt
i en gammel frakke af kunststof, hvis ben
 
er dækket af forvaskede, grå træningsbukser, hvis forfrosne og opsvulmede
fødder er pakket ind i et par ”sko”, skåret
ud af bildæk, flikket sammen med sejlgarn, Anna med kun et par tænder af
rustfri stål og ellers munden fuld af rådne
pløkker. Og hun fortalte os, at hun
engang stolt havde været økonoma i
kolkhosen der på stedet, at man dengang
faktisk kunne sende sine børn i skole og
til uddannelse, at der ganske vist ikke var
meget at vælge mellem i kollektivbutikken, men at der altid var, hvad man skulle bruge. At der var tryghed, venskab og
sammenhold. Solidaritet. En fremtid. I
dag er her ingenting. Sult, kulde, ingen
penge til medicin. Livet er blevet … fat-
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tigt og elendigt. Børnene er voksne og
hjælper til – men de har selv svært ved at
klare sig i denne nye verden af korruption
og selviskhed.
Nå, ja – men Anna i Moldova er vel så
bare Anna i Moldova?
Det var ikke vores oplevelse. Vi mødte
dem igen og igen på hele det østlige kontinent sidste vinter, folk som Anna. Småfolk, beskedne mennesker, fattige. Ikke
befriet, men tværtimod uhjælpeligt fanget i deres fattigdom og hjælpeløshed.
Eks-kommunister med ”ret” til at stemme
hvert fjerde år – stemme på det ene hold
gangstere frem for det andet – med lov til
at se på vinduer i strålende indkøbscentre, hvor de aldrig får råd til at købe
noget som helst, og med mulighed for –
principielt – frit at rejse, hvorhen det passer dem. Så langt penge rækker!
Vi skal huske Anna og de andre millioner af eks-kommunister, når festen for
Murens fald går i gang. De findes. Måske
100 millioner sjæle. For dem er tilværelsen efter Mauerfall blevet en katastrofe.
De findes, glem ikke det.









En morgen omkring 1989 vågnede
østeuropæerne op til en ganske ny
og chokerende verden. Berlinmuren
var faldet og østblokken brudt sammen. Glæden og optimismen var
stor – ikke mindst i Vesten. Men
hvordan lever de millioner af mennesker, der blev født, opdraget og
indoktrineret til solidaritet, enhed,
nøjsomhed og marxisme i deres nye
tilværelse efter kapitalismens
triumf?
Samtalebogen dokumenterer, at der
stadig eksisterer en afgrundsdyb
kløft mellem os i vest og dem i øst –
vores historie tåler ingen sammenligning.
Vi Var Folket, Gyldendal 2019,
ISBN 9788702284874

Transition
- forandringerne i øst siden murens fald
Af Søren Riishøj
Studier af forandringer i de
nu tidligere kommunistiske
lande er i sig selv et studie
værd. Det startede for 100
år siden med leninismen, derefter stalinismen og efter Stalins død ”realsocialismen”. ”Kremlologi”, studier af magtkampene i og omkring inderkredsen i de regerende kommunistiske partier, var udbredt.
Under Gorbatjov kom emnet reformkommunisme på banen. Efter kommunismens
fald fik vi så den transitologiske tilgang
med fokus på overgang fra det gamle
system (kommunisme og planøkonomi)
til ”something else”, ”noget andet” end
det gamle system. Det store spørgsmål var
(og er for så vidt stadig), hvilket nyt

varigt system der bliver skabt. Med andre
ord, hvad bliver den nye varige tilstand?
Lige omkring 1989 troede mange fuldt
og fast på, at ”det andet”, den ny varige
tilstand ville blive det allerede kendte
vestlige demokrati og markedsøkonomien. Historien var jo død, det liberale
demokrati og markedsøkonomien ville
sejre overalt.
Euforien har siden lagt sig, men det
vestlige gén, tesen om, at Vesten vandt
den kolde krig og derfor har ret til at
styre hele verden, finder vi stadig hos
mange inden for det liberale og socialdemokratiske ”establishment”. Tænk blot på
frygten for fænomener som putinisme,
islamisme og populisme samt for det stadig stærkere Kina. Den liberale orden er
kommet under pres inde og ude fra.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

Transitologien
Som sagt, omkring 1989 var ”transitologi” den altdominerende tilgang. Jeg deltog omkring 1989 i talrige forskerkonferencer med fokus på netop overgangen
fra det gamle ”realsocialistiske” og til det
nye ukendte system. Nye teorier og
begreber måtte opfindes, for det var jo
aldrig før sket, at et eksisterende kommunistisk system var brudt totalt sammen.
Kommunisme
havde
eksisteret
i
Sovjetunionen siden Første Verdenskrig
og fra 1947-48 også i landene i Centralog Østeuropa helt frem til 1989.
Transitologien er ikke død. Også i dag
forsøger lande rundt om i verden at gennemføre dybe forandringer af deres samfund, at bryde radikalt med et gammelt
system. Et land som Ukraine for eksem-
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pel, der aldrig fik gennemført en transition, forsøger det nu igen under den ny
præsident, Volodimir Zelenskij. Transitologien slår meget rigtigt på, at overgangen til det nye varige system gennemløber forskellige faser frem mod det nye
varige system. I alle faser er groft sagt fire
”arenaer” i spil, alle vigtige:
- Stateness arenaen, det at skabe en ny
national identitet, en fælles opfattelse
af hvad det er at være russer, ukrainer,
polak etc. Her spiller opfattelser af
historien en meget central rolle. Det
har bestemt ikke være let at få skabt en
ny national identitet efter de mange
årtier under kommunisme, ja selv i dag
spiller identitets-politik en stor rolle.
”Stateness” er også forbundet med
synet på landets ydre grænser og graden af tillid til staten og statens institutioner, f.eks. domstole, administration og parlament.
- Økonomi, at få omstillet fra planøkonomi til markedsøkonomi. Hvordan og
hvor hurtigt skal det ske?
- ”Rule of Law”, retsstat, at få skabt et
nyt retssystem og begrænse korruption
og magtmisbrug generelt samt
- Den politiske arena, at indføre en ny
grundlov og oprette politiske partier.
Heller ikke nogen nem opgave.

Første fase
Selve bruddet med det gamle system
varierede fra land til land. I Polen oplevede vi rundbordssamtaler, hvor moderate
kræfter i regeringen og i oppositionen
nåede frem til et kompromis. Bruddet i
DDR og Tjekkoslovakiet var derimod kendetegnet ved systemkollaps (”implosion”). I Ungarn opløste det gamle system
så at sige sig selv, og i Bulgarien og
Rumænien var der tale om et kup internt
i kommunistpartiet, i Rumænien blev
Nikolai Ceascuescu og hans kone henrettet.
I den første fase, perioden lige efter de
gamle systemers fald, var der uundgåeligt
kaotiske tilstande, for de nye spilleregler
var hverken skabt eller accepteret. Det
tog tid at opnå fremskridt på de fire
nævnte arenaer. Der var tale om en særlig ”ekstraordinær” tilstand. Hvor langt
kaos og anomi kom til at vare, varierede.
I Rusland varede det vel i alle årene i
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1990erne, helt frem til Putin. Andre lande
fik klaret en del problemer ret hurtigt
efter de første frie valg. Efter den ekstraordinære tilstand bevægede landene sig
gradvist over mod den nye og mere varige. Tiden lige efter murens fald var kendetegnet ved enestående ydre omstændigheder, frem for alt den tyske genforening og et voksende anarki i Sovjetunionen. Det betød, at opmærksomheden
ikke kun var rettet mod Central- og Østeuropa.
Post-kommunismen skabte helt nye
konflikter og modsætninger. Det gik slet
ikke så let som først antaget. Inden for
transitologien erkendes risikoen for tilbageslag (”regress”) for demokratiet. Men
lige omkring 1989 troede mange, at det
kun kunne gå fremad, at udviklingen var
lineær. Transitologien, forskningen i
overgang fra et gammelt til et nyt system,
er derfor blevet kritiseret for at forholde
sig for optimistisk til fremtiden. De gode
erfaringer fra transitionerne i Japan og
Tyskland og senere i Spanien og Portugal
kunne jo ikke uden videre overføres på
andre lande i verden. Den høje mobilisering lige omkring murens fald i 1989
skulle gerne dæmpes, og stabilitet og forandring skulle helst gå hånd i hånd. De
symbolske kampe – kommunist over for
antikommunist - skulle helst erstattes af
interessekonflikter, som vi kender dem i
det ”gamle” udviklede Europa i vest.

Drømmen var at opnå vestlig levestandard, at ”catche up” med Vesten og opnå
høj stabilitet og ”normalitet” (”normalcy”). Det krævede som minimum, at det
nye system blev opfattet som legitimt af
langt de fleste borgere. Det var svært at
opnå i tider, hvor økonomierne styrtdykkede.
Alle landene måtte i årene efter 1989
økonomisk en tur dybt ned i det, der
meget rammende er blevet kaldt ”tårernes dal”. Oprøret i 1989 kom mest nede
fra, men selve transitionen blev mest styret oppefra, kort sagt fik vi i den engelske
formulering skabt ”democracy from
above”. Valg var - og er - ikke selve løsningen i lande, der er kendetegnet ved
økonomisk nedtur, høj korruption og ved
fravær af ”rule of law”. Men mange forfaldt til ”electoral fallacy”, tesen om at
blot der er (mere eller mindre) frie valg, er

alting godt. Men i lande uden fremskridt
på andre arenaer kan valg gøre ondt
værre.
En kapitalistisk klasse var endnu ikke
skabt, heller ikke en arbejderklasse i vestlig markedsøkonomisk forstand. Det tog
tid. Under kommunismen var landene i
øst afhængige af Sovjetunionen politisk
og økonomisk, men som understreget
f.eks. af den kendte polske sociolog Jadwiga Staniszkis, fortsatte afhængigheden,
”dependence”, også efter 1989, nu blot i
forhold til Vesten. Faren for igen at få
udviklet en ”perifer kapitalisme” var iøjnefaldende. Lige efter det gamle systems
fald var opstået et vakuum, som det tog
tid at overvinde. De politiske partier skulle varetage interesser i samfundet, som
endnu ikke var blevet skabt. Klassedelingen var ikke etableret, landene var under
stadig forandring. Skillelinjerne i samfundet, på engelsk ”cleavages”, afveg således
markant fra dem, vi kender i udviklede
markedsøkonomier. En kapitalistisk klasse, en ny middelklasse og en arbejderklasse som i Vesten var slet ikke udviklet
endnu. De nye politiske partier kunne
ikke appellere til bestemte socialt
afgrænsede vælgergrupper, derfor blev
der lagt så stor vægt på symbolpolitik.
Men symbolpolitik er ikke nok, vælgerne
forlanger også social fremgang. Særlige
former for politisk kapitalisme så dagens
lys hjulpet frem af økonomiske chokkure.
Den gamle elite, nomenklaturen, evnede i flere lande at omstille sig, at sno sig
i det nye system og erobre magtpositioner politisk og økonomisk. En ”nomen 
klatur kapitalisme” opstod, mest udpræget i landene i det gamle Sovjetunionen,
kaldt SNG-landene. I 1990erne blev en
rig oligarkisk overklasse skabt, der et
langt stykke ad vejen var i stand til at
”erobre” svage korrupte stater (”state
capture”). Disse nyrige udnyttede mangelfuld statslig regulering til at skaffe sig
store fordele i forbindelse med privatiseringerne. Fænomenet var bestemt ikke
helt ukendt i Central- og Østeuropa.

Modreaktionen, postkommunisternes
”come-back”
Mange vælgere følte sig under de nye
forhold dybt frustrerede. Kun få blev vindere økonomisk, alt for mange tabere.

 Årgang
  · Nr.
 3-4
 Oktober2019
19.

Nummer 3-4 2019_K3:Layout 1 17/10/19 11.38 Page 15

Som første land oplevede Polen at vende
negativ vækst til positiv i 1994, men
andre måtte vente meget længere. De
blev for længe nede i ”tårernes dal”. At
indhente Vesten i levestandard kunne
tage årtier. Ikke engang det genforenede
Tyskland oplevede ”catching up”. Det
førte uundgåeligt til protester og turbulens ved mange parlamentsvalg. I første
omgang nød ”postkommunister”, partier
med rødder i det gamle system, godt af
overgangsproblemerne. I Polen vandt den
postkommunistiske venstrealliance SLD
valget allerede i 1993, i 1995 også præsidentvalget. I Tjekkiet kom det historiske
Socialdemokratiet (CSSD) til magten fra
midten af 1990erne. Også i Litauen,
Ungarn og Bulgarien sejrede postkommunistiske socialdemokratiserede partier.
Stærkt højrenationale populistiske partier
opstod og blev repræsenteret i nogle parlamenter, ét eksempel var det højrepopulistiske Republikanske Parti i Tjekkiet.
Men de opnåede dog ikke den helt store
opbakning i 1990erne. De postkommunistiske partier vandt frem på sociale protester, lovede borgerne mere velfærd, men
handlefriheden var lav. Der var slet ikke et
tilstrækkeligt økonomisk råderum til at
fastholde vælgeropbakningen gennem at
yde borgerne mere velfærd og købe sig til
social fred, genvalg og høj politisk stabilitet. ”Postkommunisternes comeback”
udgjorde ikke en trussel mod systemet.
De optrådte yderst ”ansvarligt”, set fra EU
og IMF, Den Internationale Valutafond.
Privatiseringerne fortsatte. Uligheden
blev ikke meget mindre, måske større.

Efter årtusindeskiftet

2008-09 satte dybe spor, også frustrationerne i kølvandet på optagelsen i EU,
”postmedlemskabsfrustrationer”.
EUmedlemskabet fik ikke den positive
betydning, mange havde ventet, når det
gælder økonomisk fremgang, de blev
skuffede. Forventningerne havde været
alt for høje. Delelinjen højre-venstre blev
markant mindre, for socialdemokraterne
gik tilbage. Delelinjen ved valgene blev
snarere liberale over for nationalkonservative, i Polen repræsenteret ved det
  

nationalkonservative Lov og Retfærdighedspartiet over for det liberale
Borgerplatformen. Lov og Retfærdighedspartiet forholdt sig stærkt kritisk over
for forandringerne efter 1989, ganske
som Fidesz i Ungarn. I Ungarn fik vi
Fidesz over for den socialistiske og liberale opposition. Populistiske yderpartier til
højre vandt stærkt frem i flere af landene,
Jobbik i Ungarn og Folkepartiet Vort
Slovakiet i Slovakiet eksempelvis.
Fremgangen for bløde og hårde nationalkonservative partier oplevede vi også i
lande i det ”gamle” Europa i vest. Det
liberale demokratis krise og efter nogles
opfattelse undergang på sigt skulle blive
et generelt europæisk problem, som
bekendt også et amerikansk. Masseprotestdemokratier (”politics of mass protests”) har vundet frem, og ikke kun i
Rumænien og Bulgarien. Valg respekteres
ikke, hverken af vinderne eller taberne, og
tilliden til de demokratiske institutioner
er lav.

Det ny politiske landskab
Under alle omstændigheder har politik
ændret karakter. Skellet mellem højre og

bliver det liberale demokrati kriseramt, og
højrepopulismen vinder frem. Som først i
1990erne følte mange vælgere sig forrådt
af magthaverne, i flere lande af de socialdemokratiske og postkommunistiske
socialistiske partier. Fra årtusindeskiftet
begyndte de socialistiske partier at miste
fodfæste. Venstrealliancen SLD i Polen
styrtdykkede ved valget i 2004, det
samme skete i Ungarn. Lov og
Retfærdighedspartiet vandt valget i Polen
i 2005, men tabte i 2007. I Ungarn vandt
Viktor Orbáns Fidesz regeringsmagten i
1998 for at miste den igen og så komme
stærkt tilbage senere. Finanskrisen i
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venstre er blevet udvisket, valget står
mest mellem højrenationale, liberalesocialister og grønne. At populisme også
har sat sit præg på de etablerede partier i
det ”gamle Europa”, er med populismeforskeren Cas Muddes ord blevet en
”patologisk normalitet”. De sociale medier har vundet frem, valgkampe er noget
nær en bazar med ”udvalg på alle hylder”, færre er medlemmer af partier end
før, og de politiske partier tænker efter
valgene mere på at vinde det næste valg
end at løse de grundlæggende problemer
i deres samfund. Også nye alternative
bevægelsespartier à la piratpartierne har
vundet frem. Men hvordan kan højrepopulismen bekæmpes? Ikke blot ved at
forsvare status quo og arrogant angribe
og håne det ”vildledte folk”, indirekte
mene at ”folket” ikke er ”modent” til
demokrati.
Kort sagt, omvendt populisme med en
elite der føler sig usikker og angst, er
også et problem. Presset på det liberale
demokrati ser vi både inde fra og ude fra.
Rusland og Kina udfordrer Vesten økonomisk og politisk og får belært af erfaringerne hjemme, mange socialt truede og
dele af middelklassen, til at tro mere på
en autoritær konsolidering, ikke en liberal-socialdemokratisk sådan som det var
tilfældet for 30 år siden. De etablerede
populistiske partier må nødvendigvis
forny sig for at kunne overleve, må kommunikere langt bedre med befolkningerne, evne at tage ansvar og søge kompromiser. De skal turde tage upopulære, men
nødvendige beslutninger og præsentere
vælgerne for bedre løsninger på konkrete
daglige problemer i samfundet.

M E N N E SK E

RET & VRANG

DEN DANSKE HELSINKI-KOMITÉ FOR MENNESKERETTIGHEDER
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Dommeres
og
  uafhængighed

 truslen mod
domstolene
Af Dunja Mijatović,
Menneskeretskommissær,
Europarådet
Kommentar offentliggjort
den 3. september 2019
Den dømmende magts – domstolenes uafhængighed underbygger retsstaten og
er en væsentlig forudsætning for at
demokratiet fungerer og at menneskerettigheder håndhæves. Den grundlæggende
ret til en ’retfærdig rettergang’ ved en uafhængig og upartisk lovforankret domstol
er indeholdt i Den europæiske
Menneskeretskonvention, i EUs Charter
om Grundlæggende Rettigheder, samt i
talrige nationale og international lovtekster.
Denne rettighed har vi længe nydt godt
af uden væsentlige forhindringer, og dette
er fortsat tilfældet i mange af Europarådets
medlemsstater. Vi ser imidlertid for tiden
stigende og foruroligende forsøg fra den
udøvende og lovgivende magts side på at
bruge deres magt til at influere og udstede
instrukser til retsvæsenet og til at underminere domstolenes uafhængighed.
Jeg har taget problemer op vedrørende
retsstat og domstolenes uafhængighed
siden mit mandat trådte i kraft. Jeg har
behandlet disse problemer i fire af de ni
lande, som jeg har besøgt indtil nu. I min
rapport om Ungarn efter et besøg i februar måned har jeg fremhævet mine bekymringer om virkningen af en række lovgiv-

ningsinitiativer om retsvæsenets beføjelser
og uafhængighed i landet taget i
2010erne. Jeg har understreget nødvendigheden af at respektere magtadskillelsen, når det drejer sig om ledelsen af retsvæsenet, og jeg advarede mod risikoen for
politisering. Min hovedanbefaling var at
styrke retsvæsenets kollektive selvstyre.
I marts måned tog jeg i Polen spørgsmålet op om landet retsreform, der har
været ledsaget af en offentligt finansieret
smædekampagne, hvis formål var at miskreditere dommere og embedsmænds
negative udtalelser, og jeg konkluderede,
at dette har haft en afgørende indflydelse
på funktion og uafhængigheden af landets retsvæsen, herunder forfatningsdomstolen og rådet for retsvæsenet. Jeg kritiserede endvidere afskedigelsen, udskiftningen og degraderingen af hundredvis af
retspræsidenter og anklagere, brugen af
disciplinærsager overfor åbenmundede
dommere og anklagere, så vel som en
aktiv politikers anvendelse af kombinationen af den magtfulde justitsministers og
rigsadvokats funktioner.
I min
  rapport om Rumænien, der blev
offentliggjort i februar - hvor jeg bl.a. tog
den hastigt udtænkte reform af domstolene op - understregede jeg vigtigheden af
at bevare domstolenes uafhængighed og
opfordrede kraftigt myndighederne til at
lade Venedig-Kommissionens og GRECOs
anbefalinger træde i kraft. Blandt flere
bekymrende emner gjorde jeg bl.a.
opmærksom på oprettelsen af en ny afde-

“

Vi ser imidlertid for tiden stigende og foruroligende
forsøg fra den udøvende og den lovgivende magts
side på at bruge deres magt til at influere og udstede
instrukser til retsvæsnet og til at underminere
domstolenes uafhængighed

16

“

ling i Rumæniens rigsadvokats kontor,
som skal undersøge lovovertrædelser
begået inden for domstolene og begrænsninger på dommeres ytringsfrihed.
Dommerstandens uafhængighed og
upartiskhed var et af de emner, jeg adresserede under mit nylige besøg i Tyrkiet.
Jeg var bekymret for, at det tyrkiske retsvæsens uafhængighed er blevet alvorligt
svækket under undtagelsestilstanden og
dens følgevirkninger. Jeg bemærkede især
forfatningsmæssige ændringer mht. Rådet
for Dommere og Anklagere, som er i klar
modstrid med Europarådets standarder, så
vel som ophævelsen af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger og procedurer vedrørende afskedigelse, rekruttering og
udnævnelse af dommere og anklagere
under den to år lange undtagelsestilstand.
I stedet for at opretholde og styrke retsvæsenets uafhængighed, upartiskhed og
effektivitet, blander nogle regeringer og
politikere sig i domstolenes arbejde og
tyer ovenikøbet til trusler mod dommere.
For ganske nylig angreb Italiens indenrigsminister tre dommere verbalt på sociale medier på grund af nogle afgørelser, de
havde truffet, og som han mente udfordrede regeringens tiltagende restriktive
immigrationspolitik. Medierne rapporterede om dødstrusler på sociale medier mod
 
disse dommere som følge af ministerens
angreb. Et andet verbalt angreb af den
samme minister mod en dommer vedrørende en anden sag fik efter forlydende
myndighederne til at tildele denne dommer politibeskyttelse på grund af de fortsatte dødstrusler.
Under parlamentsdebatten i maj måned
i Serbien om indførelse af fængsel på livstid uden mulighed for betinget løsladelse
for nogle af de alvorligste kriminelle lovovertrædelser, kritiserede såvel parlamentets formand som flere parlamentsmedlemmer og justitsministeren en dommer i
Beograds Appeldomstol, Miodrag Majic,
fordi han havde advaret om, at dette lov-
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Dunja Mijatović har sammen med Harlem Désir, OSCEs repræsentant for frie medier, udtalt sig i
kraftige vendinger mod den resultatløse efterforskning på Malta af drabet på journalisten Daphne
Caruana Galizia.

forslag var uforeneligt med Den Europæiske Menneskeretsdomstols domspraksis.
Dommeren var udsat for personlige
angreb og i debatten blev der sat spørgsmålstegn ved hans professionelle kvalifikationer og kvaliteten af hans arbejde,
fordi han benyttede sin ytringsfrihed til at
udtrykke sin mening om et spørgsmål af
interesse for offentligheden på det juridiske område. Jeg kritiserede også ovennævnte lovforslag for dets uoverensstemmelse med EMDs domstolspraksis vedr.
EMRKs artikel 3 i et brev sendt til de serbiske myndigheder forud for ovennævnte
debat i parlamentet.

Europarådets kerneprincipper om
domstolenes uafhængighed
Den mest relevante tekst om domstolenes
uafhængighed er Europarådets Ministerkomités Anbefaling (2010)12 til medlemsstater om dommere: uafhængighed,
effektivitet og ansvarsområder.
Lad mig fremhæve nogle af hovedprincipperne i denne anbefaling:
- De individuelle dommeres uafhængighed er sikret i kraft af domstolenes uafhængighed som helhed. Dette er et helt
grundlæggende princip for retsstaten.
- Dommeres uafhængighed bør anses
som en garanti for frihed, respekt for

menneskerettigheder og den upartiske
anvendelse af loven. Dommeres upartiskhed og uafhængighed er en væsentlig forudsætning for at garantere, at
alle parter stilles lige for domstolene.
- Dommernes og retsvæsenets uafhængighed bør være grundfæstet i forfatningen eller på det højest mulige lovgivningsniveau. Den retlige struktur,
som disse grundlæggende love forudser,
skal påvise en tydelig myndighedsadskillelse mellem den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt.
- Procedurerne for udnævnelse og forfremmelse af dommere er afgørende for
beskyttelsen af domstolenes uafhængighed. Europarådets standarder kræver, at ikke under halvdelen af medlemmerne af Domstolenes Råd (som skal
være nedsat bestemt ved lov eller i forfatningen), bør være dommere, der er
valgt af deres kolleger fra alle niveauer i
domstolene og som skal afspejle retsvæsnets flersidighed [pluralisme].
Beslutninger om udnævnelser og forfremmelser skal baseres på objektive
kriterier, der drejer sig om faglige meritter og kvalifikationer og ikke om regeringens politiske overvejelser.
- Et andet væsentligt princip er, at dommere bør have tryghed i jobbet indtil en
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obligatorisk pensionsalder, og - endnu
mere afgørende - at de ikke skal frygte
afskedigelse for afgørelser, som ikke
huer dem, der sidder ved magten.
- Hver dommer er ansvarlig for at fremme
og beskytte domstolenes uafhængighed. Dommere og retsvæsenet bør konsulteres og involveres i forberedelse af
lovgivning, der vedrører deres statut og
mere generelt retssystemets funktion.
- Såfremt den udøvende eller lovgivende
magt kommenterer afgørelser, skal man
såvel afholde sig fra kritik, der vil
underminere domstolenes uafhængighed eller offentlighedens tillid til
samme, som afholde sig fra handlinger,
der sætter spørgsmålstegn ved ens villighed til at rette sig efter dommeres
afgørelser (udover at erklære sin hensigt
om at ville appellere).

Tiltag på europæisk niveau til at
beskytte retssikkerhed og
domstolenes uafhængighed
På europæisk niveau er der i de senere år
mere systematisk iværksat initiativer med
henblik på at håndtere alvorlige indgreb
mod retsvæsenets uafhængighed i nogle
medlemsstater.
I 2016 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom i sagen Baka
mod Ungarn, som handlede om utidig
fjernelse af sagsøgeren fra stillingen som
præsident for den ungarske Højesteret og
det Nationale Justitsråd, fordi han i faglig
egenskab havde kritiseret en lovgivningsreform i Ungarn, som påvirkede domstolene. Domstolen konstaterede blandt andet
brud på sagsøgers ret til ytringsfrihed, idet
det blev understreget, at enhver dommer
er ansvarlig for at fremme og beskytte
domstolenes uafhængighed, og at dommerne og domstolene bør konsulteres og
involveres i forberedelsen af lovgivning,
der vedrører deres statut, og, mere generelt, retssystemets funktion.
Europarådets parlamentariske forsamling har i sine resolutioner behandlet flere
spørgsmål om retssikkerhed, herunder
domstolenes uafhængighed, blandt andet
i sin 2017-resolution om ”Nye trusler mod
retssikkerheden i Europarådets medlemsstater” med særligt fokus på retsstaten i
Bulgarien, Moldova, Polen, Rumænien og
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Tyrkiet. For ganske nylig udtrykte forsamlingen i sin 2019-resolution om attentatet
på Daphne Caruana Galizia og retssikkerheden på Malta, bekymring for, blandt
andet, at dommere og øvrighedspersoner
bliver udnævnt af Premierministeren, og
forlangte en reform af retssystemet, som
vil opretholde domstolenes uafhængighed.
Venedig-Kommissionen har i mange af
sine udtalelser vurderet overholdelse af
relevante standarder for retsstat og domstolenes uafhængighed i medlemsstaternes lovgivning. Venedig-Kommissionen
har siden 2011 alene med hensyn til
Ungarn vedtaget syv udtalelser, der
omhandler retssikkerhed, herunder domstolenes uafhængighed. Den har også
behandlet disse spørgsmål i sine udtalelser
om Bulgarien (2016), Polen (to i 2016 og
to i 2017), Tyrkiet (to i 2017), Rumænien
(2018 og 2019), Malta (2018) og Serbien
(2018). Venedig-Kommissionens udtalelser
og dens Checkliste for Retssikkerhed
anvendes i stor udstrækning og den
anvendes af Europa-Kommissionen i overtrædelsesprocedurer mod adskillige medlemsstater, som er nævnt i denne tekst.
GRECO (The Group of States against
Corruption) har også været optaget af,
hvordan trusler mod domstolenes uafhængighed påvirker Europarådets anti-korruptions standarder. For eksempel var GRECO
dybt bekymret ved ny lovgivning i Rumænien, som indeholdt ændringer ”angående
udnævnelse og afskedigelse af ældre anklagere, anklageres funktionsmæssige uafhængighed, og dommeres og anklageres
personlige ansvar – noget som tilsammen





udgør en alvorlig trussel mod domstolenes
uafhængighed”. GRECO nåede frem til tilsvarende konklusioner mht. Polen, idet
man fandt, at den samlede virkning af elementer i lovreformen betydeligt har svækket landets domstoles uafhængighed. Mht.
Tyrkiet fandt man, at grundlæggende
strukturelle ændringer har svækket domstolenes uafhængighed og har fået domstolene til at fremstå endog endnu mindre
uafhængige af den udøvende og den politiske magt end tidligere.
Den Europæiske Unions institutioner
har også beskæftiget sig med disse problemer og har taget nogle hidtil usete skridt
til forsvar for retsstat, demokrati og
grundlæggende rettigheder. EuropaParlamentet bad i 2018 for første gang nogensinde Europarådet om at tage stilling til et
alvorligt brud i Ungarn på EUs grundlæggende værdier. En af parlamentets største
bekymringer drejede sig om truslen mod
domstolenes uafhængighed. Parlamentet
har også udtrykt sin bekymring for retssikkerhed og domstolenes uafhængighed i
Rumænien i sin resolution om retssikkerheden i landet, der blev vedtaget i november 2018. Europa-Kommissionen har indledt overtrædelsesprocedurer mod Ungarn
og Polen med henvisning til lovgivning,
der undergraver domstolenes uafhængighed.

Vejen frem


Denne udvikling viser, at de europæiske
institutioner ikke har været tilfredse på
dette område, men også, at nogle af de
førnævnte trin skulle have været taget for
længst.

Vi bør være stærkere, mere beslutsomme
og tale højere i forsvaret af retsstat og
domstolenes uafhængighed. Ved at forsvare disse principper, forsvarer vi menneskerettigheder. Som Venedig-Kommissionen har påpeget ”ville retssikkerhed uden
adgang til menneskerettigheder blot være
en tom skal”.
- Europarådets medlemsstater må nødvendigvis til fulde efterleve de europæiske standarder på dette område og
opretholde domstolenes uafhængighed.
- En kritisk gennemgang af retssikkerheden i Europarådets medlemsstater i forhold til relevante Europarådsstandarder
bør udføres systematisk.
- Der er brug for, at dommere involveres
og høres i forbindelse med forberedelse
af lovgivning, som vedrører dem og
retsvæsnets funktion.
- Dommere bør have tryghed i ansættelsen og beskyttes mod unødig tidlig
afskedigelse eller ufrivillige forflyttelser.
- Dommeres ret til at udtrykke deres
meninger om emner, som er i offentlighedens interesse, skal beskyttes.
- Europæiske borgere skal stille deres
regeringer til ansvar, når regeringens
handlinger underminerer retsstat,
demokrati og menneskerettigheder.
- Når retssikkerheden og dommeres uafhængighed undermineres, så undermineres vore menneskerettigheder.

Oversat fra offentliggjort engelsk version
af Lena Jørgensen





Har du lyst til at støtte os som medlem af Den Danske Helsinki-Komité eller at bestille det næste
MenneskeRet & Vrang som prøvenummer, så kontakt os:
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Bredgade 36 B · 1260 København K · Telefon 3391 8118
E-mail: main@helsinki-komiteen.dk · www.helsinkicommittee.dk
Facebook:
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
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Retstilstanden
i Tyrkiet
2019
 

Af Karsten Fledelius
Som Europarådets menneskeretskommissær Dunja
Mijatović så klart har givet
udtryk for på side 16, er der
også i Tyrkiet tale om en meget problematisk udvikling af retstilstanden. Det er
meget svært for den udøvende magt, og
lovgivningsmagten, at respektere den
dømmende magts uafhængighed, og
udviklingen er accelereret siden kupforsøget mod præsident Erdoğan i juli 2016.
Jagten på påståede terrorister og allierede med Erdoğans gamle forbundsfælle
Fetuhah Gülen udstrækker sig ikke blot
til Tyrkiet, men også til lande som
Bosnien, og også Danmark. I Bosnien er
fire tyrkiske borgere, som har taget
ophold i landet, blevet krævet udleveret,
idet den tyrkiske ambassade i Sarajevo
har meddelt udlændingemyndighederne,
at deres tyrkiske pas er ugyldige. De
pågældende er blevet tilbageholdt, men
en domstol har grebet ind og insisteret
på, at sagen kommer for retten. Sagen
har skabt stor indignation blandt mange
bosniere, som mindes den forfølgelse, de
selv har været ude for. Den tyrkiske regering forsøger også at få lokale myndigheder i andre balkanlande til at forbyde
skoler og andre institutioner, som hævdes
at have forbindelse med den som terroristisk definerede Gülen-bevægelse.
Men også i Skandinavien er det officielle Tyrkiet meget opmærksom på, hvad
det opfatter som landets fjender. Herhjemme har det vakt opsigt, at Berlingske
Tidende har afsløret, at der er en stikkertelefonlinje til den tyrkiske ambassade,
via hvilken herboende tyrkere kan angive
tyrkiske og danske medborgere, som de
hævder står i forbindelse med den tyrkiske regerings fjender. Enhedslisten er gået
så vidt som til at mene, at Tyrkiets
ambassade i København bør lukkes. Det
virker desværre, som om retssikkerheden
for kritikere af den siddende præsident
og regering bliver stadig mere truet, trods
de klare sejre for opposition i de største
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tyrkiske byer – eller måske netop på
grund af dem.

Kampen om Istanbul
Det sidste virker særligt nærlæggende,
når man ser på det slag mod ytringsfriheden, som de dramatiske anklager denne
sommer mod CHP-partiets Istanbul-leder,
fru Canan Kaftancıoğlu udgør. Disse skal
have været under forberedelse siden partiets første, mindre valgsejr ved lokalvalget i Istanbul. Som bekendt fik Erdoğan
den centrale valgkommission til at annullere valgresultatet i Istanbul, men omvalget medførte en endnu større sejr til
CHP-borgmesterkandidaten
Ekrem
Imamoğlu over Erdoğans kandidat, hans
tidligere premierminister Binali Yıdırım.
Det virker unægtelig som noget af en
hævnakt, at denne markante kvindelige
leder i Atatürks gamle statsbærende parti,
Republikanerne, bl.a. under henvisning til
tidligere indsamlede tweets, nu er anklaget for at have fornærmet præsidenten
og staten, fremprovokeret had og fjendtlighed i offentligheden og propaganderet
for en terrororganisation – hvilket af
anklagemyndigheden sammenlagt er takseret til op til 17 års fængsel.

Så galt behøver det ikke at gå – de tyrkiske myndigheder kan formentlig stadig,
som tidligere, skifte standpunkt, hvis
retssagen udløser skarpe internationale
reaktioner. Således som det skete med
den amerikanske protestantiske præst i
Izmir, som blev frigivet efter præsident
Trumps direkte intervention over for sin
tyrkiske kollega. Men det viser, hvor politiseret det tyrkiske retssamfund er blevet,
især efter kupforsøget i 2016.

Udsatte forsvarsadvokater
Forsvarsadvokater er også meget udsatte
– blot det at have forsvaret folk, som af
regimet er sat i forbindelse med Gülenbevægelsen eller den ligeledes som terroristbevægelse stemplede kurdiske bevægelse PKK kan være nok til, at man bliver
anklaget som medsammensvoren. Det
kan gøre det meget vanskeligt for en

anklaget, som er politisk mistænkt, overhovedet at finde en kompetent forsvarer.
Men modige forsvarsadvokater findes
stadig – der er megen civilcourage i
Tyrkiet, hvor man før har kendt autoritære regimer, men også ved, at de normalt
har deres tid.
En af de alvorligste sider af den tyrkiske regerings brug af retsmaskineriet for
at styrke sin kontrol med samfundet er
den forværrede situation omkring det
legale parti HDP, som især støttes af den
kurdiske befolkninggruppe, men også af
andre samfundsgrupper. Den danske Helsinki-komité foretog i 2000-årene monitorering af retssagen mod en borgmester
i Diyarbakir, som sammen med andre
borgmestre med kurdisk baggrund havde
henvendt sig til statsminister Anders
Fogh Rasmussen for at bevare den kurdisk-sprogede station ROJ-TV, som var
placeret på dansk jord. Efter at vores juridiske ekspert havde været tilstede ved alle
retsmøder, blev anklageskriftet til sidst
ændret, så at den anklagede kun blev
idømt en mindre bødestraf, som ikke
kunne appelleres.
Erdoğan var dengang Tyrkiets statsminister, og hans politik var langt mere
moderat end i dag, hvor retsvæsenet i
udstrakt grad er styret og kontrolleret fra
præsidentpaladset i Ankara. Som Dunja
Mijatović har understreget, respekteres
 
domstolenes uafhængighed mindre og
mindre i Tyrkiet, og tendensen går desværre i retning af yderligere indgreb og
målrettede kampagner mod de dommere
og forsvarsadvokater, som ikke følger
regeringens linje. Her er det politisk mest
sprængfarlige på længere sigt udhulningen af det parti, der støttes af hovedparten af den kurdisk-talende del af befolkningen: HDP.

Fra Gülen til kurderne
Man kan undre sig over, at det ikke blot
er den religiøse Gülen-bevægelse, men
også det kurdiske befolkningselement,
som siden 2013 har oplevet en stigende
repression fra regimets side. Tilbage i
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tiden før den store flygtningestrøm fra
borgerkrigen i Syrien så det ellers ud til,
at Erdoğan var tiltrukket af tanken om et
parlamentarisk samarbejde mellem regeringspartiet AKP og det kurdisk-støttede
HDP, og kurdisk sprog og kultur fik nogle
år bedre udfoldelsesmuligheder i Tyrkiet
end tidligere. Men Erdoğan fik ikke den
støtte til indførelse af præsidentstyre, han
havde håbet fra HDP, og endte med at
vælge det ultranationale tyrkiske parti
MHP som samarbejdspartner – prisen
blev en opstramning af tyrkisk nationalisme og dermed en forværring af regeringspartiets forhold til det store kurdiske
mindretal og dets politiske repræsentanter.
I august i år fjernede Indenrigsministeriet tre valgte borgmestre, alle HDP, i det
kurdiske sydøst og erstattede dem med
regeringsudnævnte guvernører: Adnan
Selçuk Mızraklı, Diyarbakir, Ahmet Türk
fra Mardin og Bedia Özgökçe fra Ertan.
De står anklaget under anti-terrorist love
for deres ikke-voldelige politiske aktivitet
og deres taler.
Hvor længe denne situation vil fortsætte, er meget svært at sige, men
Erdoğan har før vist sig i stand til at foretage politiske kolbøtter, således i forholdet til Rusland, som han en overgang
nærmest var på krigsfod med. Og nu forlyder det, at han vil af med de 3,5 millioner syriske flygtninge, som nu lever i Tyrkiet. Det er klart, at dette endnu mere
end menneskerettighedernes aktuelle tilstand i Tyrkiet vil give store problemer for
landets forhold til EU.

noget udemokratisk i den amerikanske
eller tyrkiske model, hvis der er andre
institutioner i samfundet, som kan danne
modvægt mod det stærke præsidentembede. Og udfaldet af lokalvalgene i 2019
viser, trods den rekordhøje spærregrænse
på 10%, at det er muligt lokalt at vælge
oppositionskandidater til borgmestre,
ikke mindst i storbyerne.
Men her kommer den betænkelige
udvikling i det tyrkiske retssamfund ind.
For som tilfældet med anklagerne mod
  

CHP-lederen i Istanbul og fjernelse af
bormestrene viser, kan anklagemyndighed og domstole benyttes i forsøg på at
neutralisere sine politiske modstandere,
som det også er sket i Rusland, Ukraine
og Polen. Et klart skråplan, som leder
væk fra den klassiske retsstat, som vi
troede endeligt havde sejret for 30 år
siden.
Fortsætter den tyrkiske ledelse ad
denne vej, vil det kunne føre til landets
isolation i forhold til sine største samhandelspartnere EU og USA, og det vil rejse
spørgsmålet om landets fortsatte medlemsskab af Europarådet, OSCE og NATO.
Om Erdoğan som modtræk vil forsøge en
yderligere tilnærmelse til Tyrkiets autoritære naboer Rusland og Iran, eller om vi
igen vil opleve et tyrkisk kursskifte, er

uvist. Nøglen til, hvad Erdoğan beslutter,
vil formentlig ligge i den stadig mere kritiske økonomiske situation, som sætter
hans regime under konstant pres og truer
den succes-økonomi, som så længe var
baggrunden for en enestående politisk
karriere.
Økonomiske våben er formentlig også
de mest effektive, præsident Trump kan
gribe til, hvis han vil gribe ind over for
den tyrkiske militære invasion af de kurdiske områder i Nordsyrien, ud over at
undlade at trække de amerikanske tropper ud af området. Når alt kommer til alt,
er Tyrkiet i en langt svagere økonomisk
og politisk situation end sin genbo ved
Sortehavet, Rusland. En tyrkisk besættelse af store dele af Nordsyrien vil kunne
føre til en katastrofal udvikling både for
kurderne i området og for Tyrkiet selv.
Men det afhænger naturligvis i høj grad
af de "vestlige" landes reaktioner.

Konsekvenser af magtkoncentrationen
Det mest bekymrende på længere sigt er,
at standarderne for good governance og
fair trial er stadigt nedadgående trods
den formelle ophævelse i år af den langvarige undtagelsestilstand efter kupforsøget i 2016. Tyrkiet er endnu ikke en totalitær stat, men risikerer at blive det. Mere
og mere magt bliver koncentreret i hænderne på præsidentembedet, som følger
den amerikanske model, hvor præsidenten er sin egen premierminister, mens den
franske og russiske model godt nok har
en stærk, folkevalgt præsident, men også
en premierminister, som er den daglige
leder af regeringen. Der er i sig selv ikke

Canan Kaftancıoğlu, formand for CHP, Det republikanske Folkeparti, i Istanbul er nu blevet idømt
9 år og 8 måneders fængsel.
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Ruslands
2019
  politiske
 fanger anno

Memorials rapport

Af Julia Samokvalova
Det årlige Human Dimension Implementation
Meeting i Warszawa i september er en arena, hvor
modstridende politiske diskurser spilles
ud mod hinanden, politiske alliancer og
antagonismer tilkendegives og, vigtigst af
alt, hvor aktører fra civilsamfundet kan
udfordre landenes fremstilling af sig selv
i et internationalt forum.
De mest kontroversielle emner, der
gang på gang blev bragt op i plenumsalen i år, var selvfølgelig Krim-halvøen og
brutale
menneskeretskrænkelser
i
Centralasien som tvungne forsvindinger i
Turkmenistan, politiske repressalier i Tadjikistan og Kazakhstan og undertrykkelse
af den etniske minoritet Karakalpakkerne
i Usbekistan. Aktivister fra disse lande var
gang på gang ved mikrofonerne for at
udfordre status quo og søge støtte og
medhold fra det internationale samfund,
de øvrige OSCE-medlemsstater.
Overraskende nok var der ikke mange
russiske aktivister og menneskeretsforkæmpere til at tale imod styret, selvom
Rusland har oplevet en markant forværring hvad angår ytrings-, religions- og
forsamlingsfrihed gennem de sidste år.
Dog stillede aktivister sig op i en tavs
protest ved åbnings-sessionerne mandage i både uge 1 og 2 iført sorte T-shirts
med teksten ”STOP REPRESSIONS IN
RUSSIA”.

Til et af side-eventene under konferencen
fremlagde Sergei Davidis, leder af støtteprogrammet for politiske fanger i Rusland
ved den anerkendte menneskeretsorganisation Memorial, en stor rapport om politiske fanger i dagens Rusland. Rapporten
med titlen ”The Kremlin’s Political
Prisoners” gør rede for situationen, hvor årtier efter at Boris Jeltsin befriede de
sidste politiske fanger fra Sovjettiden flere hundreder personer igen sidder bag
tremmer, anklaget ud fra politiske motiver. Ser man på tallene, er tendensen
negativ: hvor Memorial i februar 2015
identificerede 46 samvittighedsfanger, var
tallet oppe på 236 i marts 2019, da data
til rapporten blev indsamlet. Det er en
seksdobling på bare 4 år. Og ser man på
Memorials aktuelle liste, der konstant bliver holdt opdateret på deres hjemmeside,
er der i dag 310 personer fængslet – 54
på baggrund af politiske motiver og 256
af religiøse årsager med Jehovas Vidner
som den største gruppe. Disse tal er dog
et meget forsigtigt skøn og udgør kun de
sager, Memorial har haft adgang til og
nærstuderet. Det reelle antal kan være op
til flere gange højere. For eksempel er
sager  om
 spionage og landsforræderi
hemmeligstemplede.

Negativ tendens
Siden Putins genindsættelse som
Ruslands præsident i 2012 er der blevet
slået hårdt ned på civilsamfundet, politi-

ME N N ESK E

ske modstandere, aktivister, upopulære
minoriteter og endda helt tilfældige personer, der befandt sig på det forkerte sted
på det forkerte tidspunkt som skuespilleren Pavel Ustinov, der blev arresteret og
dømt til 3½ års fængsel for angiveligt at
have skadet en politibetjent under en
uautoriseret protestaktion i Moskva den
3. august 2019.
Nogle bliver beskyldt for kriminelle
handlinger, de ikke har begået, såsom
mord, seksuelt misbrug, spionage, opbevaring af narkotika eller våben, mens
størstedelen dømmes for handlinger, der
er lovlige ifølge international lov, men
oftere og oftere bliver kriminaliseret som
følge af nye tiltag i russisk lovgivning.
Brede og vage formuleringer om ekstremisme, separatisme, terrorisme, krænkelse
af religiøse følelser, fornærmelse af regeringen og masseuroligheder fortolkes vidt
og bredt af de russiske myndigheder og
bruges til at slå ned på uønskede grupper
i samfundet.

Forfulgte grupper
Rapporten inddeler de politiske fanger i
kategorier med en gennemgang af de
største sager, der illustrerer hver gruppe.
Politiske modstandere, der både favner
over oppositionspolitikere og politiske
aktivister, bliver anklaget for opdigtede
kriminelle handlinger og udsat for administrativ chikane eller sågar fysisk overfald
 
for at forhindre dem i at deltage i valg
eller andre politiske processer.
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En uortodoks bøn om appel
Carnegie Moscow Center rapporterer, at for første gang har omkring 200 russisk-ortodokse præster skrevet et åbent brev til
forsvar for folk, der sidder arresteret for at have demonstreret i Moskva. Brevet var ikke godkendt af centrale kirkemyndigheder.
”Man kan ikke bygge et samfund af frie, elskende mennesker på intimidering”, hedder det. ”Mange af Jer er døbt i den
ortodokse kirke og anser Jer for at være troende. Domstolsprøvelser skal ikke være undertrykkende, domstole skal ikke
anvendes til at undertrykke uenighed, og magtanvendelse skal ikke udføres unødigt grusomt”.

 man
 to anholdte
 ved navn, heraf Alexej Minjailo, en velkendt perUdover at citere Apostlen Pauls brev til romerne nævner
son i ortodokse kredse og velgørende organisationer, der har været tilbageholdt i 2 måneder.
Brevet opfordrer de, der har juridisk magt og som tjener i landets retsvæsen til at revurdere afsagte domme over folk, der
har deltaget i demonstrationerne i Moskva, og til at sikre, at fremtidige domme bliver retfærdige.

Oversat fra engelsk

Siden annekteringen af Krim i 2014 har
myndighederne været ude med intimideringer, chikaner og retsforfølgelser efter
ukrainske aktivister og borgere, der åbent
kritiserede denne handling og støttede
Ukraine. Filminstruktøren Oleg Sentsov
blev den mest kendte, da han indledte en
sultestrejke i 2018. Han er nu blevet
udleveret ved den seneste fangeudveksling sammen med 34 andre ukrainere.
Kreml har i mange år ført en ulige
kamp mod NGOer ved at indføre lovene
om ”fremmede agenter” og ”uønskede
organisationer” og give myndighederne
frie tøjler til at chikanere, straffe eller
lukke sådanne organisationer. Anastasia
Sjevtjenko blev den første blandt civilsamfundsaktivister og medarbejdere i
uønskede organisationer, der blev dømt
under loven om ”uønskede organisationer”, og som i dag sidder under husarrest.
Kritisk og undersøgende journalistik
forbliver et risikabelt erhverv i dagens
Rusland, hvor uafhængige journalister og
bloggere bliver presset til selvcensur eller
i værste fald ender i fængsel for angiveligt at have haft narkotika på sig.
Religiøse grupper og etniske minoriteter udgør i dag de største grupper af
samvittighedsfanger i Rusland. Siden

Jehovas Vidner blev erklæret for at være
en ekstremistisk organisation i 2017, er
antallet af retsforfulgte medlemmer af
den religiøse gruppe vokset til 226 personer i dag. Den første, der fik en dom, var
danskeren Dennis Ole Christensen, der
blev idømt 6½ års fængsel i maj. Også
medlemmer af den religiøse/politiske
muslimske gruppe Hizb ut-Tahrir, der i
nogle lande inklusive Rusland er forbudt,
bliver anklaget for ekstremisme og terrorisme, mange af dem Krim-tatarer, der
åbent og højlydt kritiserer Ruslands
annektering af Krim. Memorial anslår, at
omkring 50 Krim-tatarer i dag bliver retsforfulgt i Rusland. Andre mindre grupper,
der er værd at nævne, er historikere og
videnskabsmænd, der bliver dømt for
spionage, landsforræderi eller opdigtede
seksuelle forbrydelser mod mindreårige
og unge medlemmer af anarkistiske og
samfundskritiske grupper, der bliver fremstillet som værende ekstremister eller terrorister.
Menneskeretsforkæmpere som den russiske oppositionspolitiker og leder af
Open Russia Vladimir Kara-Murza opfordrede alle til at fortsætte kampen for at
få alle politiske fanger i Rusland løsladt
ved at øge både det nationale og det
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internationale pres, ved at afholde
demonstrationer og aktioner, og at skrive
i medier om sagerne. Det værste for en
politisk fange er at blive glemt.
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Et ufortjent
i Europarådet
  gensyn
 med Rusland

Af Michael Aastrup
Jensen, udenrigsordfører,
MF (V)
Fem år efter at russerne
blev sendt ud i kulden, har
Europarådets Parlamentariske Forsamling, PACE, igen givet Rusland stemmeret. Det skete i forbindelse med sessionen
i juni.
Det er en beslutning, som jeg kæmpede imod, men et flertal ønskede Rusland
tilbage i det gode selskab. Det er efter
min mening en meget forkert beslutning,
da den underminerer Europarådets troværdighed, og samtidig sender et meget
uheldigt signal til Ukraine og Ruslands
øvrige nabolande.
Der er gået fem år siden, at Rusland
besatte og annekterede Krim og samtidig
indledte en massiv støtte til separatisterne i det østlige Ukraine. Ikke meget tyder
på, at Rusland har tænkt sig at opgive
Krim, og situationen i det østlige Ukraine
er efterhånden ligeså fastlåst som i de
andre frosne konflikter, hvor Kreml har en

finger med i spillet. På den baggrund er
der ingen gode argumenter for, hvorfor
Rusland skal lukkes ind i varmen igen.
Tværtimod så sender det et meget
uheldigt signal både til Ruslands naboer,
men også til de mange russere som har
trodset politiets brutalitet og er gået på
gaden mod Putin denne sommer for at
demonstrere for frie lokalvalg. For første
gang i mange år demonstrerede den russiske opposition både sammenhold og
styrke. Eksempelvis blev valgresultatet til
Moskvas duma en pinlig tilbagegang for
Putins ”Forenet Rusland” på trods af, at
ingen af de rigtige oppositionskandidater
havde fået lov til at stille op. De mange
modige demonstranter kan nu se, at
Putin i stedet for international kritik
belønnes med stemmeret i Europarådet.
Det kan vi ikke være bekendt.
Det er dog især Ruslands naboer, som
må føle, at Vesten svigter ved at lade
Rusland genindtræde i den parlamentariske forsamling med fuld stemmeret. I
praksis har det ikke så stor betydning om
Rusland kan stemme eller ej, men det har

stor symbolsk værdi. Ved at udelukke
Rusland fra at stemme fik Europarådet
vist, at de værdier som organisationen er
bygget på, ikke blot er tomme ord, men
rent faktisk værdier som medlemmerne
skal leve op til. Der går ganske enkelt en
grænse for, hvilke regler man kan blæse
på uden at det får konsekvenser.
Barren for at være en del af Europarådet er ikke særlig høj. Man behøver ikke
just at være en nordisk socialdemokratisk
velfærdsstat for at blive medlem, men når
et medlem begynder at flytte landegrænser med våbenmagt, så er det uforeneligt
med Europarådets grundlag. Det var vi
enige om, men den enighed er desværre
forsvundet. Det må give anledning til
bekymring i f.eks. de baltiske lande. De
oplever den ene gang efter den anden, at
deres grænser bliver krænket af Rusland.
Der er ganske vist tale om provokationer
og ikke forsøg på annektering, men alligevel er det naturligvis med til at øge
usikkerheden omkring landenes territoriale integritet.

Europas største menneskerettighedskonference


Af Philip Maschke
Det 23. OSCE/ODIHR
Human Dimension Implementation Meeting, HDIM,
afholdtes i Warszawa i
Nationalstadionets konferencecenter fra
den 16. til den 27. september, det største indtil dato med over 1.500 deltagere.
Det er Europas største menneskerettighedskonference, åben for de 57 deltagende-stater (OSCE er en kontinuert
konference), fagkyndige, internationale
organisationer og civilsamfundsorganisationer. I år havde Tyrkiet valgt at være
fraværende. Formandskabet, den slovakiske udenrigsminister Miroslav Lajčák
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erklærede ved åbningen, at HDIM er
Helsinki-processens pulsslag, en nødvendig platform for samtale mellem stater
og civilsamfund. (Fra nytår overtager
Albanien formandskabet for OSCE).
Princippet er, at emner, der fremføres på
HDIM, kan bearbejdes videre i OSCEs og
ODIHRs organer, komiteer, projekter og
politiske fora.
Fhv. præsident Lech Walesa konstaterede i sin velkomst, at Warszawa i sin tid
var blevet valgt til afholdelsen af den
årlige HDIM på grund af Polens nøglerolle som stedet for fredelige revolutioner i 1989, at han er imponeret over,
hvad der er opnået indenfor retsstat og
menneskerettigheder, men at vi nu ople-





ver et tilbageslag i såvel de nye demokratier i øst som i de etablerede demokratier i Vest. ”Kampen er ikke ovre”.
ODIHRs direktør, islandske Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir, konstaterede i sin velkomst, at udfordringerne vokser, og at
det må vi håndtere for at kunne bevare
vore demokratiske samfund. ”De, der
bevidst nærer bålene fordomme og had
for at opnå kortsigtede politiske gevinster, skal ikke have lov til at polarisere
vore samfund yderligere”. Gísladóttir,
der tiltrådte i 2017, roses i korridorerne
for en meget kompetent, fokuseret
ledelse af ODIHR.
Udover de 10 arbejdsdages 19 plenarsamlinger afholdtes ca. 90 planlagte
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møder, ”side events”, nogle få aftalt lukkede, hvor yderst kompetente folk fremlagde analyser, dokumenterende rapporter og beretninger om dagens situation.
Bl.a. havde ODIHR i år inviteret Amnesty
International, der også leverede flere
indlæg og rapporter.
Diplomaterne refererede ofte til
Københavnsdokumentet fra 1990 og til
Charter for a New Europe fra Paris 1990
som konferencernes værdigrundlag.
Den triste udvikling, hvor autoritære
regimer lærer af hinanden – og af Kina
- så vel som ekstreme bevægelser, sammenfattes under udtrykket ”Shrinking
space for civil society”. Det betyder overdreven brug af anti-terrorlovgivning,
anholdelse og fængsling af oppositionspolitikere og forsvarere for menneskerettighedsaktivister og nedbrydelse af retsstaten f.eks. i form af regeringers indblanding i advokatråds arbejde (infiltrering af eller styring af bar association).
En overordnet konklusion på, at værdigrundlaget skrider, er et stort behov
for yderligere undervisning. Når en
undersøgelse viser, at 20% af danske
skolebørn finder, at tortur er et fornuftigt middel, når forståelsen for retsstat,
magtens tredeling, uafhængighed mellem aktører og værdien af de grundlæggende rettigheder er mangelfuld, så
konkluderes det, at man står overfor et
enormt uddannelsesbehov. Et behov for
oplysning, hvor målgrupperne rækker fra
toppolitikere, anklagere og advokatråd
øst for Wien til skydegale synagoge- og
moské-angribende unge mænd vest for
Wien – og alle medborgere.
Men netop ODIHR har udarbejdet
værktøjer på de fleste af den menneskelige dimensions områder. I de officielle
statements, hvor Den Europæiske Union
i hvert plenum afgiver sin erklæring,
udtaltes der fuld opbakning til ODIHRs
arbejde og til OSCEs field missions. Vort
danske udenrigsministerium arbejdede i
år især med fokus på forsamlingsfrihed,
ytringsfrihed, religionsfrihed og kamp
mod tortur.
På konferencens sidste samling, hvor
afsluttende bemærkninger fremføres,
kritiserede blandt andre Canada, at
HDIM 2019 havde været karakteriseret
ved for mange og for aktive GONGOs på

Links:
https://ruleoflaw.pl/helsinki-foundation-releases-report-detailing-how-polishjudges-are-impacted-by-judicial-system-changes/
https://ruleoflaw.pl/a-country-that-punishes-pressure-and-repression-of-polishjudges-and-prosecutors-kos-raport/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur37/0418/2019/en/

konferencen, dvs. aktører, der fremstår
  

som civilsamfundsrepræsentanter, men i
virkeligheden varetager én stats informations- eller desinformationsinteresse.
Man kom uvægerligt til at gruble over,
om vi er i samme startsituation som i
1976, eller måske snarere på samme
udgangspunkt som i 1990! Komiteen var
i år repræsenteret på HDIM ved Lena
Jørgensen, Philip Maschke og Julia
Samokvalova.
Et beskedent greb i noterne fra konferencen omhandler:

Polen
Er man af den opfattelse, at uafhængige
dommere i uafhængige domstole sikrer
borgernes rettigheder, så er situationen i
Polen katastrofal. Den polske regering
har siden 2015 vedtaget og gennemført
lovgivning med et klart sigte: at underminere retsvæsnets uafhængighed. Det
gøres ved at politisere udnævnelser i
retssystemet, ved at give Justitsministeren fuldstændig autoritet til at
udnævne retspræsidenter og retsvicepræsidenter, ved at tvinge højesterets-

dommere til at træde tilbage og ved at
bruge disciplinærsager mod dommere
som et våben. De ny love gør flertallet i
parlamentet og dermed regeringen og i
sidste ende landets justitsminister til
den, der har den afgørende magt og
indflydelse på retsvæsenet.
”Den embedsførelse, der udvises af de
dommere, som betragter sig selv som en
speciel kaste, kan per definition ikke
udgøre retsstaten. For stolthed kan ikke
eksistere sammen med ydmyghed, og
ydmyghed er essensen af at tjene i
enhver gren af landets ledelse, herunder
justitsvæsnet”.
Zbiniew Ziobro, Justitsminister
og Rigsanklager
EU-Domstolens underkendelse af afskedigelsen efter alder af en stor del af
dommerkorpset i Højesteret førte til
genansættelse. Til gengæld har man
oprettet to nye magtfulde kamre under
Højesteret: Et Extraordinary Complaint
and Public Affairs Chamber og et
Disciplinært Kammer. En dommer, der
kommer i søgelyset, skal stille flere

Den 16. sept. 2019: Åbning af HDIM i Warszawa, fra venstre Slovakiets udenrigsminister
Miroslav Lajc̆ák, ODIHR direktør Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og fhv. polsk præsident Lech
Wałe˛sa. Foto: OSCE/Piotr Dziubak.
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gange årligt i Warszawa for at forklare
sig for disciplinærkammeret.
National Council of the Judiciary
(Domstolsstyrelsen?) blev totalt ændret
fra at være et uafhængigt organ til at
blive overført til det polske parlament,
hvor Lov- og Retfærdighedspartiet har
flertal.
På et af møderne fortalte dommere
deres personlige beretninger om kritik i
populærpressen af domme og om en
smædekampagne i august 2019 mod
individuelle dommere v.hj.af twitter på
omkring 3.200 indlæg, der er produceret
af en kvinde med fake-news som
erhvervsarbejde, betalt af offentlige midler i Justitsministeriet.
Ovenstående analyse har afdækket
situation og opfattelse blandt 40 dommere i byretter i 15 byer:

Advokaters uafhængighed og
arbejdsvilkår
Et panel under forsæde af Laurent
Pettiti, Council of Bars and Law Societies
of Europe (CCBE), og Mikolaj Pietrrzak,
Dekan for Warszawas Advokatråd og
formand for Board of Trustees for
United Nations Voluntary Fund for
Victims of Torture, sammen med
American Bar Association, pegede på, at
selvom ‘shrinking space for civil society’
er blevet et begreb, så er der langt mindre opmærksomhed på mange landes
systematiske indskrænkning af advoka-





ters mulighed for at drive uafhængig
retspleje.
Det drejer sig især om stater i Centralasien, Østeuropa og Kaukasus, hvor de
udsættes for pres fra myndigheder eller
oplever manglende beskyttelse mod
ikke-officielle aktører (læs: overfald),
såfremt de påtager sig følsomme sager
såsom korruptionsanklager eller forsvar
for politiske dissidenter. Dertil kan de
blive et mål for smædekampagner, trusler, disciplinærsager og juridisk forfølgelse, såfremt de gør sig til talsmænd for
overholdelse af retssikkerheden. Myndigheder i disse lande ser rutinemæssigt
bort fra deres internationale forpligtelser
til at beskytte advokater og den juridiske
professions uafhængighed. Især staterne Azerbajdjan, Hviderusland, Kazakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadjikistan og Ukraine blev fremhævet.
Laurent Pettiti er formand for en
arbejdsgruppe under CCBE, der ønsker
indførelse af en Europarådskonvention
for advokatstanden. Der er gennemført
et feasibility studie, og i januar 2020
skal der i Europarådet stemmes om,
hvorvidt arbejdet med at udarbejde konventionen kan påbegyndes. Han bad om
at lobbye og støtte dette formål.
Dels blev der talt om, at regeringer
blander sig i det stedlige Advokatråd
med hensyn til bestallinger, hvorved
regeringen tager kontrol over den juridi
ske profession, dels, at der er behov for

Den Bulgarske Helsinki-Komité under anklage
Et af partierne i regeringskoalitionen, VMRO-BND, har bedt rigsanklageren om
at forbyde Den Bulgarske Helsinki-Komité, landets største menneskeretsorganisation ved at ’de-registrere’ denne.
Anklagen bygger på, at BHK indgiver andragender til domstolene, gennemfører
undervisning for anklagere og dommere, og repræsenterer borgere ved Den
Europæiske Menneskeretsdomstol og ved landets domstole. Dette er efter partiets opfattelse i modstrid med forfatningens §117 om indblanding i retsvæsnets
funktion og dermed i modstrid med, at retsvæsenet skal være uafhængigt.
Det er ikke første gang, at det ekstremistiske neo-totalitære parti har gjort forsøget. 40 internationale NGOer og 70 nationale foreninger har klaget til den
bulgarske regering over initiativet.
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at alle juridiske aktører i disse lande
uddannes i at forstå emnet retsvæsenets
uafhængighed og de roller, der i en retsstat tilkommer forsvarere, anklagere og
dommere. Flere udenlandske observationer af retssager, trial monitoring, og
international monitering efterspørges.
Advokatråds uafhængighed, anklageres og den juridiske stands uafhængighed var dertil emne for bemærkninger
om flere stater på andre side events.

Anti-semitisme og islamofobi
Dokumenterede anti-semitiske handlinger og voldshandlinger er i stigning i
mange stater og vækker bekymring, herunder i USA.
Regeringen i
Storbritannien har for nylig udnævnt en
commissioner til at nedbringe anti-semitisme og i Tyskland er der udnævnt en
anti-semitisme-kommissær for hvert forbundsland – i alt 16 – samt en overordnet på nationalt niveau.
ODIHR har udarbejdet manualerne
”Addressing Anti-Semitism through
Education – guidelines for Policymakers”, ”Understanding Anti-Semitic Hate
Crimes and Addressing the Security
Needs of Jewish Communities.
Georgetown University fremlagde på
et andet møde sin rapport Islamfobi rapport for Europa, der omfatter 34 europæiske lande. Rapporten findes her:
www.islamophobiaeurope.com
Vi vil ved senere lejlighed rapportere
omhyggeligere om hate speech og hate
crime.

Tortur





Staterne Danmark, Schweiz og Østrig
fremlagde sammen med ODIHR anbefalinger fra en konference i juni 2019 om
indsatser mod tortur. Man konstaterer, at
tortur og mishandling fortsat foregår i
OSCE stater. Anbefalinger til staterne
omfatter – udover tydeligt at kriminalisere enhver form for tortur – at sikre
overvågning af samtlige lokaler, der
anvendes til anholdte i de første timer
og varetægtsfængslede. At overtrædelser
sikres undersøgt uafhængigt og grundigt iflg. Istanbul protokollen om effektiv efterforskning og dokumentation. At
oprette tilstrækkeligt bemandede specialenheder, der kan undersøge tortur og
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rejse anklager under national og international lovgivning, herunder specialiserede enheder, der håndterer krigsforbrydelser.
En anden vinkel, anbefalet af Amnesty, handler om tilstrækkelig traume
behandling, om at kunne flytte ofre til
sikre ophold og udstede nødvendige
visa.

De uregulerede territorier
Flere møder beskæftigede sig med livsbetingelserne og rettigheder i ”Disputed
Territories”, de mere eller mindre besatte
og uregulerede territorier.
Den Norske Helsinki-Komité fremlagde
sammen med The Foreign Policy Centre
rapporten ”Disputed Territories, Disputed Rights”. Det er ønsket at fokusere det
internationale samfunds opmærksomhed på menneskerettighedssituationen i
de tvivlsomt regerede områder Transnistrien, Sydossetien, Abkhasien, NagornoKarabakh og Krim: Østeuropas ”grå
zoner”. Udover overhovedet at have
tydelig administration er der behov for
1) at støtte NGOers, journalisters og
advokaters arbejde, 2) at forbedre international monitering og adgang til international lovgivning, 3) drejer det sig om
forholdene for internt fordrevne, IDPs –
især azerbajdjanere og georgiere - samt
om at sikre rettigheder for de respektive
minoriteter: georgiere, ukrainere, krimtataterer og moldovere.
Amnesty International har skrevet en
rapport om de specielle grænseforhold i
de besatte områder ved Georgien, hvor
en grænse i form af pigtråd er trukket
midt gennem samfund og landsbyer, og
hvor denne afskærer fra adgang til marker, kirker og naboer.

OSCEs Special Monitoring Mission i
Ukraine
Repræsentanter

for

OSCEs

Special

Link:
https://www.nhc.no/en/humanrights-in-europes-grey-zones/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur56/0581/2019/en/

Plenarforsamlingen Human Dimension Implementation Meeting 2019. Foto: OSCE/Piotr Dziubak.









Monitoring Mission, SMM, i Ukraine fortalte konkret om deres arbejde og især
for dets betydning med at registrere borgernes livsvilkår. Ved siden af at registrere brud på våbenhvilen kan deres tre
typer droner (lille, mellem, stor) Unarmed Aerial Vehicles – sammen med
satellitobservationer registrere infrastrukturens tilstand, bygningers tilstand
(respektive ændringer) og alle bevægelser. Til/fra Lugansk området er er kun én
adgangsvej, et kontrolpunkt, over en
træbro, som alle borgere må passere,
hhv. vente i kø på at kunne passere, ved
ethvert behov for at komme til den
ukrainske side for at få udstedt et dokument eller hæve pension. Til Donetsk
området er der i alt fire kontrolpunkter
over kontaktlinjen. Årligt noteres 11,5
mio. passager. 80.000 børn født siden
2014 i ikke-regerings kontrollerede
områder risikerer at være statsløse.
Forsyning med rent vand til Donbas er
rimeligt alvorligt emne. Det var meget
kompetent og interessant. Og frygteligt,
at mennesker lever under disse betingelser på femte år. Mange internationale
organisationer såvel som NGOer, der
hjælper fordrevne (intern displaced persons) betjener sig af SMMs dokumentation. SMM, der består af 700 observatører fra 40 lande, kunne også fortælle, at
antallet af skudepisoder er reduceret
væsentligt siden den seneste aftale den
21. juli 2019.

internationale samfund, efter sigende
især under pres fra IMF, Den internationale Valutafond. Kandidater til dommerembederne blev vurderet af en ansættelseskomité med deltagelse af seks udenlandske juridiske eksperter, ledet af Sir
Anthony Hooper, et enestående tilfælde.
Udvælgelsen varede fra juni 2018 til april
2019, hvor komiteen kunne ekskludere
ansøgere, der ikke levede op til strenge
krav om habilitet, professionalisme og
deres e-declarations over formueforhold.
Også nær families forhold skulle dokumenteres. Blandt 343 kandidater
udnævntes 38 dommere, der er fordelt
på første instans (27 dommere) og
anden instans (11 dommere). Højesterets
kassations strafferetsdomstol er kassationsinstans. Oleana Tansevitj blev af
kollegerne valgt til formand for Antikorruptionsdomstolen. I de første tre
uger er der indgået 61 sager til domstolen, hvoraf seks helt ny.

NGOernes udfordring
Den
hollandske
Helsinki-Komité,
www.nhc.nl, der er en central aktør, konstaterede på sin side event, at der et
stort behov for, at NGOerne lærer sig at
anvende tidsvarende kommunikationsstrategier og –værktøjer for at kunne
fange opmærksomheden og motivere
den brede befolkning. Vi skal engagere
og involvere, ikke kun informere.

Ny anti-korruptions domstol i Ukraine
På et morgenmøde præsenteredes etableringen af den ny High Anti-Corruption
Court i Ukraine. Den startede sit arbejde
den 5. september i år. Loven herom blev
vedtaget i juni 2018 under pres fra det
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Link:
https://www.osce.org/odihr/
hdim_2019highlights
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Lech Wałe
Danmark
  ˛ sa besøgte


- frihedshelt og provokatør
Af Søren Riishøj
Frihedshelt, legende, provokatør, agent – det er blot
nogle få af de betegnelser
der over tiden er brugt om
Lech Wałe˛sa. Tilbage i 1970 tog han
aktivt del i det oprør i Østersøbyerne,
som fældede den nationalkommunistiske leder af det kommunistiske parti,
Wladislaw Gomulka. Denne blev efterfulgt af Edward Gierek, der i sine fem
første år som partileder frem til 1976
gennemførte en ret vidtgående politisk
liberalisering og åbnede den polske økonomi, der i de år var i kraftig vækst. Fra
midten af 1970erne gik det imidlertid
stærkt tilbage, den økonomiske krise
satte ind og utilfredsheden i befolkningen steg. I 1976 kom til omfattende
strejker. Myndighederne greb til fængslinger. KOR, komiteen til forsvar for
arbejderne, blev oprettet for at forsvare
de fængslede arbejdere.

I de år var Wałe˛sa fagligt aktiv, men
stod ikke i spidsen for den polske arbejderbevægelse. Hans politiske modstandere har beskyldt ham for i 1970erne at
have været agent for den kommunistiske
efterretningstjeneste under dæknavnet
”Bolek”. Wałe˛sa selv har ikke nægtet
kontakten til myndighederne, men pure
afvist, at han har optrådt som agent.
Beskyldningen mod Wałe˛sa hænger i
luften den dag i dag, er en del af det
polske spil. Politisk aktiv blev Wałe˛sa
frem for alt mod slutningen af
1970erne. Valget af en polak som pave i
Rom (Johannes Paul II) gav polsk patriotisme og nationalstolthed et ekstra løft.
Samtidig gav de voksende økonomiske
problemer i landet og deraf følgende
svækkelse af det kommunistiske parti
stødet til kravet om oprettelse af en fagforening, uafhængig af det kommunistiske parti. Fagforeningen Solidaritet blev
født. Og Solidaritet var meget mere end
en fagforening. Skibsværftet i Gdansk



Stormøde i Solidarność, Gdansk, 1980.
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blev omdrejningspunktet, og den fyrede
elektriker Lech Wałe˛sa blev snart Solidaritets karismatiske leder.
Partiet var rystet, Kreml frygtede det
værste, men vidste, at en militær invasion som i Ungarn i 1956 og i Tjekkoslovakiet i 1968 ville være for farlig. Lech
Wałe˛sa og Solidaritet fik forhandlet sig
frem til en godkendelse af Solidaritet
som selvstændig fagforening, og myndighederne måtte også bøje sig for en
stribe økonomiske krav. Gierek måtte
forlade posten som partileder. Men den
ny ledelse var helt ude af stand til at
kontrollere landet. Udgangen blev, at
den ny partileder, militærmanden Wojciech Jaruzelski erklærede undtagelsestilstand i december 1981. Solidaritet blev
forbudt, og aktivister i opposition blev
fængslet eller bragt i husarrest, heriblandt Lech Wałe˛sa. Han blev løsladt et
par år efter.
Wałe˛sa var nu et symbol på polakkernes frihedskamp. Han skulle have haft
Nobels fredspris i 1982, men det blev
udsat til 1983, angiveligt fordi myndighederne lod lække, at Wałe˛sa havde
været agent for den kommunistiske
efterretningstjeneste i 1970erne. I årene
efter løsladelsen arbejdede Lech Wałe˛sa
og Solidaritet under jorden. Mod slut 
ningen af 1980erne, meget på grund af
forandringerne i Sovjetunionen under
Gorbatjov, blev der igen skabt muligheder for oppositionen mod det kommunistiske styre. Undtagelsestilstanden fik
slet ikke skabt den ”normalisering”, der
var tilsigtet. Solidaritet genopstod, men
også andre ikke-kommunistiske grupper
var på banen.
I 1988 kom det til en ny strejkebølge,
og senere på året indledtes de rundbordssamtaler, der i forsommeren 1989
førte til aftalerne om den fredelige overgang til demokrati. Lech Wałe˛sa var en
central figur i forhandlingerne. Ganske
som i 1979-80 var han og hovedparten
af oppositionen villig til at forhandle
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med myndighederne, modsat de radikale
grupper i og uden for Solidaritet. Kort
sagt, Lech Wałe˛sa var (og er stadig) en
oprører, men også en dygtig forhandler.
Men han havde fra start sine kontroverser også med sine kollegaer inden for
Solidaritet og oppositionen generelt.
Hurtigt efter kommunismens fald
udbrød der således en magtkamp (”krige
i toppen”) inden for Solidaritet, med
Mazowiecki, den første ikke-kommunistiske ministerpræsident, over for den
gruppe omkring Solidaritet, der ønskede
et hurtigere brud med det gamle system,
efter det stod klart, efter murens fald, at
det gamle system, var faldet. Wałe˛sa
vandt magtkampen i Solidaritet bevægelsen, i anden runde af præsidentvalget
vandt Lech Wałe˛sa også præsidentposten. Den havde Jaruzelski opgivet frivilligt. Han blev kritiseret for under præsidentvalgkampen at slå på, at han kun
havde ”polsk blod i årene”, et udtryk
brugt af polske antisemitter. Men som
præsident havde Wałe˛sa et godt forhold
til Israel og besøgte landet.

Tiden som præsident blev bestemt
ikke en dans på roser. Lech Wałe˛sa kom
i konflikt med de Solidaritet-ledede
regeringer og med tidligere kolleger, herunder Bronislaw Gemerek og Adam
Michnik. Wałe˛sa ønskede at styrke præsidentembedet og få ret til at styre gennem dekreter. Flere og flere så ham som
en ”uromager”. I 1995 tabte han præsidentvalget, oven i købet til den tidligere
(reform)kommunist Aleksander Kwasniewski. Nederlaget kom som at regulært
  

chok for Wałe˛sa. Sidst i 1990erne oprettede Wałe˛sa sit eget parti, der i en periode var repræsenteret i parlamentet. Men
efter årtusindeskiftet holdt han sig formelt uden for parti-politik. Wałe˛sa var
allerede i 1990erne kommet i konflikt
med sin tidligere samarbejdspartner
Jaroslaw Kaczynski, der i dag er Polens
”mægtigste” mand, leder af Lov og Retfærdighedspartiet. Fjendskabet mellem
Lech Wałe˛sa og Jaroslaw Kaczynski
ophørte aldrig. Wałe˛sa gik åbent imod
Kaczynski’s synspunkter på årsagerne til
Smolensk-flykatastrofen i 2010, ja anty-

dede, at Lech Kaczynski var medskyldig.
Jaroslaw Kaczynski, Lech Kaczynskis tvillingebror, rejste sag mod Lech Wałe˛sa og
krævede undskyldning.
Nok så kontroversielt var nok Wałe˛sa’s
forsvar for Solidaritets præst i Gdansk
tilbage i 1980 (Jankowski), der er blevet
beskyldt for pædofili. Han mener også,
at Vladimir Putin burde have deltaget i
markeringen af 80-året for 2.verdenskrigs udbrud. Lech Wałe˛sa var aktiv i
kampen mod Lov og Retfærdighedspartiet og dets nuværende polske regering.
En af hans sønner har repræsenteret
oppositionspartiet Borgerplatformen i
EuropaParlamentet og forsøgt at blive
borgmester i Gdansk. Den fælles kamp
mod den nuværende regering har lagt
låg over gamle konflikter inden for ”det
liberale Polen” (oppositionen til den
nuværende regering), der ved valget den
13. oktober stod over for det ”solidariske” national-konservative Polen, den
nuværende regering.

Museet for Solidarność i Gdansk
European Solidarity Centre
Af Philip Maschke
I Gdansk inderhavn på
skibsværftsgrunden og bag
den velkendte gitterport til
værftet ligger European
Solidarity Centre i en moderne, bestemt
ikke under-dimensioneret bygning.
Monumentet på Solidarność-pladsen
udenfor viser det polske frihedstegn fra
Anden Verdenskrig: et anker, hvor toppen
er et P.
Udstillingen begynder med et stort kort
over den enorme havn i Gdansk med sit
skibsværft, der var et af de mest betydningsfulde i den kommunistiske del af
Europa. Siden med et Europakort, der
viser landene vest for jerntæppet og landene øst for jerntæppet med Winston
Churchills ord fra hans Fulton tale i 1946.

Udstillingens hovedsigte er at vise den
politiske udvikling fra 1970 til 1989 med
udgangspunkt i Gdansk. Smarte audioguider indstiller sig automatisk til den
position, hvor man netop står i udstillingen, og film, fotos, plancher og vægstore tekster ledsager besøgeren.
Utilfredsheden, der startede med en
strejke i 1970 handlede primært om for
ringe købekraft for den løn, arbejderne
fik udbetalt, og vel også om vareknaphed
i butikkerne. De detaljerede historier om
etablering af en forhandlingsberettiget
fagforeningsbevægelse erindrer temmelig
meget om arbejderbevægelsen hos os i
slutningen af det 19. århundrede og den
parallelle andelsbevægelse.
Hurtigt fandt de aktive, at solidaritet
var et hyppigt gentaget ord for, hvad
man foretog sig, og derfor blev det
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bevægelsens navn. En grafiker opfandt
bevægelsens logo, som er bogstaver, der
støtter sig tæt til hinanden ligesom menneskene, er udført i de polske farver rødt
og hvidt og som har en fane, der rager
op.
Mange scener fra stormøderne på
skibsværftet gengives fra Andrej Wandas
film om Lech Wałe˛sa. I modsætning til at
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European Solidarity Centre bag den originale port til skibsværftet i Gdansk.

gå på gaden for at demonstrere mod det
siddende styre – hvor ordensmagten
havde de stærkeste kort på hånden fandt man frem til, at strejke inden for
virksomhedernes område var et langt
mere effektivt middel. Fagforeningsrørelsen spredtes over hele Polen og kom op
på at findes på 1.200 virksomheder med
300.000 medlemmer. Man skulle være
ansat på en virksomhed for at blive medlem af Solidaritet, men der dannedes
også satellit-foreninger for andre
erhvervsgrupper. Udstillingen rummer
mange personbeskrivelser. De centrale
strejker og konfrontationer fandt sted i
1970, 1976 og 1980.
Centralt står FNs menneskerettighedserklæring, hvor især ytringsfrihed og forsamlingsfrihed var arbejdernes krav. Dertil tillægges den ”polske pave”, Karol
Józef Wojtyła, pave Johannes Paul II, en
stor betydning som samlingsmærke for
polakkerne og som initiator til bøn og
fredelige midler. Pave Johannes Paul var
født ved Krakow i 1920. Paven besøgte
Polen tre gange, første gang i året for sin

udnævnelse 1978 og derpå atter i 1983
og 1987.
Under strejken i 1980 kom Lech Wałe˛ sa
atter ind på skibsværftet og ledede forhandlinger med myndighederne, som
endte med en sejr, fordi arbejdere, intellektuelle og den katolske kirke dannede
en samlet front.
Edwark Gierek måtte træde tilbage som
generalsekretær for det kommunistiske
parti og blev afløst af general Wojciech
Jaruzelski som partileder. Jaruzelski brød
sig ikke om frihedsbevægelsen og indførte efter 1½ års minutiøs planlægning
undtagelsestilstand i Polen i 1981. Det år
nedlagde de polske myndigheder forbud
mod Solidaritet. De påstod at kun dette

kunne hindre
en sovjetisk invasion.
Lech Wałe˛ sa blev tildelt Nobels fredspris
i 1983 – som hans kone hentede i Oslo,
ifølge Wandas film stærkt ydmyget i grænsekontrollen ved ud- og indrejse til Polen.
Efter nogle år opgav myndighederne denne
politik, og gradvis blev Polen liberaliseret.
Udstillingen gør meget ud af rundbordssamtalerne i 1989, der førte til frie

ME N N ESK E

valg. I 1990 blev Wałe˛ sa valgt til præsident i Polen. Udstillingen slutter med et
tilsvarende megastort Europakort, hvor
datoen for hvert af de kommunistiske
regimers fald fra magten i 1989 og 1990
i hvert af de central- og østeuropæiske
lande markeres (hvert land skifter fra rødt
til hvidt).
Denne slutning, der pædagogisk skåret
ud i krydsfinér erklærer fagforeningsbevægelsen, menneskerettighedserklæringen og den katolske kirke hånd i hånd for
de autoritære regimers banemænd, giver
en lidt underlig smag i munden i en
situation, hvor vi i dag konstaterer, at
EU-medlemsstater som Polen og Ungarn
har indført retsreformer, der er i modstrid
med Den europæiske Unions grundlæggende værdier.
Centret blev indviet i 2014. I perioden
2007-2013 bevilgedes der fra EUs Regionale Udviklingsfond 286 mio. dkr. til projektet, lidt over halvdelen af budgettet på
496 mio. dkr. Og vi erfarer netop nu, at
EU-Kommissionen lægger retssag an
mod Polen - ledet af det nuværende
regeringsparti Lov- og retfærdighedspartiet - ved EU-Domstolen for undergravelse af domstolenes uafhængighed i form
af det ny disciplinærkammer i Polens
Højesteret, hvis medlemmer udpeges af
parlamentet, dvs. af det politiske flertal.
Men kommer læseren forbi i Gdansk
må man endelig besøge centret. Man skal
efter sigende komme fra åbningen kl. 10
eller sidst på dagen, hvis man vil undgå
at skulle vente i kø på at komme ind.
‘





Link:
www.ecs.gda.pl
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Nu skal Udenrigsministeriet atter styrkes
Af Claus von Barnekow
Tillykke til Jeppe Kofod (S),
Danmarks nye udenrigsminister, og tillykke med den
tilsyneladende frihed i
embedsudøvelsen, som det 18-sider
lange ”forståelsespapir” (herefter fireparti-papiret) mellem Socialdemokratiet
og dets tre støttepartier, Radikale, SF og
Enhedslisten, kan læses at tildele udenrigsministeren.
Misforstå ikke; der er i det nævnte fireparti-papir ingen indikation af, at Danmarks udenrigspolitiske adfærd over
andre stater eller, at Danmarks adfærd i
den internationale politik mellem stater
står over for væsentlige ændringer, men
der er et par velkomne præciseringer.
Men - skal papiret betragtes som retningslinjer for den nye regerings adfærd
med udenrigsministeren som indehaver af
den koordinerende rolle i Danmark og
over for omverdenen, vil ingen vist kunne
fortænke den vurdering, at papiret på det
område forekommer noget tyndt, jævnfør nedenfor.

Udenrigspolitik er upopulær!
Hvorfor mon? Vi ved, at udenrigspolitik
hører til i bunden, når vælgere af
meningsmålingsinstitutter spørges om
deres præferencer vedrørende politikområder. Dette uanset, at vilkårene for
megen dansk indenrigspolitik utvetydigt
hænger sammen med, hvad der sker i
omverdenen og uden for selve Danmarks
beskedne 43.000 kvadratkilometer.
Det er for eksempel bemærkelsesværdigt, at kronikken ”12 teser – for en mere
nuanceret udenrigspolitisk debat” bragt i
Jyllandsposten den 8. maj, dagen efter
valgets udskrivelse, overhovedet ingen
debat afstedkom. Den havde 19 underskrivere, i hovedsagen med tilknytning til
det udenrigs- og sikkerhedspolitiske
miljø.
Eller blev spørgsmålet om forholdet til
vor omverden i virkeligheden skubbet til
side, fordi der med den afgående regerings seneste to strategier på det sikker-

heds- og udenrigspolitiske område allerede foreligger en acceptabel ramme for,
hvorledes forholdet til omverdenen skal
varetages – og selvsagt efter regeringsskiftet – tilpasses det værdisæt på området, som regeringens parlamentariske
grundlag samlet er udtryk for? Og vil det
så sige, at hvad her er nævnt er højt prio 

riteret? 
Hvilke områder er så afspejlet i fireparti-papiret? FN nævnes en enkelt gang.
NATO, Europarådet og OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i
Europa) slet ikke. Sikkerhedspolitik nævnes ikke, udenrigspolitik en enkelt gang.

Danmark i EU
Visse målsætninger for sektor-politikker i
EU nævnes. Derimod slås det fast, at
Danmark står vagt om og respekterer de
internationale konventioner. Det er i
sandhed bemærkelsesværdigt og glædeligt efter de seneste års DF-drevne sjakren
med især Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Om EU-politikken anføres, at selvom
man ser forskelligt på EU-medlemskabet,
påtager man sig ”et aktivt, forpligtende
og engageret internationalt ansvar”. Det
gælder særligt vedrørende en mere ambitiøs klimapolitik og en styrket indsats
mod skattely og skattespekulation. Der
udtales opbakning til Schengen-samarbejdet og fortsat ønske om at være en del
heraf, men der er behov for en revision af
Schengen-reglerne. Dette skal afklares i
forbindelse med en ny Europa-politisk
aftale.
Endvidere skal fremhæves, at Danmark
- temmelig ambitiøst kan man vel sige skal påtage sig "det internationale lederskab for den grønne omstilling". Om den
internationale politik gøres blandt andet
gældende, at ”Danmark er et land, der
hjælper mennesker i nød. Som står vagt
om de internationale konventioner, aktivt
arbejder for FNs verdensmål og engageret
indgår i forpligtende internationale fællesskaber”.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

Udenrigsministeriet skal styrkes
Der peges endvidere på, at en løsning af
flygtninge- og migrantkrisen ”kun kan
ske i et internationalt, forpligtende samarbejde, hvor Danmark skal spille en aktiv
rolle og til enhver tid respektere de internationale konventioner”. Endelig omtales,
at det vil være en ”væsentlig prioritet i en
ny dansk regerings udenrigspolitik at
søge international tilslutning til et fremtidigt og mere humant asylsystem inden
for gældende international ret”.
En ting er at ville noget – at formulere
et mål – noget andet er udtænke ideer og
metoder, skaffe sig midler og instrumenter samt etablere samarbejdsmekanismer
til at nå målet.
Og her indtager Udenrigsministeriet
med dets vidtforgrenede kontaktflader,
vidensopbygning, professionelle og erfarne stab en central rolle, der i den grad
fortjener at styrkes og prioriteres, ikke til
fordel for faktura, men til fordel for nytteværdiskabelse i forbindelse med varetagelsen af Danmarks langsigtede omverdensinteresser, det være sig på EU-politikkens områder, de sikkerheds- og udviklingspolitiske områder, klimaområdet,
menneskerettigheds-, retsstats- og
demokratiområdet samt eksporterhvervenes forhold.
Spørgsmålet er, hvordan påtager man
sig konkret og med andre aktørers accept
"det internationale lederskab for den
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grønne omstilling"? Og med hvilke ressourcer, hvilken strategi og ressortplacering? Og hvorfor ikke for eksempel med
de nordiske lande også opprioritere arbejdet med menneskerettigheder i den internationale politik; et område, hvor Danmark tidligere har haft en markant profil.

En uoverskuelig verden
Adskillige kommentarer fra tidligere
udenrigsministre, topdiplomater, forskere
med flere har peget på det uholdbare i, at
udenrigstjenesten nu i næsten to årtier
konstant er blevet beskåret personalemæssigt og budgetmæssigt, uanset at de
opgaver, ministeriet skal bidrage til løse i
en stedse mere uoverskuelig, polariseret
og sektoropdelt verden, bliver større.
Den udvikling har ingen logik, da





Udenrigsministeriet er det eneste ministerium, som tilstræber overblik over og
koordinerer Danmarks varetagelse af forholdet til omverdenen. Disse beskæringer
har selvsagt også haft konsekvenser i
prioriteringen af interessevaretagelsen på
for eksempel områder som menneskerettigheds-, reststat- og demokratiforhold,
desværre også fremmet af lav positiv
politisk bevågenhed.
Man kan derfor kun håbe, at regeringen og dens parlamentariske grundlag vil
træffe de foranstaltninger, der skal til for,
at udenrigstjenesten ressourcemæssigt
bringes i stand til løse de opgaver, den
pålægges fra politisk side.
Piet Hein skrev i sin tid følgende
underfundige gruk: "Verden består som
bekendt af to lande: indlandet og udlan-

det - hvoraf det første er langt det vigtigste, men for dets egen skyld, må det tage
det sidste med i betragtning."

Link:
Link til regeringens forståelsespapir:
https://www.altinget.dk/artikel/aftale-her-er-de-18-sider-der-goermette-frederiksen-til-statsminister

Kommentaren har tidligere været offentliggjort i Altinget.dk

Menneskerettigheder
– det ultimative middel mod korruption?
Af Lena Jørgensen
Dette var titlen på komiteens
arrangement
på
Folkemødet på Bornholm i
juni. Arrangementet tog
udgangspunkt i Raoul Wallenberg
Instituttets (RWI) forskningsprojekt The
Nexus Between Anti-Corruption and
Human Rights fra 2018, støttet af det
danske udenrigsministerium. Formålet
med projektet var at udvikle en strategi
for, hvordan anvendelse af en menneskerettighedsbaseret tilgang kan føre til
en mere effektiv anti-korruptionspolitik.
Vi satte på Folkemødet igen fokus på
korruptionsbekæmpelse, denne gang for
at få svar på, om en menneskerettighedsbaseret tilgang kan bruges som supplement til at bekæmpe korruption. To antikorruptionseksperter fra henholdsvis
GRECO i Strasbourg og CredAbility i
Stockholm gav deres bud på spørgsmålet.
Normalt siger man, at medierne er
demokratiets vagthund i Danmark. Det
samme kan man sige om Europarådets
antikorruptionsenhed GRECO.
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For korruption truer demokrati, menneskerettigheder og retssikkerhed, som er
Europarådets tre grundlæggende værdier.
Desuden underminerer den god regeringsførelse, fairness og social retfærdig-

hed, den medfører konkurrenceforvridning, forhindrer økonomisk udvikling og
svækker vækst. Korruption bringer både
offentlige institutioner og samfundets
moralske grundlag i fare. Derfor er det







Björn Janson, Deputy Executive Secretary i GRECO.

 Årgang
  · Nr.
 3-4
 Oktober2019
19.

Nummer 3-4 2019_K3:Layout 1 17/10/19 11.39 Page 33

vigtigt at bekæmpe og forebygge korruption. Spørgsmålet er, hvordan det gøres
mest effektivt?
Danmark er – sammen med de øvrige
nordiske lande – ifølge Transparency
International’s Corruption Perception
Index et af de mindst korrupte lande i
verden. Men intet land er immun over for
korruption. Det har vi for nylig set med
bl.a. hvidvaskskandalen i Danske Bank og
Nordea.

GRECO kobler menneskerettigheder
og korruptionsbekæmpelse
Faktisk er ideen om at koble menneskerettigheder og korruptionsbekæmpelse
ikke så fremmed, for oprindelig var
Europarådet sat i verden for at beskytte
menneskerettigheder. Björn Janson,
Deputy Executive Secretary i GRECO,
mener, at det er vigtigt at forsøge at
koble korruptionsbekæmpelse tættere
sammen med den demokratiske proces,
som findes i f.eks. Danmark, fordi i lande
med stærkt demokrati er korruption
begrænset. Disse lande har stærk ytringsfrihed, ret til information, pressefrihed,
beskyttelse af undersøgende journalister,
uafhængige domstole og anklagere samt
velregulerede myndigheder, som respekterer menneskerettigheder og tilsyneladende et lavere korruptionsniveau og
dermed bedre forudsætninger for at
bekæmpe korruption.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ser flere og flere eksempler på, at
korruption ligger bag mange krænkelser
af menneskerettigheder, f.eks. migrationsproblemer ved grænser og i fængsler. GRECO er positiv over for den sammenhæng mellem menneskerettigheder
og korruptionsbekæmpelse, som RWI
beskriver.
Den klassiske måde at arbejde på i
Europarådet er at udarbejde en traktat,
som ratificeres af medlemsstaterne. Men
på korruptionsområdet mente man, at
det ville være et utilstrækkeligt værktøj.
Derfor ønskede man et mere implementerende organ. Dermed opstod idéen til
GRECO.
Selvom korruption ikke er noget nyt
fænomen og omfanget af korruption på
verdensplan er enormt, så er det relativt
nyt at bekæmpe korruption. Der har

nemlig kun eksisteret instrumenter til
bekæmpelse af korruption i 25 år. Da
Berlinmuren faldt i 1989 blev en del af
Europa åbnet, hvor korruption var så
udbredt, at den risikerede at brede sig til
resten af Europa. Da disse nye europæiske
lande søgte medlemskab af Europarådet,
vurderede man, at korruptionen i disse
lande var en trussel mod Europarådets
grundværdier, som hviler på 3 søjler,
nemlig: demokrati, menneskerettigheder
og retsstat. Da Europarådet fandt, at kor  

ruption påvirkede de 3 søjler negativt,
besluttede man i midten af 1990’erne at
prioritere korruptionsbekæmpelse. Så
allerede dengang var der en vigtig sammenhæng mellem menneskerettigheder
og korruptionsbekæmpelse. OECD var
først med korruptionsbekæmpelse, dernæst Europarådet og endelig FN, som
bl.a. har en konvention mod korruption.
Korruptionsbilledet ser forskelligt ud,
bl.a. fordi man i de nordiske lande har et
snævert syn på, hvad korruption er. I
Danmark og Sverige har man indtil for
nylig udelukkende set det som modtagelse af bestikkelse. Men i andre lande har
man en bredere definition af bestikkelse.
Når man så sammenligner statistikker i de
lande med en bred korruptionsdefinition
med de nordiske landes snævre korruptionsdefinition, ser det ud som om, vi
ingen korruption har i Norden. Men man
kan spørge, om straffene for korruption
er rigtige? I de fleste lande i Europa både
i Øst og i Vest findes der straffelove mod
korruption. Men hvis man i stedet fokuserer på at forebygge korruption, så er
faktum, at der mangler mekanismer i
mange lande. Selv i de lande hvor opfattelsen af korruption er meget lav.

Danmark bør tage risikoen for
korruption mere alvorligt
Björn Janson anerkender, at Danmark
altid har ligget højt på TI’s liste over de
lande, der anses for at være mindst korrupte i verden, men understreger, at der
er tale om perception, og at virkeligheden
kan være svær at måle. Under GRECOs
besøg i Danmark har konklusionen hver
gang været, at Danmark mener, at der
ikke findes korruption i Danmark. Men
ifølge GRECO skyldes det manglende risikotænkning. GRECO mener derfor, at


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

Danmark bør tage korruptionsrisikoen
mere alvorligt. Det kan bl.a. ske ved at
styrke eksisterende regler yderligere. I
GRECOs evalueringsrunder fokuserer man
fra gang til gang på forskellige områder
f.eks. statsforvaltningen, domstole, politiet, anklagere og Folketinget. I Danmark
er der uafhængige domstole og stærke
strukturer for Folketinget. GRECO har
kigget på statsforvaltningen. I den forbindelse har GRECO konstateret, at der
mangler en code of conduct for folkevalgte. Derfor har GRECO anbefalet dette.

Korruption i erhvervslivet skyldes
manglende risikoanalyser
Det er ikke kun indenfor det offentlige, at
der mangler risikotænkning. Louise
Brown, der bl.a. er Integrity Compliance
Monitor for Verdensbanken, har i 15 år
været beskæftiget i erhvervslivet, hvor
hun har arbejdet med firmaer, der er blevet blacklistet af Verdensbanken.
Problemet er, at de ikke har nogen risikoanalyse, fordi de er af den opfattelse,
at de ikke er eksponeret for risici, før det
sker. Først da finder man ud af, at man er
nødt til at lave risikoanalyser. Derfor
mener Louise Brown, at hvidvaskskandalen i Danske Bank kunne være forebygget, hvis man havde haft bedre risikoanalyser. Efter hendes mening kunne en
menneskerettighedsbaseret tilgang alene
ikke have forhindret skandalen. Heller
ikke generelt set. Men en kombination af
de to dele ville optimere korruptionsbekæmpelsen.

GRECO (gruppe af stater
mod korruption) blev
etableret den 1. maj
1999 og består af
Europarådets 47 medlemsstater samt USA og
Hviderusland
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GRECOs 5. evalueringsrapport om
Danmarks status på korruptionsområdet
For en måned siden udkom GRECOs 5.
evalueringsrapport siden 2002 om
Danmarks status på dette område. Den
indeholder 14 anbefalinger til, hvordan
Danmark kan forhindre korruption og
fremme integritet blandt danske toppolitikere, i centralregeringen og inden for
politiet. De relevante myndigheder skal
senest inden udgangen af 2020 rapportere tilbage til GRECO om, hvilke tiltag man
har taget for at implementere anbefalingerne. Hvis Danmark ikke følger op på
GRECOs anbefalinger inden for den fastsatte frist, så vil GRECO i en såkaldt compliance procedure gentage den manglende opfyldelse af anbefalingerne.
Lobbyister og interessegrupper søger at
påvirke beslutningstagerne. For at opretholde offentlighedens tillid til den demokratiske beslutningsproces, anbefaler
GRECO, at der indføres regler og vejledning i, hvordan toppolitikere interagerer
med lobbyister og tredjeparter, som søger
indflydelse på regeringens processer og
beslutninger, samt at der bliver øget gennemsigtighed om kontakterne og de
emner, som disse personer bliver lobbyet
om (afsnit 56).
Et andet område, hvor GRECO anbefaler Danmark at stramme op, er med hensyn til såkaldte ”svingdørspolitikere”. Dvs.
politikere som forlader det offentlige og
får job i det private. For at undgå interessekonflikt og misbrug af information
anbefaler GRECO, at der udarbejdes et
regelsæt, der beskriver, hvilke mekanismer
der bør gælde mellem ophør af job i det
offentlige og tiltrædelse til nyt job i det
private. Den samme anbefaling gælder
for politiet (afsnit 81 og 151).
Et tredje eksempel på en anbefaling
drejer sig om, at alle ansatte i politiet bør
have pligt til at rapportere om eventuelle
sekundære aktiviteter (bi-jobs), for at
undgå interessekonflikter (afsnit 140).

Langtrukken dialog om donationer til
politiske partier og politikere
Ud over anbefalingerne i den seneste evalueringsrapport har Danmark nogle hængepartier fra tidligere evalueringsrunder.
Det drejer sig bl.a. om, at GRECO for 10
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Europarådet har vedtaget en række standardsættende instrumenter med
henblik på at forbedre medlemsstaternes evne til at bekæmpe korruption
nationalt og internationalt. Det er GRECOs opgave at monitorere, om staterne efterlever disse standarder.
GRECOs juridiske instrumenter
• The Criminal Law Convention on Corruption (ETS 173)
• The Civil Law Convention on Corruption (ETS 174)
• The Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption
(ETS1991)
• The Twenty Guiding Principes against Corruption (Resolution 971 24)
• The Recommendation on Codes of Conduct for Public Officials
Recommendation No. R (2000) 10) and
• The Recommendation on Common Rules against Corruption in the
Funding of Political Parties and Electoral Campaigns (Recommen-dation
Rec 2003) 4)

år siden har anbefalet øget gennemsigtighed med hensyn til private donationer
til politiske partier og politikere. Det har
imidlertid vist sig meget svært at opnå
lydhørhed på dette område. Der er dog
sket en del forbedringer, f.eks. forbud
mod anonyme bidrag. Men Danmark
mangler fortsat at oplyse størrelsen på
private donationer og styrket overvågning. En repræsentant fra Transparency
International, Danmark, udtrykte på
eventen forundring over, at de igen og
igen er stødt ind i en mur af tavshed, når
de har forsøgt at rejse denne problemstilling. Björn Jansons erfaring er, at alle
stærke demokratier – det gælder de nordiske lande, Tyskland og Holland – har en
stærk modstand mod regler, hvilket kan
forklare modviljen mod denne anbefaling.

Overordnet er Den Danske Helsinki
Komité tilhænger af, at den tillidsbaserede praksis suppleres med konkrete tiltag
i form af vejledninger og regler, der søger
at forhindre magtmisbrug og interessekonflikter og dermed forebygge korruption. Vi vil derfor følge op på myndighedernes rapport om implementeringen af
anbefalingerne, når den kommer senest
inden udgangen af 2020.

M E N N E SK E

Link:
til GRECOs 5. evalueringsrapport af
4. september 2019 om Danmark
https://rm.coe.int/fifth-evaluation 
round-preventing-corruption-andpromoting-integrity-i/168097203a

RET & VRANG

DEN DANSKE HELSINKI-KOMITÉ FOR MENNESKERETTIGHEDER
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Museet for Anden Verdenskrig i Gdańsk
– Muzeum 1939
Af Philip Maschke
”Det er virkeligt godt”
sagde den unge receptionist. ”Jeg var der sidste år.
Man kan sagtens bruge tre
timer”. Det blev så for mit vedkommende
til fem timer plus en skål Zurek, varm kartoffelsuppe, i cafeteriet. Kun begrænset
af, at jeg havde tænkt også at aflægge
museet for Solidaritet på det gamle skibsværft et besøg samme dag.
Tillad mig at begynde med konklusionen: Dette museum for en periode i
Europa, vi ville foretrække ikke havde
fundet sted, er simpelthen museumsWeltklasse. Det kan næppe gøres bedre.
Jeg måtte tænke på, at jeg, da jeg var i
samme unge dames alder, havde argumenteret med min onkel, historikeren
Jørgen Barfod, for, at vi skulle lægge krigens fortid bag os for at se fremad og
samarbejde med det moderne Tyskland.
Jeg havde deltaget i flere ungdomstræf
på et kloster i Rhinlandet og havde
mange unge tyske og andre unge europæiske venner. Ligesom jeg som jernbane-entusiast havde min jævnlige gang
hos venlige mennesker i de tyske forbundsbaners kontor i København, Vesttyskland var for mig nutid og fremtid.









Museet for Anden Verdenskrig i Gdansk. Foto: Museum of the Second World War in
Gdańsk.

Jørgen Barfod havde været i koncentrationslejr i Neuengamme og blev siden
direktør for Frihedsmuseet i København.
Og han havde jo ret. Og når man i Gdansk
meget pædagogisk bringes til at forstå,
hvad Første Verdenskrigs armod, de fascistiske og kommunistiske politiske bevægelsers folkeforførelse sammen med
udgrænsningen og det oppiskede had
mod minoriteter afstedkom, afsluttende
med nazi-regimets behov for Lebensraum, så kan og bør der i dag fortsat
læres meget af historien.
Anden Verdenskrigsmuseet i Gdansk

Modstandsbevægelser. Til højre ‘Citronen’. Foto: Museum of the Second World War in
Gdańsk.


 Nyhedsblad
DenDanske Helsinki-Komités

har hjemme i en spritny museumsbygning, både over og under jorden, udstillingen er på ca. 7.000 m2. Arkitektkonkurrencen blev udskrevet i 2010 og museet er åbnet i 2017, hvor flere samlinger
blev sammenlagt. Museet har udstillet ca.
2.000 genstande i 18 temaer, mens dets
bestand er på omkring 50.000 genstande.
Det indsamler fortsat og deltager i internationalt forskningssamarbejde, blandt
andet om spørgsmålet: er det vigtigst at
udstillingerne tjener turister som
udflugtsmål eller er den historiske forskningsdokumentation og undervisningen
det vigtigste?
Det overordnede formål med de meget
markante museer i Gdansk og Warszawa1)
er at markere en polsk national identitet.
Et berettiget formål for en nation, der har
været løbet over ende en eller flere gange
i hvert århundrede af hhv. Preussen, Rusland og Østrig-Ungarn, og hvis grænser
og befolkningsgrupper er blevet rykket
rundt flere gange. Og hvis byer har været
jævnet med jorden og etnisk jødiske
befolkning nær udryddet. Også museet
for Anden Verdenskrig blev en del af den
“historiekrig” og “museumskrig”, der har
og fortsat raser mellem regering og
opposition i Polen. Regeringen besluttede
således at lægge Museet for Anden Verdenskrig sammen med museet i Wester-
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Den smadrede by med russisk T-34 kampvogn. Foto: Museum of the Second World War in Gdańsk.

platte og derefter indsætte en ny og mere
regeringstro ledelse for det nu sammenlagte museum. Nu indtager den polske
modstand, de polske hære inden for landet, såvel som de polske garnisoner under
Sovjetrusland, der blev sendt til Iran og
derfra til Mellemøsten, og de polske frivillige både landstyrker og flyvekorps i
Frankrig og England en tydelig plads.
Men modstand i de andre besatte lande
dokumenteres også, sågar i Danmark med
en planche om ’Citronen’.
Det utroligt vellykkede i udstillingen er
den gennemgående tidslinje, alle aspekter
af verdenskrigen, og i samtlige afsnit
dokumentation i form af udvalgte enkeltgenstande. Man forundres over, hvorledes
de har kunnet kuratere en så både bred
og veldokumenteret udstilling. I full size
tableauer findes såvel en gade fra en
polsk by i 1930’erne, i afsnittet terror en
godsvogn til transport af mennesker til
koncentrationslejre, under krigens gang
et styrtdykkende tysk jagerfly, som en
udbombet gade i 1945 med sovjetrussisk
T-34 kampvogn – et symbol på både
befrielse og ny undertrykkelse i Østeuro-
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pa. For hvert afsnit dokumenteres minutiøst med enkeltgenstande, f.eks. uniformer, koncentrationslejr-påklædning eller
identitetskort, med fotos og med dynamiske fotografiske montrer.
I temaet vejen mod krigen begynder



udstillingen med at fortælle, at de gamle
regimers kejsere mødtes for sidste gang i
London i 1910 til Kong Edward VIIs
begravelse. Skuddet i Sarajevo førte til
krigserklæringerne, millioner omkom i
skyttegravene og ved de forskellige konfe-





Flygtninges kufferter. Foto: Museum of the Second World War in Gdańsk.
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rencer tegnedes i 1919 nye grænser. I det
forarmede Europa opstod tre politiske
autoritære bevægelser: fascismen i Italien,
nazismen i Tyskland og bolsjevikkernes
kommunisme i Sovjetrusland, der under
hver sine paroler agerede ensartet, nemlig
ved udryddelse af den tidligere elite og
budskabet ”vi er folket” med opfordring til
at melde sig under fanerne. Og med
anvendelse af smædekampagner mod de
uønskede minoriteter. Farverige plakater
med 30’ernes folkeforførende budskaber
er udstillet og Stalins undertrykkelse og
terror i Ukraine forbigås ikke.
Krigens gru hedder den detaljerede
beskrivelse af Anden Verdenskrigs detaljer.
Naziregimets angrebskrig begyndte den 1.
september 1939 med beskydningen fra et
krigsskib af den polske garnison på
Westerplatte ud for Gdansk. Det extra-territoriale polske postkontor i den fri by
Danzig blev holdt i 15 timer under angrebet af nazi-loyale lokale tyske styrker i
Danzig. Polen følte sig uden venner. Der
gøres rede for den hovedsageligt engelske
appeasement-politik og nazisternes indmarch i Böhmen og Mähren. Den originale Molotov-Ribbentrop pagt fra den 23.
august 1939 er at finde i udstillingen!
Polen blev overfaldet fra begge sider. Krigens udvikling og slagenes gang på alle
fronter gengives med adskillige dynamiske
geografiske kort. Tvangsarbejde og koncentrationslejre er ét tema, sygepleje og
lægemidler ét andet. Bombning mod civilbefolkninger, indledt af nazisterne, siden









Den levende by i 1930erne. Foto: Museum of the Second World War in Gdańsk.

udført af de allierede over Tyskland, og
flygtningestrømmene et tredje.
Udstillingen hævder, at en grund til den
udstrakte krig var, at nazisterne satte
tvangsarbejdere og straffefanger til at producere infrastruktur og udstyr til krigen,
mens krigsproduktionskapaciteten i England og USA ekspanderedes ved at det var
kvinder, der med succes indtog og bemandede fabrikkerne. Indtil naziregimet
udryddede ghettoen i Warszawa, mens
den russiske hær stod på den anden side
af Wisla og lod den tyske hær gøre arbejdet. Et stort eget afsnit beskriver Anden
Verdenskrig i Sydøstasien og Japans

Noter:
1)

•
•
•
•

Her tænkes på Museet for Anden Verdens krig og European Solidarity
Centre i Gdansk, samt på museet for jødisk historie, POLIN, og Museet
for Opstanden i Warszawa.
Den første opstand i ghettoen i Warszawa var i april-maj 1943. Den
anden og katastrofale i august 1944.
Om Anden Verdenskrigsmuseets etablering og strid se https://zeithistorische-forschungen.de/1-2019/5685#kap4 ”Gerichte statt Geschichte”
Link til museet i Gdansk www.muzeum1939.pl
En detaljeret beskrivelse af den polske flyvereskadrille, der fra Elvington
ved York i England fløj bombetogter over Tyskland, kan ses i det glimrende Yorkshire Air Museum i Elvington: http://yorkshireairmuseum.org/
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oprustning og krigsførelse. Fulgt af en
spektakulær præsentation af atombomberne i august 1945 og deres virkning.
En lille udstilling for børn beskriver i
form af en lejlighed med en dør til en
jødisk nabo, hvordan levevilkårene ændredes markant i krigens løb i form af
tableauer – hedder det en dynamisk lejlighed? – og navneskiltet på døren er løbende udskiftet. På Westerplatte findes en
udendørs udstilling, der forventes udbygget.
Det er ikke hensigten i dette blads format at gengive hele mit fem timer lange
besøg. Men ligesom at Tysklands nuværende udenrigsminister Heiko Maas tog til
Warszawa den 1. august 2019 for at deltage i 75-års-mindehøjtideligheder for
opstanden i Warszawa i 1944 og her undskyldte for det tidligere Tysklands adfærd
mod Polen, skal her lyde en velment
opfordring til at tage en tur til Gdansk for
at besøge Muzeum1939.
Heiko Maas sagde i august i år i Warszawa: ”Det mod og den modstandskraft,
som Polen udviste mod den tyske besættelse i 1944, er et testamente over et overvældende ønske om frihed og selvbestemmelse. Polen – og i særlig grad Warszawa
– genopbyggede sig selv efter Anden Verdenskrig ved sin egen drivkraft, et forhold,
der inspirerer mig til stor respekt og
ydmyghed”.
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Et ridt gennem
Europas
historie
 

 i de sidste 65 år
Boganmeldelse af
Henrik Døcker

Ian Kershaw: Gode tider – nye farer,
376 sider + Vendepunkter, 414 sider,
Gads Forlag
Den britiske historiker Ian Kershaw har
bedrevet en gigantpræstation med sine
fire bøger om Europas historie igennem
100 år, dvs. fra 1914-2015. Her skal dog
kun de to seneste, omfattende perioden
fra 1950-2015, omtales - dvs. hvad der
betegnes efterkrigstiden og Den Kolde
Krig plus lidt til. Bøgerne tages op her i
erkendelse af, at udviklingen i vor verdensdel, hvor rigt facetteret den end har
været, nok så meget har fundet sted på
nationalstaternes betingelser og i afhængighed af storpolitiske magtforhold - selv
om det er beskedent, hvad der står om
internationale organisationer.
Når myriader af begivenheder og disses
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forskelligartede fortolkninger skal komprimeres, er spillerummet stort. Det må
især interessere dette tidsskrifts læsere, at
han betegner Helsinki-Slutakten af 1975
som 'noget af et selvmål' for Sovjetunionen, fordi det russiske kommuniststyres
ønske om at få bekræftet Europas grænser efter Anden Verdenskrig blev betinget
af et vestligt krav om respekt for menneskerettighederne (idet der dog åbnedes
mulighed for fredelige grænseændringer).
Idet Kershaw dog undlader at specificere
– dvs. nævne 'den friere trafik af mennesker og meninger mellem Øst og Vest',
som nu skulle realiseres ved lempeligere
udrejse af Sovjetunionen og placeringen
af vestlige korrespondenter østpå.
Men det var ikke rigtig noget, der
førte til afspænding. Trods de aftaler,
der blev indgået som SALT I og II om
begrænsning af atomvåbenarsenalerne
var mistilliden mellem Øst og Vest for
stor. Med den sovjetiske invasion af Afghanistan i 1979 var afspændingen i realiteten forbi, ræsonnerer Kershaw. USA
reagerede ved at ”opvarme den kolde
krig igen”, som forfatteren formulerer
sig. Men den vedvarende terrorbalance
resulterede blot i amerikansk embargo,
heriblandt
  af højteknologi over for Sovjetunionen.
I dag, hvor det også diskuteres, om der
skal kunne stables en slags fælles-europæisk hær på benene, er det interessant
med Kershaw at mindes, at det var en
fransk politiker, ministerpræsident René
Pleven, der i 1950 – året efter at NATO,
den organisation, som opbyggedes for
Atlantpagten var oprettet – foreslog dannelsen af en Europahær i et forsøg på at
få bred europæisk anerkendelse af Vesttyskland som militærmagt, idet man samtidig undgik, at landet blev optaget i
NATO. Selv om den franske nationalforsamling stemte forslaget ned, blev ideen
om vesttysk oprustning ikke lagt død:
Fire år efter, da Stalin var død og Koreakrigen afsluttet, tillod det storpolitiske
klima, at NATO-landene afsluttede den
allierede besættelse af Vesttyskland og fik
landet optaget i NATO.

Afsked med kolonialismen
– spaltningen af Europa
Efterkrigstiden blev nok så meget præget
af afviklingen af kolonialismen. Kershaw
noterer sig, at nationalistiske uafhængighedsbevægelser blev ansporet af FNs verdenserklæring om menneskerettighederne – og man kunne tilføje et vist pres fra
USAs side. Den hvide races overlegenhed
havde mistet legitimitet – og det gjaldt
såvel i Storbritannien som i Frankrig,
Holland, Belgien og Portugal. Det var
både dyrt og ideologisk uforsvarligt at
opretholde kolonialismen. De fleste kolonier gled fredeligt over i selvstændigheden, mens det gik meget blodigt til ved
Indiens uafhængighed og oprettelsen af
Pakistan, ved afviklingen af det hollandske styre i Sydøstasien og skabelsen af
Indonesien samt oprettelsen af Vietnam,
Laos, Cambodia og Algeriet som selvstændige stater.
Da den britiske statsmand Winston
Churchill døde i 1965, tog verden afsked
med en generation, som havde bekendt
sig til nationalstaten, kolonirigerne og en
europæisk stormagtspolitik. To store skikkelser fra krigens tid deltog i begravelsen:
Frankrigs præsident Charles de Gaulle og
USAs Dwight D. Eisenhower, begge betydelige militærpersoner. Men nu var Europa faldet fra hinanden i to halvdele:
Vesteuropa, som ifølge Kershaw ikke
engang havde
  eksisteret som begreb i
1945, men som nu samlede sig om et
snævrere samarbejde, og Østeuropa, hvis
stater havde meget mindre manøvremuligheder end de vesteuropæiske, og som
ubønhørligt vat klemt i Sovjetunionens
skruetvinge.
Det kommunistiske Østtyskland (DDR)
blev i begyndelsen betragtet som Moskvas vigtigste allierede, men det blev det
første kommunistland, som i juni 1953
gennemrystedes af sociale uroligheder,
foranlediget af forhøjede produktionsnormer (arbejdsnormer). Hermed blev
Sovjets satellitstater, som Kershaw formulerer det, 'tømt for revolutionære dynamik og utopiske mål'. I 1956 udløste
både arbejderes og studenters utilfreds-
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hed med det undertrykkende styre i
Ungarn store demonstrationer med
påfølgende politisk tumult og sovjetiske
militærstyrkers indtog i landet. Samtidig
skyllede den første store flygtningebølge
ind over Vesteuropa.

Vesteuropas vej til stadig snævrere
samarbejde
Selvsamme Vesteuropa var på dette tidspunkt optaget af at videreføre det organisatoriske samarbejde, der havde resulteret i oprettelsen af Europarådet i 1949 –
som en følge af en kongres i Haag året
før, hvor en række idealister, deraf en del
gamle modstandsfolk fra krigen, havde
taget til orde for både en politisk, militær
og monetær union. At kongressen, som
Kershaw skriver, ikke fik 'håndgribelige
resultater', må derfor betragtes som en
uheldig formulering. Grundlaget for den
europæiske integration, materialiseret i
EØF, det senere EU, plus en stribe andre
europæiske samarbejdsorganisationer var
skabt. Men Europa var også i 1956 optaget af, hvad er blevet kendt som Suezkrigen: Frankrigs og Storbritanniens
angreb på Egypten, som havde forhindret
Israel i at benytte såvel Suez-kanalen som
Tiran-strædet mellem Sinai-halvøen og
Saudi-Arabien. (Den blev – som Kershaw
undlader at nævne - afsluttet efter et
halvt år og bevirkede bl.a., at FNs sikkerhedsstyrke kaldet UNEF blev oprettet).
Når én af Kershaws bøger på dansk får
titlen ”Gode tider – nye farer” er den en
hentydning til Vesteuropas forbløffende
velstandsfremgang, som alle dele af verden fik gavn af. Men der var selvsagt
meget at indhente efter Anden Verdenskrig. Den desperate boligmangel motiverede f.eks., at der i Vesttyskland blev bygget en halv million nye boliger om året, i
Frankrig, Italien og Storbritannien
omkring 400.000. Men så sent som i
1960'erne havde kun halvdelen af husstandene i Portugal, Grækenland og på
Balkan adgang til elektricitet. De ”nye
farer” illustreredes ikke mindst ved store
strejker, ikke mindst i Italien, hvor arbejdere og studenter fandt sammen i en
politisk-økonomisk protestbølge. Lad os
her nøjes med at konstatere, at fagforeningerne ikke fik deres mere utopiske
samfundsideer opfyldt, men opnåede, at

pensionerne blev forhøjet, og at opførelse af almene boliger fremskyndet, ligesom skilsmisse blev gjort lovligt.
Var der flere vendepunkter i perioden
efter 1973, så er kommunismens sammenbrud utvivlsomt det største. Men den
euforisme, som herefter greb store dele af
befolkningerne i Central- og Østeuropa
afløstes i de vanskelige overgangsår af
skuffelse. Mens indkomsterne i Vesteuropa steg, så faldt de med 20-30 pct. i Central- og Østeuropa, de begyndte først at
  

stige i slutningen af 1990erne. Men det
er værd at fastholde, at ”nedtællingen”
på en måde begyndte med oprettelsen af
den frie fagforening Solidaritet i Polen i
1980. Ni år efter fik Solidaritet, forvandlet til et politiske parti, en jordskredssejr
ved et valg, og siden blev ophavsmanden,
skibsværftsarbejderen Lech Wałe˛sa,
Polens præsident.

Modstandsbølgen i Tjekkoslovakiet
og Polen
En slags forspil til alt dette – hvis vi
betragter Central- og Østeuropa som et
hele – var dog gjort allerede med ”et tjekkisk forår” i 1968, da Alexander Dubček
lancerede ”kommunisme med menneskeligt ansigt” i Tjekkoslovakiet og endnu
tidligere med Charta 77-bevægelsen i
samme land, som afspejlede en besindelse på, at det (som de øvrige kommunistiske stater) havde tiltrådt FNs menneskerettighedskonvention og dermed forpligtet sig på demokratiet. Noget, som
Kershaw ikke vier særlig omtale. Hvis man
skal filtrere enkelte personligheder ud i
det kommunistiske og post-kommunistiske drama, er det ikke helt let i en illustrationsløs bog som denne. Men Wałe˛sa,
Dubček og hans landsmand, forfatteren
Václav Havel, der også skulle blive præsident er skikkelser, som bør huskes.
Kershaw finder pessimistisk, at tilliden
til grundpillerne i det demokratiske samfund formentlig nu er lavere end nogensinde. Den magtdeling, demokratiet hviler på, er på grund af de sociale mediers
udvikling truet, hvad der bl.a. har givet
myndighederne i Ungarn, Polen og Tyrkiet muligheder for krasse indgreb. Folkeafstemninger som grundlag for politisk
beslutninger afspejler en tendens væk fra
det repræsentative demokrati med mulig-
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heder for manipulation og appel til følelse frem for rationalitet.
Trods den megen bekymring for Europa, for ekstremisme og skævvridning af
demokratiet, så finder Kershaw en smule
opmuntring ved at tænke på Tyskland,
som med hans ord ligger i Europas hjerte. Verdensdelens stærkeste og mest indflydelsesrige land, som forhen var ved at
ødelægge Europas civilisation med
undertrykkelse og krig, men som i
moderne tid har kæmpet for sin frihed og
for velstand – og har vundet denne kamp
til misundelse for hele verden.
Hans samlede budskab er, at Europa er
blevet et kontinent af civilsamfund uden
den indflydelse, militæret havde i den
første halvdel af det 20. århundrede, og
at det har lært at samarbejde i stedet for
at gribe til våben. Med Europa tænker
han i det væsentlige på EU, hvis evne til
at styre udviklingen han med rette har
forbehold overfor. En del tyder på, at vi
nok for fremtiden må belave os på et
”Europa med flere hastigheder”, dvs.
vekslende former for integration.
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Nyhedsbladet udkommer 3-4 gange årligt.
Indlæg og andre bidrag kan sendes til redaktionen:
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Bredgade 36B, 1260 København K, Tel.: 33 91 81 18
E-mail: main@helsinki-komiteen.dk
www.helsinkicommittee.dk
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