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Corona-krise, demokrati og
menneskerettigheder i Danmark
Af Karsten Fledelius
Det er, som om Corona-krisen har udviklet sig til en
systemkonkurrence mellem
stater og regeringsformer.
Meget som det var tilfældet i 1930erne,
hvor de autoritære regimer en overgang
syntes at gøre det bedst. Men hvor Anden Verdenskrig kom til at vise noget
helt andet.
I Danmark har vi klaret os bedre end
mange andre steder. Den “danske model”
med tillidsbaseret samtaledemokrati og
aftalesamfund har indtil videre fungeret
rimelig godt. Men også kun det. Politikerne har i modsætning til i Sverige, hvor
det er gået mindre godt med dødsraten,
taget ansvaret, også når sundhedsmyndighederne havde en anden opfattelse.
Og statsministeren lagde fra starten ud
med, at det kunne være, at der kunne
være fejl i foranstaltningerne, men at
det var efter regeringens og folketingets
bedste overbevisning.
Derfor er det også på tide at se på, hvor
det gået godt, og mindre godt. Det har
været vigtigt, at alle partier har virket
sammen om den indledende nedlukning,
men at regeringen samtidig ikke har udnyttet alle de beføjelser, Folketinget havde tildelt den. Vi har ved at gribe tidligt
og resolut ind fået sendt de signaler til
befolkningen, som har over�lødiggjort
nogle af de tvangsforanstaltninger, som
man har grebet til f.eks. i England og Italien, hvor man først lod stå til og så pludselig indførte foranstaltninger, som i høj
grad greb ind i de enkelte menneskers
privatliv.
Vi står igen i en følsom situation, hvor
der har vist sig behov for mere vidtgående indgreb, og hvor der nu er indført
masketvang på alle tidspunkter i alle
offentlige transportmidler. Unægtelig

en kraftig indskrænkning af vor private
komfortzone. Nogle fagfolk tvivler på
nytten af det, selv om det er indført i
mange lande. Men måske er det vigtigste
i den forbindelse at give et kraftigt signal
til alle dele af befolkningen om, at smitten stadig er derude, og at den kan bryde
ud igen, hvis vi ikke fortsat passer på. Vi
skulle jo nødigt ende i udgangsforbud
– dette voldsomme indgreb i vore menneskerettigheder har vi heldigvis hidtil
kunnet undgå.
Men samtidig er der grund til at se
på, hvor situationen kunne have være
håndteret bedre.
En helt central side af et demokratisk
samfund er retssikkerheden, og ligheden
for loven. Her er mange retssager i Danmark blevet forsinket pga. krisen, ofte
til stor ulempe eller direkte skade for de
involverede. Og der har været uheldige
tendenser til, at udbrud af smitte af debattører eller politikere er blevet tillagt
bestemte etniske grupper og deres traditionelle livsform eller kultur. Det er
godt, at sådanne spørgsmål bliver taget
op til debat i medierne. Og at partier andre end regeringspartiet har grebet fat i
dem. Men det er væsentligt også at se på
de strukturelle svagheder i vores samfund, som Corona-krisen har gjort tydeligere.
I en kronik i Kristeligt Dagblad i denne måned redegjorde en far for, hvordan forvaltningen havde behandlet de
støtteforanstaltninger for hans handicappede søn, som han havde ret til ifølge loven. Her som i andre tilfælde viser
det sig, at embedsværket ofte forholder
sig til lovgivningen, som om det gælder
om at �inde argumenter for ikke at følge
den. Formentlig i de �leste tilfælde for at
spare skattekroner. Men sådanne initiativer strider mod individernes lige ret til
lovbestemte ydelser. Og selv om ankesy-

stemet ofte retter op på tingene – hvis de
skadelidte da har orket at tage kampen
op eller har haft tilgang til ressourcepersoner som har været villige til det – giver
det de forfordelte øget ulejlighed, hver
gang ankesystemet skal mobiliseres,
foruden at det i sidste ende giver øgede
omkostninger.
Vi lever i et tillidsbaseret samfund.
Men det forudsætter også, at man kan
regne med de ydelser, det offentlige er
forpligtede til efter loven. Det er det, vi i
Helsinki-Komiteen kæmper for skal ske i
nye og sårbare demokratier som Ukraine
og Georgien. Men vi må huske, at vi selv
skal være et godt eksempel for civilsamfundet i disse lande, og derfor må vi have
orden hos os selv. Corona-krisen og FNs
forestående UPR-eksamination af Danmark er en konkret anledning til også at
se på forholdene i Danmark med et kritisk blik. Også på de sociale skævheder,
som bliver stadig mere udtalte, jo længere krisen varer.

Kolofon
MenneskeRET&VRANG udgives af Den
Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, som er en selvstændig
frivillig organisation, der arbejder for
styrkelse af demokrati, menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse i
OSCE-regionen.

MenneskeRET&VRANG bringer artikler
om menneskerettighedsspørgsmål i
Danmark og andre OSCE-lande, artikler
om Den Danske Helsinki-Komités egne
projekter, nyheder fra andre nationale
Helsinki-Komiteer samt fra relaterede
menneskeretsorganisationer for at skabe opmærksomhed om menneskerettighedsproblemer.
MenneskeRET&VRANG udkommer 3-4
gange årligt.
Artikler og bidrag tegner ikke nødvendigvis Komiteens og redaktionens
holdninger.

Redaktion: Karsten Fledelius (ansvarlig
over for presseloven), Philip Maschke
(tilrettelæggelse), Søren Riishøj og Hanne Severinsen.

Redaktionen sluttede den 24. september
2020.
Oplag: 800

Tryk og layout:
AtlasGra�isk ApS, Kastrup

Bestyrelse
Karsten Fledelius, formand, Jytte Lindgård, næstformand, Gerd Battrup, Ole
Meldgaard, William Rentzmann og Birgitte Vestberg.

Rådgivende Gruppe
Ib Alken, Line Barfod, Lars Blinkenberg, Henrik Brade Johansen, Lars G. Busck,
Arne Piel Christensen, Suzanne Danneskiold-Lassen, Henrik Døcker, Bjørn
Elmquist, Jakob Erle, Ole Espersen, Jørgen Estrup, Charlotte Flindt Pedersen, Kim
Frederichsen, Mirjam Gelfer-Jørgensen, Henning Gjellerod, Thorkild Høyer, Torben
Ishøy, Anders Jerichow, Morten Kjærum, Dieter Paul Küssner, Steen Langebæk,
Camilla Magid, Tue Magnussen, Siegfried Matlok, Jacob Mchangama, Georg Metz,
Michael Metz Mørch, Klaus Carsten Pedersen, Bodil Philip, Sven Riskær, Villo
Sigurdsson, Poul Villaume og Kjeld Aakjær.

Sekretariat
Karsten Fledelius, formand, Philip Maschke, sekretariatsleder, Svend Jensen, regnskabsfører, Claus von Barnekow, Carl Erik Foverskov, Margareta K. Jakobsen, Lena
Jørgensen, Søren Riishøj, Julia Samokhvalova, Hanne Severinsen, Arne Stevns og
Helle Vallø

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

ISSN: 1604-6854

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 kon�likter, 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
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Respekt for menneskerettigheder i Danmark?
Af Jytte Lindgård
Den Danske Helsinki-Komité har siden sin start i 1985
primært arbejdet med
menneskerettigheder og
demokrati i andre lande end Danmark.
Komiteen har deltaget i valgobservation
og overvågning i retssager, i øjeblikket
i Ukraine. DHK har i mindre grad rettet
blikket mod demokrati, menneskerettigheder og retfærdig rettergang i Danmark.
Komiteen agter fremover i større omfang også at beskæftige sig med de nationale forhold. Rækken af emner er
meget lang, og dette skyldes ikke kun
Corona-krisen.
Naturligvis har Corona-krisen en me-

get stor betydning for samfundet og de
demokratiske rettigheder. Der er sket
indskrænkninger, som helt sikkert har
været nødvendige – ikke mindst fremhævet stærkt af Morten Kjærum - og som
vi alle sammen må tåle, også selvom de
er ligger på yderkant med lovgivningen,
måske endda på kant af Grundloven.
Men ikke alle områder, hvor den enkelte borgers rettigheder begrænses, skyldes Corona-krisen.
Mange kompetente jurister har heldigvis den senere tid udtalt sig herom,
Jacob Mchangama, Elo Rytter, Thomas
Gammeltoft-Hansen og andre. Men civilsamfundets organisationer bør også
træde i karakter, ikke mindst Den Danske Helsinki-Komité.

Proportionalitet
Vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder Louise Holck og generalsekretæren i Advokatsamfundet Andrew
Crichton udtrykker det i en kronik, ”et
centralt element i menneskeretten er
proportionalitet, og derfor er det vigtigt,
at regering og folketing kun vedtager
strengt nødvendige rettighedsindgreb”.
Samtidig understreger de, at jo mere
indgribende en lovgivning i befolkningens rettigheder er, jo større grad af gennemsigtighed er nødvendig.

Familieretshusene

Allerede før Coronaen satte ind, var der
store problemer i de nye Familieretshuse, ikke mindst på grund af de enormt
lange sagsbehandlingstider. Efter Coronaen er det endnu værre. Hvis folk har
været heldige at få et møde, men ikke
kunnet blive enige på første møde, får de
at vide, at der i øjeblikket er 6 måneders
ventetid på et opfølgende møde. Det afhænger lidt af, hvor man er i landet.
Reglen om, at der nu er en re�leksionsperiode på 3 måneder førend der
kan tages stilling til børnenes placering
og parret i øvrigt kan blive skilt, hindrer
parterne i selv at få en hurtig løsning på
kon�likterne. En nu afgået landsdommer,
der havde behandlet mange familieretlige sager udtrykte en gang under et større
møde ”hellere en hurtig og måske forkert
afgørelse om børnenes placering end en
langtrukken sagsbehandling”. Det er nok
lidt stærkt udtrykt. Men langsommelighed i den juridiske sagsbehandling giver
mange problemer for den enkelte borger.
Det samme gælder opløsning af ægteskaber uden mindreårige børn, og det er
ikke mindst problematisk for de ægteskaber, hvori der har været vold.

Retssystemet

Det er en krænkelse af retssikkerheden,
at der går meget lang tid, før en straffesag bliver behandlet. Folketinget har
besluttet, at en straffesag skal behandles
37 dage efter at der er rejst tiltale, men
det betyder, at politi og anklagemyndig-
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hed venter med at rejse tiltale til sagen
er så langt, at man kan sige, at nu kan den
komme på om 37 dage.
Det betyder ofte en meget lang sagsbehandlingstid.
Også politiet er presset, sager om trusler og småvold bliver ikke efterforsket rimeligt hurtigt. En stadig verserende sag
med en ung mand, der havde fået tæsk,
og herefter var blevet afpresset penge,
�ik mulighed for at indgive anmeldelsen og der blev foretaget politia�høring.
Men politiet har ikke haft ressourcer til
at foretage a�høring af gerningspersonerne, heller ikke efter at gerningspersonerne på ny henvendte sig per sms.
Når forurettedes bistandsadvokat rettede henvendelse til politiet var beskeden
blot, at sagen ligger til fordeling, men at
der endnu ikke 5 uger efter har været
ressourcer til at tage sig af sagen. Et klart
brud på den almindelige retssikkerhedsgaranti.
Der er heller ikke tilstrækkelige ressourcer til at sagerne om tilhold kan
fremmes på en sådan måde, at den forurettede føler sig beskyttet af retssystemet.
Det er også et problem for retssikkerheden, at anklagemyndigheden er så
hårdt presset, som tilfældet er, de unge
anklagere er oppe imod en hær af stærke forsvarsadvokater, hvilket jo sker i de
store sager, hvor der kan være 8, 10 eller
12 forsvarsadvokater mod én eller højst
to yngre anklagere

Udlændinge

Udlændinge indsat i Ellebæk har været
udsat for en meget lang fængsling på
grund af Coronaen. Mange, som gerne vil
udsendes, har ikke kunnet blive udsendt
på grund af Coronaen og er kommet til
at sidde op til 6 måneder ekstra i danske
fængsler.
Sagsbehandlingstiden i Udlændingenævnet blev allerede i sensommeren bebudet øget med mange måneder.
Et lovforslag, der netop har været til
høring, er Administrativ frakendelse af
dansk statsborgerskab. Dette vil kunne
ske uden domstolsprøvelse. Lovforslaget
er på kanten af menneskerettighederne.
Frakendelsessagen vil kunne indbringes for domstolene, men den person,

Retsbygning.

der står for at miste sit statsborgerskab,
tjekker ikke sin e-boks hver dag i Syrien
eller har NEM-id på sig eller læser Statstidende, og så fortaber han/hun retten til
domstolsprøvelse. Selvom vedkommende har foretaget en urimelig handling, er
det vigtigt at holde fast i princippet om,
at så indgribende foranstaltninger, som
en frakendelse af statsborgerskab er, altid skal ske efter domstolsprøvelse.
Der har været tale om, at udlændinge,
der får afslag på asyl i Udlændingestyrelsen, kan få et beløb udbetalt for ikke at
bringe sagen videre til Flygtningenævnet. Dette er klart et brud på princippet
om to-instansbehandlingen, et princip
Danmark har haft i rigtigt mange år, og
som vi kan være stolte af, idet det virkelig styrker den enkeltes retsstilling.

Børn

Der har i den senere tid heldigvis været
en meget stor debat om den manglende
retssikkerhed for de udsatte børn, og
man vil håbe, at det hjælper. Men også
her bør der være ”vagthunde”, der ser
på, at menneskerettighederne hele tiden holdes i hævd, og dette gælder også
udenlandske børn, de bør ikke vokse op
i Sjælsmark, og selve �lytningen ud til andre steder har taget meget lang tid. No-
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get skyldes Coronaen, men man skal passe på, at Coronaen ikke bliver en generel
undskyldning.
De danske børn, som har forældre,
der har kæmpet i Syrien eller lignende
steder, og har dansk statsborgerskab, er
danske statsborgere og bør derfor frit
kunne vende tilbage til Danmark. Hvis
de selv har været så store, at de har gjort
noget af egen fri vilje, skal de selvfølgelig
tage de retlige konsekvenser, men ellers
kan man ikke fratage dem retten til deres
eget land. Det er jo også et princip, som
vi hylder i asylsagerne, at den person,
der ikke får asyl, skal og bør hurtigst muligt tilbage til sit hjemland.

Høringsfrister

Det er på det senere blevet bedre med
lidt længere høringsfrister, men der er
fortsat langt igen. Det er vigtigt at fastholde princippet om en reel høring af
interesseorganisationer. Derfor skal høringsfrister have en rimelig længde.
Det er på det senere blevet bedre med
lidt længere høringsfrister, men der er
fortsat langt igen. Det er vigtigt at fastholde princippet om en reel høring af interesseorganisationer ved fremsættelse
af lovforslag. Derfor skal høringsfrister
have en rimelig længde.
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Den Ny Demokratifond:
Civilsamfundspartnerskaber med de østlige naboskabslande
Af Hanne Severinsen
Udenrigsminister
Jeppe Kofod lancerede på et
møde hos DIIS den 14.
september etablering af et
nyt program i Udenrigsministeriet med
navn Den Ny Demokratifond med et
budget på op til 50 mio.kr. (2020-2022).
Den Ny Demokratifond skal bidrage
til Naboskabsprogrammets formål om
at opbygge langsigtede partnerskaber
mellem
civilsamfundsorganisationer
i naboskabslandene og Danmark. Den
skal bidrage til at styrke demokratisk organisering af civilsamfundet og fremme
mellemfolkelig erfaringsudveksling og
regional netværksdannelse.
Aktuelt fokuserer Naboskabsprogrammet geogra�isk på de to af de seks
naboskabslande, der er længst fremme i forhold til en demokratisk udvikling: Ukraine og Georgien. Imidlertid
har befolkningen i de resterende naboskabslande også ret til selv at bestemme deres fremtidige vej – og der er i civilsamfundet grupper og organisationer,
der kæmper for borgerlige frihedsrettigheder, demokrati og frie medier. Derfor
er fonden regionalt rettet mod de seks
østlige naboskabslande: Hviderusland,
Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien
og Azerbajdjan – i samarbejde med tilsvarende partnere i Danmark.
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På UMs hjemmeside er nu et ”call for
proposals”, hvor civilsamfundsorganisationer med erfaringer og partnerskaber i naboskabsregionen inviteres til at
komme med deres bud på opbygning og
strategi for et sådant program (frist den
26. oktober).

• Miljø og klima: Miljø- og klimaspørgsmål mobiliserer unge og civilsamfund
globalt såvel som i Naboskabslandene,
og det er et emne med bred folkelig
opbakning.
• Det forudsættes, at kønsaspektet
indgår som et væsentligt tværgående hensyn

• Unge er fremtidens ledere og beslutningstagere og har ofte været drivende i demokratiprocesser. I tidligere
samarbejder er der demonstreret en
gensidig interesse for læring og erfaringsudveksling mellem unge i Danmark og naboskabslandene.
• Medier. Ved politisk transition spiller
ua�hængige og frie medier en afgørende rolle for troværdig oplysning og udvikling af en demokratisk kultur.
• Kultur. Kultur er en værdifuld drivkraft til at skabe dialog og forståelse
på tværs af politiske skel og til at sætte
samfundskritiske temaer på dagsordenen.
• Arbejdsmarkedsorganisationer.
Danmarks traditioner for stærk faglig
organisering og en organiseret dialog mellem arbejdsmarkedets parter
kan bidrage til at skabe ’accountability’, sikre social dialog om velfærd og
rettigheder, bred mobilisering af civilsamfundet samt bedre betingelser
for vækst.

Den Ny Demokratifond etableres i tre
parallelle spor:
1. Styrkelse af civilsamfundet og fremme af langsigtede og bæredygtige
regionale netværk mellem civilsamfundsorganisationer i Danmark og
Naboskabslandene.
2. Rapid-response-midler kanaliseres
til civilsamfundsgrupper, menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der har brug for hurtig støtte
3. Nye og innovative mellemfolkelige
samarbejdsrelationer og erfaringsudveksling mellem civilsamfundsorganisationer og kultur-, undervisnings- og vidensinstitutioner i
Danmark og Naboskabslandene.

Tematiske indsatsområder:

Forhistorien: Demokratifonden og Den
Danske Helsinki-Komité

I 1990, efter Berlinmurens fald, oprettede den daværende regering Demokratifonden med Poul Hartling som første
formand. Tanken var, at man skulle støtte de nye demokratier i Central- og Øst-
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europa og dermed de nye civilsamfund,
som �ik deres selvstændighed.
Fonden støttede frem til 2000 mange
små og store projekter som betød, at
danske civilsamfundsorganisationer �ik
kontakt til lignende grupperinger i de
nye demokratier. I Helsinki-Komiteen
gennemførte vi mange større og mindre
projekter indenfor især kriminalforsorg
og kapacitetsopbygning.
Selv blev jeg dengang involveret i programmer om demokrati og retssamfund
for ukrainske dommere, anklagere og
mediefolk, der som led i Helsinki-Komiteens programmer skulle på et besøg i
Folketinget.
Via Europarådet er jeg ofte stødt ind
i mennesker, som via den folkelige udveksling og kurser har lært om demokrati og folkeoplysning ved et kortere eller
længere ophold i Danmark formidlet via
Demokratifonden.
Margareta og jeg var for 11 år siden i
Kyiv for at deltage som talere i et møde
om Folkeoplysning og Grundtvig. Her
opdagede vi, at der i længere tid på Kievs Pædagogiske Fakultet havde været
en levende interesse for både Grundtvig,
livsoplysning og Folkeuniversitetstanken, og at interessen for Grundtvig var
blevet grundlagt ved et demokratifond-�inansieret projekt femten år tidligere. Det ophold skrev professoren en
bog om, som hun brugte i sin undervisning - og hun havde bagefter haft et ophold i Vartov for at studere Grundtvig og
hjælpe en af sine mest talentfulde elever
videre i sit ph.d.-projekt om Grundtvigs
folkeoplysningstanker.
Fakultetet havde også planer om at
starte folkeoplysende kurser, hvor professorer på frivillig basis skulle undervise almindelige mennesker herunder
pensionister, der gerne vil vide mere om
samfund, naturvidenskab, litteratur og
kunst.
Mange i de nye demokratier �ik nogle
oplevelser, der satte ting i relief, når man
opdager facetter i sit eget samfund ved at
sammenligne med andre.
Sørgeligt nok �ik Demokratifonden i
2000 en evaluering, hvor en konsulentvirksomhed konkluderede at ”Selvom
Fonden har givet et væsentlig bidrag til
demokratiseringen gennem tusindvis af

Link:
https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/stoetteform/
puljeordninger/den-ny-demokratifond/
enkeltprojekter, har effekten nok været
mindre, end hvad de danske arrangører
var tilbøjelige til at mene – og at forholdene i Danmark og i modtagerlandene
var for forskellige til på meningsfuld
måde direkte at kunne overføre dansk
viden og demokratierfaring til det lokale
plan.”
Det pågældende konsulent�irma konkluderede derefter, at det var bedre at
samle midlerne og udbyde dem. Bistanden, mente man, skulle bedre forankres
i større puljer i modtagerlandene med
henblik på at gøre den mere bæredygtig.
Efter disse retningslinjer gennemførtes i 2002 en nyorientering, så fondens
indsats for fred og stabilitet i bl.a. Central- og Østeuropa og på det vestlige Balkan som hovedregel ikke længere blev
baseret på modtagne ansøgninger. I konsekvens heraf blev fondens bestyrelse
nedlagt.

Helsinki-Komiteen og naboskabsprogrammet

Det danske Naboskabsprogram har siden været gennemført først og fremmest
som stærke delprogrammer i Ukraine
og Georgien, som implementeres af store internationale organisationer (UNDP,
UN-Women, ILO, CoE og EU m.�l.). En
evaluering 2019 har påpeget, at herved
har ”Naboskabsprogrammet imidlertid
samtidig mistet muligheden for at bringe
de mange danske civilsamfundsorganisationer, som har omfattende erfaringer
i regionen, i spil, og man har ikke bidraget til Naboskabsprogrammets andet
langsigtede målsætning om at skabe
samarbejdsrelation mellem danske og
naboskabspartnere, der rækker ud over
de konkrete bistandsprojekter” (påpeget
af ’Mid-term review’ af Naboskabsprogrammet 2019).
Dette udsagn svarer helt til Helsinki-Komiteens erfaring. Efter nyordningen i 2002, havde vi svært ved at ind-
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passe vores projekter i de nye rammer.
Derfor gik vi i 2015 med andre civilsamfundsorganisationer sammen om en
henvendelse først til S-R-regeringen og
- efter regeringsskiftet - til V-regeringen.
Vi skrev bl.a. ”Tidligere tiders projektstøtte fra Demokratifonden har haft stor
betydning for mulighederne for at pro�ilere Danmark i de nye østeuropæiske
lande og for den folkelige kontakt. En
levende personlig kontakt imellem civilsamfundene er afgørende i skabelsen
af udviklende projekter. En konsekvens
af ”professionaliseringen” af Naboskabsstøtten er desværre, at Danmark mister
en oplagt mulighed for folkeligt medejerskab, hvilket risikerer at bidrage til den
faldende folkelige opbakning bag den
danske bistand.”
Ved Folkemødet samme år havde vi
også et velbesøgt arrangement om dette
emne med deltagelse af politikere (bl.a.
Jeppe Kofod) og NGOer.
Svaret fra daværende udenrigsminister Kristian Jensen var positivt – men
dog med en tilføjelse at ”vi fortsat ønsker
at samle og strømline under Naboskabsprogrammet og dermed sikre, at danske
midler udnyttes bedst muligt”.
Resultatet blev at CISU, der indtil da
administrerede Ulandsprojekter, �ik en
øremærket pulje – i begyndelsen på 20
mio.kr. - til de 6 lande under Naboskabsprogrammet.
Efter nogle begyndevanskeligheder
har vi efterhånden haft megen glæde af
samarbejdet med CISU. Så nu venter vi
spændt på mulighederne i det nye initiativ.
Læs i tilknytning hertil uddrag af formandens beretning om vort engagement i
Belorus, Georgien og Ukraine side 20.
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Omvæltningerne i Hviderusland og Rusland-faktoren:
- interview med Svjatlana Tsikhanovskaja
Af Søren Riishøj
Over de sidste årtier har
den hviderussiske befolkning ikke fået øje på et alternativ til den herskende
elite omkring præsident Aleksander
Lukasjenko. Systemet har under Lukasjenko på intet tidspunkt været demokratisk, men det har givet �lertallet
af befolkningen en følelse af stabilitet
og forudsigelighed. Det skriver ”New Eastern Europe” (17.9.2020). Det er kendt,
at autoritære systemer overalt i verden
trives bedst, når de er i stand til at sikre stabilitet og forudsigelighed. Fænomenet kaldes ”autoritær konsolidering”.
Lederne i Hviderusland har over årene
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talt til befolkningen i et forståeligt sprog
og sikret befolkningen et nogenlunde acceptabelt eksistensminimum.
I mange år kunne �lertallet af hviderusserne ikke se noget alternativ til Lukasjenko, forstået som en bæredygtig
modelite. Det blev for alvor ændret i
2020, først med Corona-pandemien og
snart efter med præsidentvalget. Den
autoritære konsolidering var truet. Lukasjenko forsøgte sig med den gamle
kendte strategi at forbyde de mest farlige kandidater (f.eks. Valerij Tsapkala og
Viktar Babaryka) at stille op ved præsidentvalget. Siarhei Tsikhanovski kunne
heller ikke opstille, men dennes hustru,
Svjatlana, anså han derimod for harmløs
og ufarlig. Som Svjatlana Tsikhanovskaja

selv siger det i et interview til det polske
”Newsweek” (39.2020), er hun en lærerinde, der havde trukket sig fra arbejde for at passe sine to børn, og en sådan
person havde Lukasjenko mildt sagt ikke
meget til overs for.
Men frygten forsvandt, den gamle ”sociale kontrakt” mellem styre og befolkning fungerede ikke længere. Selv Lukasjenkos ”tro støtter”, ansatte på store
statsvirksomheder, i statslige medier og
i sikkerhedsstyrkerne var ikke længere loyale opretholdere af politisk status
quo. Som polakkerne i 1980 og tjekkerne
i november 1989, under �løjlsrevolutionen, gik folk nu i stort tal på gaderne og
protesterede. Civilsamfundet optrådte
ua�hængigt af regimet og ikke-voldeligt.
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Svjatlana Tsikghanovskaja.

En ny generation har set dagens lys
i Hviderusland og kræver at få reel politisk ind�lydelse. De unge har rejst til
mange lande. De ved, hvad der sker
også uden for Hviderusland og kommunikerer med ligesindede både hjemme
og ude, og både fysisk og (især) via de
sociale medier. Det store spørgsmål er,
hvor hurtigt oppositionen bliver institutionaliseret, hvor hurtigt der bliver skabt
bæredygtige institutioner og modeliter,
der er i stand til at gennemføre de nødvendige politiske og økonomiske forandringer. Koordinationsrådet vil være en
mulig katalysator for forandring, den
dag Aleksander Lukasjenko er helt væk.
Det fremtidige forhold til Rusland er
meget vigtigt. Det emne bliver diskuteret ivrigt. Oppositionen gør sit bedste
for at undgå konfrontation med Rusland. Til det før omtalte polske ugeskrift
”Newsweek” siger præsidentkandidat
og leder af oppositionen Svjatlana Tsikhanovskaja, at Vladimir Putin godt nok
taler med vores såkaldte præsident (Lukasjenko), men han er en ”klog politiker”,
der forstår, at hviderusserne ikke længere (stiltiende) accepterer Lukasjenkos
styre. Han afventer, hvad der sker. Indtil
videre kan han godt bruge en nu politisk
medgørlig Lukasjenko. Men han ved, at
hviderusserne og russerne altid har levet
fredeligt sammen, været partnere. Putin
ønsker ikke oprør nede fra i sit eget land.
Men demokrati i Hviderusland betyder
ikke, at partnerskabet ophører. De lån,

Viktar Babaryka.

Siarhei Tsikhanovski.

Putin har ydet Lukasjenko, har ikke stor
betydning; de er mest til brug for afdrag
på gamle lån. At Hviderusland kommer
tættere på Europa er ikke ensbetydende
med, at der dermed bliver opbygget en
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mur mellem Hviderusland og Rusland,
vurderer Svjatlana Tsikhanovskaja. Efter
hendes mening vil Putin klogelig afstå
fra at intervenere militært.
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Polens naboskabspolitik:
den svære Hvideruslandspolitik
Af Søren Riishøj
Polen har i hele perioden
siden 1989 haft problemer
med politikken over for
sine nabolande mod øst. I
fredelige tider havde naboskabspolitikken ikke høj prioritet, men under den
nye ”kolde krig” er den blevet altafgørende. 1990erne var fredelige forstået
på den måde, at Rusland ikke udgjorde
nogen sikkerhedsrisiko. Det skriver Pawel Kowal i en interessant analyse i det
polske ugeskrift ”Polityka” (37.2020).
Vestens dominans og Ruslands svaghed
bestemte den internationale dagsorden
i 1990erne. Den største opgave for præsident Lech Walesa var at få de russiske
styrker hurtigst ud af Polen. Efter årtusindeskiftet, under Vladimir Putin, blev
russisk udenrigspolitik mere ”selvbevidst” (”assertive”). Frem for alt modsatte Putin sig NATOs fortsatte udvidelser
mod øst.
Lov og Retfærdighedspartiet har ikke
været for begejstret for EUs nabopolitik,
der et godt stykke forbindes med den
tidligere udenrigsminister Radoslaw Sikorski, der i dag er medlem af EuropaParlamentet for oppositionen. Men regeringerne i Warszawa har været tvunget
til at opprioritere naboskabspolitikken,
og det har uundgåeligt betydet kon�likt
med Rusland. Aleksander Kwaśniewski,
Polens præsident fra 1995-2005, var
aktiv som mægler og forhandler under
Orangerevolutionen i Ukraine i 2004,
præsident Lech Kaczyński støttede aktivt Georgien under krigen med Rusland
i 2008, Donald Tusk �ik som opgave at
varetage polske interesser under Maidan oprøret i Ukraine i 2014, og præsident Duda og den polske regering står
lige nu ansigt til ansigt med oprøret i
Hviderusland.
Mateusz Morawiecki, regeringschefen,
har forsøgt at få aktiveret EU og indkaldt
et EU-topmøde om Hviderusland, men
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Polens muligheder i EU er begrænsede.
Polens status i EU er yderligere svækket efter præsidentvalget. Et for stærkt
polsk engagement kan kun skabe uro og
vrede i Moskva. Polens forhold til Ukraine er heller ikke godt, især på grund
af uenigheder om bestemte historiske
begivenheder. Forholdet mellem Polen
og Rusland er som bekendt anspændt,
mildt sagt. Et for stærkt polsk engagement i Hviderusland kan kort sagt skade
mulighederne for at opnå en fredelig udgang på kon�likten i Hviderusland.
Derfor er opgaven at støtte oppositionen i Hviderusland blevet overladt til Litauen, der godt nok fører en anti-russisk
politik, men set fra Kreml er langt mindre og derfor mindre kontroversielt som
naboland til Hviderusland end Polen.
Nogle i Polen spørger, ”hvorfor Litauen
og ikke os”, men det har som sagt sine
indlysende årsager. Opbakningen til en
aktivistisk naboskabspolitik er i�lg. meningsmålingerne behersket i den polske
befolkning, især på grund af frygt for regulær krig. Det har været svært for den
polske regering at overbevise befolkningen om, at udviklingen i Hviderusland er
et alvorligt sikkerhedspolitisk problem.
Men Polen kan til gengæld danne model for en mulig fredelig udgang på kon�likten i Hviderusland. Det skyldes det
ikke-voldelige oprør i Polen i 1980, for
40 år siden. Det forløb fredeligt og førte
til lovliggørelsen af Solidaritet. Solidaritet a�holdt sig dengang helt bevidst fra
at inddrage spørgsmålet om polsk medlemskab af Warszawapagten for at skabe
en fredelig udgang og undgå det blodige
scenarie, vi var vidner til i Ungarn i oktober-november 1956. Derfor blev der talt
om en ”selvbegrænsende revolution” i
stil med ”�løjlsrevolutionen” i Tjekkoslovakiet i 1989 og de rundbordssamtaler i
Polen 1988-89, der førte til et ikke-voldeligt brud med det ”realsocialistiske”
system.
Pawel Kowal henviser til den tyske

politik i 1980erne, der på samme tid
fastholdt de diplomatiske kontakter til
Moskva og Warszawa og understøttede den demokratiske udvikling i Polen.
Vigtigt, siger han, er ikke at behandle
oppositionen i Hviderusland som blot
et halehæng til Vesten, men som en
selvstændig ua�hængig partner. Altafgørende er ”soft power”, at øge kontakten
til det hviderussiske civilsamfund. Men
kontakter og kanaler for kommunikation til regeringen i Minsk kan vi, ganske som i 1980erne, ikke undgå. Ellers
vil det ikke blive muligt at yde hviderusserne tilstrækkelig humanitær bistand.
Som i Polen i 1980erne er afskeden med
diktaturet i Hviderusland kun et spørgsmål om tid. Som Polen har Hviderusland
allerede fået sine revolutionære helte og
heltinder.
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Moscow mechanism iværksat overfor
Hviderusland
Af Philip Maschke
Som det er læserne bekendt bestod samarbejdet
indenfor CSCE, Conference
on Security and Co-operation in Europa, af en række på hinanden
følgende konferencer i årene 1975-1993.
Hver etape aftaltes i et konferenceresultat, der bærer værtsbyens navn. Den
menneskelige dimension, (menneskerettigheder og demokrati) som vi ynder
at nævne som The Copenhagen Document blev vedtaget i 1990.
Medlemsstaterne blev i Moskva i 1991
enige om at fastlægge en fremgangsmåde for – eller snarere et katalog af
fremgangsmåder/procedurer - tjek på
overholdelse af de aftalte spilleregler
i den menneskelige dimension. Såvel
en medlemsstat selv som en gruppe af
medlemsstater kan påkalde anvendelse af ”Human Dimension Mechanism” kaldt the Moscow Mechanism - for at undersøge en medlemsstats overholdelse
af de aftalte menneskerettigheder. Den
blev vedtaget på det sidste møde i konferencen om den menneskelige dimension
i Moskva i 1991 – med tilføjelser i Helsinki 1992 og Wien 1993. Den består i
hurtig sammensætning af og hurtig indsættelse af en ad hoc undersøgende ekspertmission. Den skal være rettet mod et
velde�ineret problem.
ODIHR er udpeget til støttende organisation, når Moskva-Mekanismen bringes i anvendelse. Det er ODIHR-kontoret
i Warszawas ansvar at have og stille en
liste over eksperter til rådighed.
Moskvamekanismen er et af de eneste ikke-konsensus baserede redskaber
i OSCEs værktøjskasse. Ifølge dens §12
kan en gruppe på mindst 10 medlemsstater iværksætte ekspertmissionen
i et andet medlemsland, når brud på
den menneskelige dimension menes
at foreligge. I�lg. procedurens §10 kan
medlemsstaten kræve selv at udnævne

en ekspert. Ultimativt kan medlemsstaten nægte at udstede visa til indrejse til
eksperterne, som så må bero sig på alt
materiale, der tilsendes til dem af journalister, civilsamfund, udrejste og andre
informanter. (Vedtagelser på den årlige
opfølgende Human Dimension Implementation Meeting kræver konsensus.
Der holdes ikke nogen fysisk HDIM i
2020).
OSCEs albanske formandskab har talrige gange opfordret Hviderusland til at
anvende muligheden for mediation til at
løse de nationale politiske uenigheder
gennem OSCE. Dette er blevet afslået.
Hviderusland er medlem af OSCE og har
underskrevet aftalerne, mens Hviderusland ikke er optaget som medlem af
Europarådet.
Den 17. september tog United Kingdoms ambassadør Neil Bush ordet ved
OSCEs Permanent Council i Wien på vegne af Belgien, Canada, Danmark, Estland,

Finland, Frankrig, Holland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rumænien,
Slovakiet, den Tjekkiske republik, United Kingdom og USA.
Ambassadøren konstaterede, at de
hviderussiske myndigheders eneste reaktion til dato havde været systematisk
at angribe de, der ville dialog, og havde
fortsat med voldelig undertrykkelse af
fredelige protesterende, herunder kvinder og unge. Han fortsatte (i uddrag):
”Præsidentvalget den 9. august var
hverken frit eller retfærdigt: restriktioner på udøvelsen af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i valgkampen bragtes i anvendelse,
herunder intimidering og forfølgelse af
politiske aktivister, kandidater, journalister, medieaktivister, advokater, fagforeningsfolk, og menneskeretsforkæmpere; på valgdagen fandtes troværdige
rapporter om alvorlige uregelmæssigheder på valgstederne. Valget var ej heller

Minsk Belarus.
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gennemsigtigt. Begrænsninger forbød
lokale ua�hængige observatører, og den
manglende betingelsesløse invitation fra
Hvideruslands myndigheder betød, at
ODIHR var forhindret i at gennemføre en
troværdig og effektiv mission, og derfor
ikke var i stand til at observere valgprocessen.
”Forud for valget arresterede hviderussiske myndigheder oppositionspolitikere og forhindrede dem i at registrere
deres kandidatur. Efter valget har vi oplevet den fortsatte tilbageholdelse af oppositionens nøgle�igurer, sammen med
intimidering, fængsling og udvisning fra
Hviderusland af politiske aktivister. Vi
har også set gentagne lukninger af internettet for at forhindre spredning af
informationer.
”Vi fordømmer på det kraftigste de
massearrestationer og tilbageholdelser,
som hviderussiske myndigheder har
gennemført efter valget mod fredelige
protesterende, og den intimidering og
tilbageholdelse af journalister og andre
mediefolk, advokater, menneskeretsforkæmpere og fagforenings- og politiske
aktivister, der har fundet sted.
”Vi er alarmeret over påstande om
tortur, respektive umenneskelig og nedværdigende behandling i tilbageholdelsescentre. Vi vil minde de hviderussiske myndigheder om, at forbuddet mod
tortur og anden grusom, umenneskelig
eller nedværdigende behandling eller
afstraffelse er absolut.
”Hviderusland har som medlemsstat
af OSCE frivilligt forpligtet sig til at holde fuldstændigt frie og retfærdige valg,
og til at gennemføre menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder.
Hviderusland har også forpligtet sig til
sammen med medlemsstaterne og institutionerne at overholde sine forpligtelser, samt har underskrevet de forskellige
mekanismer, gennem hvilke OSCEs menneskelige dimensions bestemmelser
holdes i hævd og styrkes. De mekanismer er skabt for at levere støtte til medlemsstater og til at sikre, at medlemsstater handler i overensstemmelse med
deres forpligtelser på den menneskelige
dimension.
”Vi ønsker at støtte OSCE-formandsskabets fortsatte tilbud om at bibringe
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Links:
Aftaleteksten: https://www.osce.org/�iles/f/documents/5/e/20066.pdf

Iværksættelsen ved Permanent Council i Wien: https://www.gov.uk/government/speeches/joint-statement-invoking-the-moscow-mechanism-in-relation-to-serious-human-rights-violations-in-belarus?�bclid=IwAR3UuCnNWyy8LENcKqCL95j0pNkkZ8oUlZuT-wIANUrtsqbA-3sqibUNGew
OSCE: https://www.osce.org/odihr/human-dimension-mechanisms

Udenrigsministeriets pressemeddelelse: https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsid=02474e5d-95e0-4dc1-b51f-8d2a191
77e73

en åben og konstruktiv dialog i Hviderusland. Til dato ses ingen indikation af, at
de hviderussiske myndigheder er villige
til at indgå i dialog. Vi påkalder os derfor
i dag §12 i Moskva Dokumentet af 1991
(Moskva Mekanismen) for at nedsætte
en ekspertmission, der skal analysere og
rapportere om de anførte bekymringer,
samt komme med anbefalinger om de
punkter, vi har identi�iceret som særligt
alvorlige trusler mod den menneskelige
dimension i Hviderusland. Disse bekymringer drejer sig som anført om [se oplistning af overtrædelser ovenfor]. Tak”.
Moskva-mekanismen har siden sin
vedtagelse kun været bragt i anvendelse
otte gange.
Danmarks udenrigsminister Jeppe
Kofod forklarede, at ”grundlæggende
handler missionen om at holde de hviderussiske myndigheder til ansvar for
deres grove brud på den hviderussiske
befolknings ret til frie og retfærdige valg,
grundlæggende frihedsrettigheder og en
velfungerende retsstat. Ekspertmissionen kan forhåbentligt bidrage til at sætte
en stopper for myndighedernes brutalitet og undertrykkelse. Myndighederne
bliver nødt til at starte en fredelig dialog
med befolkningen. Kun på den måde kan
Hviderusland komme ud af den dybe krise, som landet lige nu be�inder sig i”.
Jeppe Kofod ønskede samtidig, at EU
og andre mulige fora anvendes: ”Samtidig er det vigtigt, at vi fastholder et massivt internationalt pres. Derfor har jeg

også tidligere på det kraftigste fordømt
de voldelige overgreb, intimidering og
tilbageholdelser af fredelige demonstranter, oppositionspolitikere og den
frie presse, som vi ser i Hviderusland.
Danmark vil fortsat presse på for, at de
målrettede EU-sanktioner implementeres hurtigst muligt.”
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Erklæring udsendt af de nordiske udenrigsministre (N5) ved
deres møde på Bornholm den 17. sept. 2020
The Foreign Ministers of Finland, Iceland, Norway, Sweden and Denmark met today at the Danish island of Bornholm. Situated in the Baltic Sea, they discussed matters of international security and foreign policy.

The ministers condemn in the strongest possible terms the poisoning of Russian opposition leader Alexey Navalny
and call upon Russia to conduct an impartial and transparent investigation including experts from the OPCW. The
Ministers express their deep concern over the use of a banned nerve agent on the territory of one of our neighbouring countries. Russia must immediately disclose any relevant information on how a chemical weapons attack
could be conducted on its territory. Any attack with a chemical weapon is a clear breach of international law, undermining existing norms against the use of weapons of mass destruction. The international community needs to see
those responsible held accountable. Further, attacks on members of the opposition are an unacceptable breach of
democratic principles, human rights and international law. We regret this grave blow against democracy and political plurality in Russia.

The ministers also reiterated their support and solidarity with the people of Belarus who demand respect for fundamental freedoms and free and fair elections. The Belarusian authorities’ brutal repression and disproportionate
use of force against its own citizens must end. Referring to previous statements, the ministers call on the Belarusian
authorities to immediately release all unlawfully detained, to launch a genuine national dialogue and to engage meaningfully with the OSCE. The foreign ministers underline the importance of swift imposition of sanctions by the EU
and likeminded states on those responsible for electoral fraud and oppression of civilians.

The ministers also discussed Mr. Björn Bjarnasons report on Nordic Foreign and Security Policy, which opens an
important new chapter in Nordic cooperation on foreign and security policy. Welcoming the report, the foreign ministers have agreed to look into recommendations within all three chapters of the report: climate, hybrid/cyber and
multilateralism, with a view to taking them forward.
Finally, the ministers agreed on the need for further Nordic efforts related to con�lict prevention and Women, Peace
& Security (WPS). 20 years after the UN Security Council adopted the �irst resolution on WPS, underlining the
importance of increasing women’s full and equal participation in con�lict prevention and sustainable peacebuilding,
the agenda needs increased commitment globally to ensure its implementation. At the same time, con�licts are
becoming more complex. The Nordic ministers reiterate that peace can only be achieved if women are at front and
centre in peace processes, and they each commit to stronger Nordic cooperation as well as stronger integration of
WPS in con�lict prevention efforts.

Kilde: www.um.dk 17. sept. 2020
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Deklaration fra den Høje Repræsentant på vegne af Den Europæiske Union om
den såkaldte ”indsættelse” af Aleksandr Lukasjenko den 23. september [EUs
udenrigsrepræsentant]
Den Europæiske Union gentager, at det hviderussiske præsidentvalg den 9. august hverken var frit eller retfærdigt.
EU anerkender ikke de forfalskede resultater. Af den grund mangler den såkaldte indsættelse den 23. september
2020 af Aleksandr Lukasjenko og hans ny mandat enhver demokratisk legitimitet.
Denne “indsættelse” er i direkte modstrid mod størstedelen af den hviderussiske befolknings ønske sådan som
det er kommet til udtryk i talrige, hidtil usete og fredelige protester efter valget, og den tjener udelukkende til at
fordybe den politiske krise i Hviderusland.
Den Europæiske Unions position er tydelig: De hviderussiske borgere fortjener deres ret til at blive repræsenteret af de, som de frit vælger ved et nyt inkluderende, gennemsigtigt og troværdigt valg.
Vi er imponerede og bevægede ved det hviderussiske folks mod sådan som man fortsat demonstrerer fredeligt
for demokrati og for sine grundlæggende rettigheder på trods af de hviderussiske myndigheders brutale undertrykkelse. Vi står solidarisk med dem og støtter fuldt ud deres demokratiske ret til at vælge deres præsident ved et nyt
frit og retfærdigt valg under OSCE/ODIHRs opsyn.
Vi gentager vore forventninger om, at de hviderussiske myndigheder øjeblikkeligt afstår fra yderligere undertrykkelse og vold rettet mod det hviderussiske folk, og øjeblikkeligt og betingelsesløst løslader alle anholdte, inklusive politiske fanger.
EU forbliver overbevist om, at en inkluderende national dialog og et positivt svar på det hviderussiske folks krav
om et nyt demokratisk valg er den eneste vej frem for at �inde en udvej på den alvorlige politiske krise i Hviderusland, den vej, der respekterer det hviderussiske folks ønske.
I lyset af den nærværende situation genovervejer EU sine relationer med Hviderusland.

Konklusioner fra Det Europæiske Råds formand efter videokonference mellem
medlemmerne af Det Europæiske Råd den 19. august 2020 om Hviderusland
EU har fulgt udviklingen i Hviderusland meget tæt og med stigende bekymring. Valget den 9. august var hverken frit
eller retfærdigt, og vi anerkender derfor ikke resultatet.
Befolkningen i Hviderusland har ret til at bestemme over deres fremtid. Medlemmerne af Det Europæiske Råd udtrykker deres tydelige solidaritet med befolkningen i Hviderusland i deres stærke ønske om at udøve deres grundlæggende demokratiske rettigheder.
Medlemmerne af Det Europæiske Råd fordømmer den uforholdsmæssige og uacceptable vold, som statsmyndighederne anvender over for fredelige demonstranter. Vold skal undgås, og alle ulovligt tilbageholdte skal omgående
og betingelsesløst løslades. Aktører fra civilsamfundet og oppositionen, der deltager i drøftelser om politisk overgang, skal beskyttes mod vilkårlige anholdelser og vold. EU forventer en fuldstændig og gennemsigtig efterforskning
af alle påståede overgreb.
EU vil om kort tid indføre sanktioner over for et betydeligt antal enkeltpersoner, der er ansvarlige for vold, undertrykkelse og forfalskning af valgresultater.
De seneste års fremskridt i forholdet mellem EU og Hviderusland er i fare. Enhver yderligere forværring af situationen vil indvirke på vores forbindelser og få negative konsekvenser.
Vi opfordrer de hviderussiske myndigheder til at �inde en vej ud af krisen ved standsning af volden, deeskalering
og en inklusiv national dialog. Kun en fredelig og demokratisk proces understøttet af ua�hængige og frie medier
samt et stærkt civilsamfund kan give varige løsninger. Alle parter, herunder tredjelande, bør støtte en sådan proces.
Vi vil fortsat følge situationen nøje og er rede til at bidrage til bestræbelserne på at afslutte krisen på fredelig vis.
EU støtter fuldt ud OSCE's forslag om dialog i Hviderusland og er rede til at yde bistand for at fremme dem.
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København og Paris 30 år efter.
Tre årtiers arbejde for at fastholde demokrati
og menneskerettigheder
Af Philip Maschke
Det nye sort er webinarer
og online debatter, kan man
mene. Udbuddet er i alt fald
omfattende. For præcis 30
år siden forpligtede OSCEs medlemsstater sig om sommeren i København med
The Human Dimension og i Paris i efteråret med A Charter for New Europe til at
beskytte og fremme menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder samt
at styrke demokratiet og retsstaten.
De to dokumenter var milepæle i
OSCEs historie og var afgørende politiske aftaler for hele den store OSCE region med dens over en milliard borgere.
De grundlagde organisationens enestående sikkerhedskoncept: kun pluralistiske demokratier baseret på retsstaten
og respekt for menneskerettigheder kan
levere den altomfattende sikkerhed i
hele regionen.
Dette fejres i år ikke med et fysisk
Human Dimension Implementation
Meeting over to uger. Men ODIHR, kontoret for demokratiets institutioner og
menneskerettigheder, med RfoM, re-

Link:
https://www.osce.org/odihr/464520?�bclid=IwAR1mtqU4as5DRurQlw_JxFQ-RtpFp2iyJnmGCpqjxg-K3RxCHZRrAlJ-aEI

præsentanten for frie medier og HCNM,
Højkommissæren for nationale mindretal har i samarbejde med årets Albanske
formandskab produceret en serie webinarer, der ser tilbage på det, der er opnået på 30 år, og som vil undersøge de
udfordringer, vi står over for og søge at
diskutere hvilken vej frem, der kan sikre
at medlemsstaterne og OSCE forbliver
tro overfor de værdier og principper,
som blev lagt i aftalerne.
Der gennemføres 7 webinarer i tidsrummet den 28. september til den 6. november, som gennemgår OSCEs væsentlige emneområder. Man kan registrere
sig for at deltage eller blot følge webinarerne som live stream. Se mere på
[Three decades of upholding democracy
and human rights]:

Den Danske Helsinki-Komités Nyhedsblad
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Kandidater til lederposterne i OSCEs institutioner
Kandidater til lederposterne i OSCEs institutioner
Efter at det i juli måned ikke lykkedes at opnå enighed om forlængelse af nogen af de �ire øverste ledere i OSCE –
begyndende med Azerbajdjans veto mod forlængelse af Repræsentanten for Frie Medier, Harlem Désir - er det nu
det albanske formandskabs opgave at opnå enighed om at få posterne nybesat. Den komplekse situation består i, at
der skal opnås enighed blandt alle 57 medlemsstater og udnævnelserne/enigheden skal opnås som en pakke med 4
kandidater. Albanerne sigter mod at opnå enighed på det formelle Ministerial Council i Tirana i december måned.
Den 18. september var deadline for at indmelde kandidater til posterne som OSCEs generalsekretær, direktør for
ODIHR, Højkommissæren for nationale mindretal, HCNM, og repræsentanten for frie medier, RFoM. Formandskab
har nu udmeldt:

Kandidater til posten som OSCE Generalsekretær:

– Cristian Diaconescu, Rumænien. Professor i international ret. Fhv. udenrigs- og justitsminister.
– Helga Maria Schmid, Tyskland, gen.sekr. for EUs udenrigstjeneste EEAS. Fhv. EEAS vicegeneralsekretær for den
politiske afdeling i EEAS.

Kandidater til posten som direktør for ODIHR:

– Matteo Mecacci, Italien, formand for NGO International Campaign for Tibet. Fhv. italiensk parlamentsmedlem.
– Jose Maria Ridao, Spanien, vicedirektør for det spanske dagblad El Pais. Fhv. spansk diplomat.

Kandidater til posten som Højkommissær:

– Kairat Abdrakhmanov, Kazakhstan, Kazakhstans ambassadør i Sverige. Fhv. udenrigsminister og formand for OSCE
Permanent Council under Kazakhstans OSCE formandskab i 2010.
– Rita Izsák-Ndiaye, Ungarn, senior menneskeretskonsulent hos FNs Generalsekretærs udsending for ungdommen.
Fhv. FN specialrapportør for minoritetssager.

Kandidater til posten som RFoM:

– Ditmir Bushati, Albanien, speciel udsending for det albanske OSCE formandskab, parlaments-medlem. Fhv. udenrigsminister.
– Maja Cappello, Italien, Chef for afdelingen for juridisk information ved European Audiovisual Observatory, medlem
af High Council for Cinema and Audiovisual i det italienske kulturministerium. Fhv. Vicedirektør for Audiovisual
Media Services Directorate hos den italienske telestyrelse.
– Patrick Penninckx, Belgien, chef for Europarådets afdeling samfundsinformation. Fhv. special advisor hos Europarådets generalsekretær og vicegeneralsekretær. Fhv. informationschef i Pompidou Group.
– Maria Teresa Ribeiro, Portugal, statssekretær for udenrigsanliggender og samarbejde. Fhv. direktør for Institute
for the Media.
– Dimitrij Rupel, Slovenien, rektor for det Ny Universitet i Ljubljana. Fhv. udenrigsminister og �hv. OSCE formand for
2005.

Kilde: Security and Human Rights Monitor, Stephanie Liechtenstein
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Ungarn og Polen: forskelle og ligheder
Af Søren Riishøj
Ungarn er under Orbán
blevet en ”ma�ia-stat”. Så
langt er Polen slet ikke nået
uanset, at Jarosław Kaczyński har talt om at oprette ”et Budapest i
Warszawa”. Det siger den kendte ungarske ”orbanolog” og Orbán-kritiker Bálint
Magyar i et yderst interessant interview i det polske ugeskrift ”Newsweek”
(38.2020). To årsager til forskellene
politisk er partistyrke og valgsystem. Fidesz har ved valgene fået �lere stemmer
end Lov og Retfærdighedspartiet. Nok så
vigtigt har valgsystemet i Ungarn været
endnu mere til fordel for det største enkeltparti end i Polen. I 2010 �ik Fidesz 53
pct. af stemmerne, men 67 pct. af pladserne i parlamentet, nok til at ændre
grundloven. Fidesz har langt mere systematisk end Lov og Retfærdighedspartiet
sat sig på de statslige institutioner, besat
dem med egne folk.
Der er også ligheder mellem de to lande. Både Orbán og Kaczyński har grebet
ind over for retssystemet, herunder over
for anklagemyndigheden (herhjemme
betegnet rigsadvokaturet). Begge ser bestemt ikke positivt på årene efter 1989,
hvor liberale og socialister for det meste
sad på regeringsmagten I Polen er den
periode kaldt den ”tredje republik”. Regeringerne var i Kaczyńskis og Orbáns
optik korrumperede og regerede kun
til fordel for den herskende liberale og
socialistiske elite. ”Folkets interesser”
blev groft tilsidesat. Ksenofobi (fremmedfrygt) og modstand mod immigration har været udbredt i begge lande.
”Polen blev ”bragt i ruiner” af socialister
og liberale”, lød det fra Lov og Retfærdighedspartiet under valgkampen i 2015.
Set i historisk lys er øget politisk kontrol
over retssystemet og administrationen
for så vidt logisk, set som både nødvendig og retfærdig.
Bevægelsen i autoritær retning har
været mere markant i Ungarn end i Polen, fastslår Bálint Magyar. Retssystemet
og administrationen har vist sig mere

modstandsdygtig i Polen, også medierne. I Ungarn er det svært at se et skifte
(”powrot”) bort fra autokratiet for sig.
Mulighederne i Polen er klart bedre, hvis
oppositionen vinder �lertallet ved næste
valg. Ideologisk er Kaczyński og Orbán
ret forskellige. Kaczyński hælder over
mod den autoritære konservative-bureaukratiske variant, Orbán derimod er
patron og står for en post-kommunistisk
ma�ia-stat. Systemet i Ungarn er klart
mere centraliseret. I Polen har oligarker
en langt svagere position. Den polske
model er primært styret ud fra ideologi. Orbán derimod skifter ideologi efter
behov, optræder kynisk. Den ene dag
råber han op om faren for immigration
fra muslimske lande, næste dag forhandler han med arabiske forretningsfolk og
erklærer, at Islam har en ”positiv virkning” i Vesten. Reelt er Fidesz ikke et
politisk parti, snarere et transmissionsbælte mellem top og bund, fra patronen
Viktor Orbán og inderkredsen omkring
ham og ned til ”folket”.
Jarosław Kaczyński og hans parti er
mest opsat på at underlægge sig den
politiske magt og føre en ekspansiv ideologisk politik, Orbán derimod satser på
at koncentrere magten omkring sig selv
og også sætte sig på økonomien i alliance med oligarker, som er tæt på ham
selv. Han viger heller ikke tilbage for at
samarbejde politisk og økonomisk med
Vladimir Putin og russiske oligarker,
hvis han ser en fordel. Donald Trump er
også en partner. Heller ikke et samarbejde mellem Erdoğan i Tyrkiet og Alijev i
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Partileder Jarosław Kaczyński Lov og Retfærdighedspartiet.

Azerbajdjan er noget problem. Derfor
taler Bálint Magyar om Orbáns Ungarn
som en ”ma�ia-stat”. Han mener, at Lorinc Mészároz, oligark og tæt på Orbán,
de facto er Ungarns rigeste mand. De to
lederes levevis har (og er) også været
meget forskellig. I forhold til Orbán er
Kaczyński nærmest en puritaner. Han
har levet ganske beskedent og har i mange år boet hjemme hos sin nu afdøde
mor sammen med sine tre elskede katte.

”Polen er i dag ikke en retsstat. Og det er foregået helt demokratisk, men uhyggeligt hurtigt.”
Mikael Sjöberg, formand for Den Danske Dommerforening, ved indlæg på Folketingets Europaudvalgs høring om presset på EUs grundlæggende rettigheder og
retsstatsprincippet den 23. sept. 2020.
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Georgien under amerikansk pres
Af Søren Riishøj
Den 9. juli vedtog den amerikanske kongres’ Appropriations Committee den
såkaldte ”State and Foreign
Operations Funding Bill” for året 2021.
I�lg. den lov skal Georgien i 2021 tildeles
132 mio. $ i støtte. Det oplyser ”New Eastern Europe”. Loven blev vedtaget med
stemmerne 224 mod 189. Pengene skal
gå til bestemte projekter og aktiviteter
administreret af udenrigsministeriet,
USAID og andre organisationer. 15 pct.
kan tilbageholdes i tilfælde af en ”negativ udvikling” i Georgien. Georgien er
for USA et geopolitisk vigtigt land. I den
seneste tid er kritikken af regeringspar-

tiet Georgiens Drøm taget til. Især peges
der på problemer med retsstatsprincipper, men også oligarkernes magt og
medierne har været i fokus. Det førende
oppositionsparti, Den Forenede Nationale Bevægelse (UNM), der har rødder
tilbage til eks-præsident Saakashvili, er
kendt for en aktiv lobbyvirksomhed i
USA. Mike Pompeo, USAs udenrigsminister, har da også ringet til Georgiens
ministerpræsident Giorgi Gakharia og
fremført sin kritik af forholdene i Georgien, set med amerikanske briller.
Problemerne i Georgien har eksisteret
i lang tid og eskalerede efter urolighederne og demonstrationerne sidste år i
kølvandet det russiske parlamentsmedlem Sergei Gavrilovs besøg i det georgi-

ske parlament. Hertil kommer krav om
løsladelse af journalist Georgi Rurua, tidligere direktør på TV-kanalen ”Rustavi
2”. Georgiens ”stærke mand” og leder
af Georgiens Drøm, Bidzina Ivanisjvili,
beskyldes for at korrumpere og destabilisere sit land. Men økonomiske interesser spiller også en rolle. Eksempelvis har
kongresmedlemmet Markwayne Mullin
sendt et åbent brev til den georgiske
regering med beskyldninger om at have
”forringet klimaet for udenlandske investeringer” i landet, underforstået amerikanske. Blandt andet henvises der til
regeringens stop for Anaklia-konsortiets
anlæg af en dybvandshavn.
Til gengæld beskylder Georgiens
Drøm USA for voksende lobbyisme. Der

Fhv. NATO gen.sekr. Anders Fog-Rasmussen og Bidzina Ivanisjvili, Georgiens Drøm (2013).
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er også rettet voksende kritik af den georgiske regeringens kontrol over landets
informationssystem og medievirksomhed. På ”World Press Freedom Index”
og rapporter fra ”Economist Intelligence
Units Democracy Index” har Georgien
fået en dårligere placering. Kritikere mener, at rangordningerne herfra er præget
af vestlig skævvridning (”bias”).
Der skal være valg i Georgien den 31.
oktober, og det har afgjort betydning. I
de seneste meningsmålinger fastholder
Georgiens Drøm sin førerposition med
en stemmeandel på mellem 30 og 40 pct.
af stemmerne, i en enkelt måling over 50
pct. Det største oppositionsparti (UNM)
står til mellem 20 og 30 pct. De målinger
skaber bekymring i Washington. Udenrigspolitisk har Georgien under Bidzina
Ivanisjvili ført en pragmatisk pro-vestlig
linje og ønsket tilnærmelse til Vesten,

men uden at a�bryde forbindelserne til
Rusland. Forholdet
til Rusland er uundgåeligt stadig mærket af krigen tilbage
i 2008, der førte til
løsrivelsen af Abkhasien og Sydossetien fra Georgien.

”Stabilocracy”, den mindst dårlige regimeform
(også) på Balkan?
Af Søren Riishøj
Valget den 30. august i
Montenegro betyder formentlig afslutningen på 30
år med Milo Djukanović og
hans demokratiske socialistiske partis
(DPS) monopol på magten. Djukanović’
”evige styre” er langt om længe ovre,
konstaterer Marcus Tanner i en analyse
for Balkan tænketanken BIRN (8. sept.
2020). Kosovo oplevede noget nær den
samme eufori efter valget i oktober
2019, hvor Albin Kurti og hans ”Vetevendosje” bevægelse uventet besejrede de
gamle ”regime-partier”, der som et politisk kartel havde regeret Kosovo i årtier.
Som i Kosovo håber Montenegro på en
ny ”frisk start”.
Problemet er, at valgsejrene for de nye
alternative partier ikke er overbevisende nok til at sikre, at et systemskifte kan
gennemføres til bunds. Taberne har ikke

givet op. Heller ikke det diskrediterede
VRMO DPMNE i Nordmakedonien er faldet fra hinanden. I Montenegro har DPS
og dets allierede efter valget trods alt
næsten halvdelen af pladserne i parlamentet. Meget afgørende er reaktionerne ude fra, ikke mindst fra EUs side. Liberalt demokrati lader sig ikke gennemføre
her og nu. Det siges, endda meget ofte, at
de vestlige regeringer reelt foretrækker
”stabilocracy” på Balkan frem for andre
regimeformer, som demokratier, der
ikke fungerer, eller autoritære regimer
med folkelig opbakning og måske med
politisk hældning mod Rusland og Kina.
Montenegros Djukanović er, trods anklager for korruption og valgsvindel, i
Vesten blevet set som en stabiliserende
faktor. Han overvandt eksempelvis det,
der blev set som et pro-russiske kupforsøg i 2016. Nogle af ”kupmagerne” skulle være med i det nye politiske �lertal i
Montenegro efter valget den 30. august.
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DPS slår derfor på, at Rusland med valget ”effektivt har bemægtiget sig” en
NATO-stat.
Dette gælder også et land som Serbien, hvor Aleksandar Vučić praktiserer
et pragmatisk semi-autoritært system.
Det har skabt resultater hjemme, og er
i Vesten anset som stabilitet. Serbien har
evnet at balancere mellem Rusland og
Vesten, eksempelvis når det gælder forhandlingerne om Kosovo.
En forskel mellem Montenegro og Kosovo har været økonomien. Den har over
årene fungeret langt bedre i Montenegro, især på grund af store turistindtægter. Turistbranchen beskæftigede indtil
Covid19-pandemien 15 pct. af arbejdsstyrken, men lige nu, under Corona-krisen, er denne branche hårdt ramt.
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Den Danske Helsinki-Komité afholder årets generalforsamling for medlemmerne
den 7. oktober kl. 17 i København K. Vi bringer her et uddrag af formandens skriftlige beretning:
”Hvorfor denne stærke fokus på Ukraine og Georgien? Ja, det hænger sammen med, at inden for Udenrigsministeriets
naboskabsprogram er det disse to lande, som begge oplever et stærkt pres fra Rusland, som der er særlig opmærksomhed på. Endvidere er Helsinki-Komiteen en af de organisationer, som gennem de senere år har arbejdet mest i netop disse
lande og derfor har et betydeligt kontaktnet dér, i særlig grad i Ukraine. Det drejer sig både om retsvæsnet, undervisning i
menneskerettigheder, kriminalforsorgen, uddannelsessystemet og støtte til civilsamfundets organisationer. Endvidere har
komiteen sendt valgobservatører til disse lande.
”Men Belorus? Denne hidtil ”hvide” plet på Europakortet? Ja, her har vi gennem en årrække haft en kontakt med det Fri
Gymnasium i hovedstaden Minsk, og vi �ik sidste år bevilget penge fra CISU til et projekt for at støtte udviklingen af et frit
universitet sammesteds. Det er blevet til et meget spændende samarbejde med den side af borgerbevægelsen i Hviderusland, som er båret frem af et stærkt ønske om, at landet bliver integreret i det demokratiske Europa. Vi er en af meget få
organisationer, som gennem længere tid har formået at bygge gode forbindelser op i landet, herunder jævnligt besøgt det.
Vi er derfor nu med i den særlige Belorus-gruppe, der i august blev nedsat som en task force af Udenrigsministeriet, på
udenrigsministerens personlige initiativ.

”I Ukraine trækker vi på samme hammel som en række andre danske organisationer. Her gælder det om at bakke op om et
samfund, hvor demokratiet er slået igennem ved valgene, men hvor meget stadig ikke er på plads. I Hviderusland står vi
forhåbentlig på tærskellen til den samme udvikling – men vi ved det endnu ikke. Én ting er sikkert: Alle tre lande er særdeles vigtige europæiske kulturlande med hver deres sprog og tradition, som indtil for nylig kun var kendt af få danskere.

”Men Helsinki-Komiteen har også en vigtig arbejdsmark i Danmark. I lighed med Helsinki-komiteerne i andre lande. De
første blev dannet i anden halvdel af 1970erne i nogle af de lande, hvor det stod værst til med menneskerettighederne i
Europa: i Sovjet, Polen og Tjekkoslovakiet. Deres kritik af de kommunistiske regimer henviste til Helsinki-aftalen fra 1975,
som deres ledere havde skrevet under på. De påviste diskrepanserne mellem ord og virkelighed. Det havde de færreste
hos os svært ved at forstå. Men at det også er relevant i lande med demokratisk styre til stadighed at have et kritisk blik på,
hvordan love og konventioner forvaltes i praksis, dét kræver det en fortløbende indsats fra kritiske civilsamfundsorganisationer at overbevise offentligheden om.”
Karsten Fledelius

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
Hjemmeside: www.helsinkicommittee.dk
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