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Demokrati-debatten
for 30 år siden og i dag
Af Søren Riishøj
Efter nazismen, fascismen og stalinismen var
spørgsmålet om demokrati
et brandvarmt emne. Interessen blev ikke mindre, da muren
faldt i 1989, og vejen åbnede sig for en
overgang [”transition”] fra autoritære
”real-socialistiske” regimer til andre styreformer, måske liberale demokratier sådan som i Vesten.
I dag, godt 30 år efter, er emnet demokrati versus ikke-demokrati som bekendt igen blevet ”brandvarmt”, både i
Europa, i USA og uden for Europa. Den
lineære overgang til liberalt demokrati,
som mange troede på for 30 år siden, er
som bekendt ikke blevet til virkelighed.
Set i bakspejlet var vi alt for naive. Mange
af de spørgsmål og de temaer, der dengang var i centrum, har stor relevans for
os også i dag. I det følgende prøver jeg
at drage paralleller mellem, hvad der er
blevet sagt og diskuteret dengang og i
dag.

re gruppe var Central- og Østeuropa, dvs.
alle lande vest for den nye mur op mod
det nye tilbagestående ”Østeuropa”. Balkan blev betragtet som en særlig undergruppe. Slovenien og Kroatien ønskede
at blive centraleuropæiske, da ”Balkan”
forbindes med tilbageståenhed. Med
andre ord, ”Østeuropa” er efter 1989
SNG-landene. Holder den opdeling af det
”nye Europa” i dag, 30 år efter? Den er
ikke opgivet, for landene i det nye ”Østeuropa” er hverken NATO- eller EU-medlemmer. Men vilkårene for demokrati

og marked vest for ”civilisationsmuren”
blev sværere end ventet, også i Centraleuropa. Retningen har ikke været lineær.

Andet tema: Forventninger og skuffelser ”Annus mirabilis” og ”annus
horibilis”

Euforien omkring murens fald holdt kun
i kort tid. 1989 var et begejstringens år,
”annus mirabilis” som Attila Agh påpegede. Muren faldt og fremtiden forekom
lys. Men året efter, 1990, blev et ”annus
horribilis”, økonomierne styrtdykke-

Første tema: Opdelingen af det nye
Europa

Omkring 1990-91 og op igennem
1990erne blev de eks-kommunistiske
lande opdelt i �ire grupper: Den første
kaldte den ungarske samfundsforsker
Attila Agh østeuropæiske. Den omfattede
de lande, der er placeret øst for den nye
”civilisationsmur”, som erstattede den
gamle, og som den amerikanske forsker
Samuel Huntington skrev om. Her blev
udsigterne til demokrati og markedsøkonomi betragtet som de dårligste. Udsigten til liberale styreformer var bedst
vest for civilisationsmuren og især i Centraleuropa: Polen, Tjekkiet, Slovakiet og
Ungarn (Visegrad-landene). Tredje stør-
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Fortsat fra side 1

de, dog mere i nogle lande end i andre.
Utilfredsheden og frustrationerne voksede. Eksempelvis nåede Polens første
demokratisk valgte ministerpræsident
Tadeusz Mazowiecki ikke engang frem
til anden runde af præsidentvalget i
2000. Vi har senere, især i 2008-09 under �inanskrisen, samt i Ungarn i 1995
og i Tjekkiet i 1997 oplevet miserable år.
Omkring EUs udvidelse i 2004 var forventningerne høje, igen blev der talt om
et ”annus mirabilis”. De blev snart a�løst
af dybe ”post-medlemskabsfrustrationer”, som kun blev yderligere styrkede
efter �inanskrisen 2008-09 og �lygtningekrisen i 2015. De to år var i allerhøjeste grad ”anni horribiles”.

Tredje tema: ”Deep freeze-scenariet”

Fordommene i det gamle Europa over
for det nye Europa forsvandt ikke efter
murens fald, og de trives i bedste velgående i dag, 30 år efter. Forandringerne
blev presset [”forced upon”] ned over det
nye Europa, handlefriheden var minimal.
Forretningsfolk fra Vest, kaldt ”Mariottis” efter den nok så berømte hotelkæde,
tjente hurtige penge og på meget gunstige betingelser. ”Return to Europe” blev
snarere ”Return to the Past”, kendetegnet ved a�hængighed og tilbageståenhed.
”Deep freeze-scenariet”, at ”øst” er og
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forbliver tilbagestående og ikke evner
at reformere sig, �ik hurtigt fat, og det
eksisterer i bedste velgående i dag. Nu
blot forbundet med påstande om, at de
nye EU-lande mod øst og syd simpelthen
ikke evner at blive ”europæiske” i den
”mainstream liberale” betydning. ”The
East is East, the West is West” lød parolen allerede i 1990erne – og som sagt i
højeste grad også i dag.
Mange i ”vest” har fortrudt EU-udvidelsen mod øst. Skytset har især været
vendt mod Polen og Ungarn, ”de genstridige stater”, men følelsen af at være marginaliseret i EU er udbredt i hele Central- og Østeuropa. Et EU-medlemskab er
ikke på tale for Østeuropa, landene i det
gamle Sovjetunionen, og for Vestbalkan.
Udvidelsestrætheden har fået godt fat.
Landene i øst er, uanset økonomisk udviklingsgrad, ikke længere indstillet på
at lade sig diktere fra Washington eller
fra Bruxelles. Dette er svært at acceptere
i det gamle Europa. De gamle fordomme,
baseret på ”deep freeze” scenariet er blevet styrket.

Fjerde tema: Demokrati og velfærd

Omkring 1990 var det den udbredte opfattelse, at demokrati nærmest per automatik ville føre til øget velstand, i hvert
fald for langt de �leste. Samspillet mellem
demokrati og marked blev i 1990erne
genstand for interessante debatter, for
en stor del affødt af Adam Przeworskis

bog ”Democracy and Market”. Vil demokrati føre til økonomisk vækst og fremgang for de �leste? Det er ikke sikkert.
Emnet diskuteres på interessant vis af
Przeworski. Debatten er stadig aktuel.
Mange lande med autoritære systemer,
f.eks. Kina og Singapore i Asien, har haft
høj økonomisk vækst. Fysisk og social
sikkerhed prioriteres højest af mange.
En voksende velstillet middelklasse
er vigtig, men efter 1989, under chokterapien og den voksende ulighed, blev
det ny Europa mærket af ”the missing
middle”, dvs. en for svag middelklasse.
Samme fænomen oplever vi i dag, f.eks.
i USA. Uligheden skabte gode vilkår for
højre-populismen og samtidig hermed
grobund for autoritære styreformer og
stabilitokratier. Stabilokratiet kan være
den mindst dårlige styreform i lande
uden det nødvendige demokratiske fundament i form af lav korruption, retsstat,
velfungerende politiske partier og aktive
pro-demokratiske civilsamfund. Uden
en funktionel stat med accepterede ydre
grænser har demokratiet ekstra svære
betingelser. Det sidste har vi særlig tydeligt erfaret på Balkan.

Femte tema: Partierne, fra bevægelsespartier til kartelpartier og tilbage til
bevægelsespartier

Efter murens fald skulle der oprettes helt
nye partier og a�holdes frie valg. Det var
bestemt ikke let. De nye ikke-kommu-
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nistiske partier var ofte løst opbyggede
bevægelsespartier, heriblandt Solidaritet i Polen og folkefronterne i de baltiske
lande. De kommunistiske partier blev i
de �leste lande omdannet, gjort ”socialdemokratiske”. Også historiske partier,
der havde eksisteret før kommunisterne
tog over, dukkede op.
Men efterhånden forsvandt bevægelsespartierne. De blev delt op i nye partier. Kartelpartier, som primært fokuserer på magten, dukkede op. De havde
typisk få medlemmer og var elitestyrede.
Modstanden mod partier generelt var
udbredt, kaldt ”antipolitik”. I dag, 30 år
efter, ser vi i mange lande en bevægelse væk fra ”standardpartier” over mod
alternative partier og bevægelsespartier. De ønsker at agere modsat de gamle
magtfokuserede partier. Eksemplerne er
talrige. Piratpartiet i Tjekkiet er ét eksempel. En del har populistiske antisystemiske træk.

Sjette tema: Ny-gamle regimetyper
Som nævnt er det traditionelle liberale
demokrati under voksende pres. Få borgere ønsker at være medlem af partier.
Det oplevede vi i det nye Europa helt
fra start. Fænomenet bredte sig til det
gamle Europa. Politik betragtes af mange vælgere som elitestyret kendetegnet
ved korruption og klientelisme. Den voksende ulighed har sat sig spor og styrket
populismen i forskellige varianter. De sociale medier har også haft stor betydning
og fremmet protest-demokratiet [”politics of mass protest”]. Mange lande, også
i det gamle Europa, er kendetegnet ved
”post-demokrati” At den vestlige samfundsmodel er sat under stigende pres
skyldes også Asiens og især Kinas voksende økonomiske magt.
Lige efter 1989 taltes om demokratier, der ”går amok” og om ”overpolitisering”, den politiske dagsorden blev
overbelastet, slet og ret. Alle arenaer for
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demokrati skulle ændres, økonomierne,
retssystemerne, centraladministrationen eksempelvis. Det skabte ”overbelastning” og ”overpolitisering”. I dag tales
også om demokratier, der går ”amok”.
Politik i dag omfatter emner, som partier og parlamenter strengt taget ikke
burde beskæftige sig med, f.eks. enkeltpersoners private forhold, jf. sexismedebatterne, og små ret ligegyldige ”skandaler” og personopgør.
Medierne, ikke mindst de sociale medier, har fået en på mange måder problematisk rolle, anderledes end for 30 år
siden.
Partiskift er i dag nærmest daglig kost.
Der var talrige partiskift i Central- og
Østeuropa lige efter 1989. Partiloyaliteten var lav dengang, men er det også i
dag. De ideologiske forskelle er små, for
enkeltsager dominerer. ”Politics of mass
protest”, at folk går på gaden i stedet for
til stemmeurnerne, kendte vi også lige
efter 1989, men den har antaget nye former. Facadedemokratier, at demokratiet
ikke går i dybden, og at alle arenaer for
demokrati har problemer, �inder vi i rigtig mange lande.
Illiberale semi-autoritære styreformer
og hybridregimer har altid eksisteret og
�indes i dag, men i nye udgaver. Populismen (”Vi-Dem” holdninger) skyldes
især frygt og usikkerhed, den kendetegner ikke kun ”folket”, men bestemt også
”mainstream” eliten, der frygter ”folket”.
Valg er ikke nødvendigvis løsningen. Lige
efter 1989 blev med rette talt om ”electoral fallacy”, dvs. at valg i lande med
svage demokratiske traditioner kan gøre
mere skade end gavn, især blev der henvist til Balkan. Fænomenet opleves også
i dag. Den overdrevne tro på, at valg er
lig med demokrati, �lorerer, men er hos
en del samfundsforskere og historikere
erstattet af en god portion realisme.
Sagt helt kort: den vestlige ”triumfalisme”, som vi oplevede efter murens fald,
�inder vi ikke i dag, 30 år efter.
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Kampen for demokrati, frihed og
selvbestemmelse i Europa er ikke slut
Af Charlotte Flindt Pedersen

Hviderusland nærmer sig nu det
politiske vendepunkt, som de baltiske
stater oplevede for 30 år siden. Når
Lukasjenka er væk, er det vigtigt, at vi
kigger tilbage på de erfaringer, vi har
fra succesen med at indlemme Letland,
Litauen og Estland i Europa efter Sovjetunionens fald. Nu er det vigtigt, at
vi som naboer og medeuropæere står
klar til at hjælpe hviderusserne.
I disse dage for 30 år siden angreb sovjetiske faldskærmstropper først TV-tårnet

i Vilnius, hovedstaden Litauen og en uge
efter indenrigsministeriet i Riga, Letland. Fjorten mennesker døde i Litauen
og fem i Letland. Min mand Stig Stasig,
som er fotograf, og jeg var der i de skæbnesvangre dage i januar 1991.
Vi ankom med toget fra Letland den
15. januar i tide til at se tusindvis af mennesker gå langsomt i tavshed gennem
Vilnius. Anført af en gruppe katolske
præster blev 14 kister med de dræbte
eskorteret gennem Vilnius gader frem
til bisættelsen. Sneen faldt rundt om de
sørgende, og der var en fortættet stemning af sorg, vrede og beslutsomhed. Et

så stort spontant menneskeopbud ville
have været uhørt et par år tidligere. Men
med forrygende fart havde Sovjetunionens øverste ledelse mistet legitimitet
og politisk autoritet og i realiteten også
viljen til at holde sammen på Unionen.
Med afskaffelse af artikel 6 i forfatningen om kommunismens afgørende rolle
i Sovjetunionen var der ikke engang en
ideologisk eller politisk grund til at holde sammen på imperiet.
Det var volden og sorgen, der motiverede almindelige mennesker til at deltage i marchen. De havde overvundet
deres frygt og politiske apati og var ikke

Fredelig demonstration mod politivold i Minsk, Belarus, den 13. august 2020 © Aliaksandr Mazurkevich/dreamstime.
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længere bange for åbent at udtrykke deres mishag og ønske om selvstændighed.
Frygten havde holdt dem fanget siden
Stalintidens terror, henrettelser og deportationer af især de nationale baltiske
eliter.
I dagene efter angrebet på TV-tårnet bevogtede unge litauiske mænd
parlamentsbygningen, hvor et nyvalgt
parlament og den nyvalgte præsident
Vytautas Landsbergis holdt til. Sovjetunionens præsident Mikhail Gorbatjov
havde åbnet op for, at republikkerne
kunne a�holde frie valg under parolen
”demokratisatsia” uden at forstå, hvad
han havde udløst. De unge mænd, som
var på �lugt fra værnepligten i den sovjetiske hær, var blevet en del af det nye
litauiske hjemmeværn, som Landsbergis
havde formet tre måneder tidligere. I
sig selv et provokerende signal om selvstændighed.
Det sovjetiske angreb i Vilnius var det
første i en række af krampagtige forsøg
frem til kuppet i Moskva i august 1991
på at holde sammen på Unionen. Litauen
havde som det første af de baltiske lande erklæret sig selvstændig allerede den
11. marts 1990. Danmark havde i august
1990 åbnet et kulturinstitut i de baltiske
lande, som en forpost til en egentlig diplomatisk repræsentation og genanerkendelse, og SAS åbnede en direkte �lyrute fra København til Riga, hovedstaden
i Letland – hvilket signalerede Letlands
hovedstads nye betydning i forhold til at
genskabe samarbejdet og relationerne
over Østersøen. I løbet af 1991 underskrev Danmark med udenrigsminister
Uffe Ellemann-Jensen ved roret samarbejdsprotokoller med alle de tre baltiske
lande, hvori Danmark som et af de første
lande genbekræftede de diplomatiske
forbindelser fra 1921 og dermed staternes krav på anerkendelse som ua�hængige i samme periode.

Erfaringerne er stadig nyttige i dag

Det er vigtigt at huske på, at frihed, demokrati og selvbestemmelse for mange
mennesker i landene, der er dukket op
de sidste 30 år i Europa, ikke er kommet
gratis. Det er en kamp, som har kostet
både menneskeliv og krævet et uhørt
mod. I sammenligning blegner minksa-

ger og instrukskommissioner, som dog
er principielle og vigtige spørgsmål i opretholdsen af retsstatsprincipperne som
grundlag for vores demokrati. Alt imens
vi kigger på det amerikanske demokratis ekstraordinære udfordringer i disse
dage, så er det vigtigt, at vi ikke lukker
øjnene for vores egne udfordringer eller
kampene for frihed og demokrati i vores
eget nærområde. Sovjetunionens sammenbrud fandt sted i 1990-1991, men
de seneste begivenheder i Hviderusland
viser, at Sovjetunionens fald fortsat former det globale geopolitiske klima. Derfor kræver det, dengang som nu, at vi i
Danmark og resten af EU står parat med
politiske løsninger og hjælp.
Det lykkedes for de baltiske lande at
blive indlemmet i det område af Europa,
som er samlet i EU og Nato. EU-optagelsen var helt afgørende i den næste fase af
deres selvstændighedsproces. Overgangen til markedsøkonomi og etablering
af de formelle institutioner var præget
af en hastig privatisering af statsejede
værdier, en kaotisk overgang til markedsøkonomi, der skabte grundlaget for
ulighed, korruption og magtkoncentrationer. Men afgørende for de baltiske samfund var transformation og harmonisering i forbindelse med EU-optagelsen.
Ifølge mange var det her, de for alvor
tog skridtet mod ”normale forudsigelige samfund” i ly af den sikkerhed, som
NATO-medlemskabet gav: Lovgivning og
institutioner blev tilpasset EU-standarder, og også de samfundsmæssige normer ændrede sig gradvist.
De er gået fra at være samfund baseret på frygt, hvor individet ikke havde
nogen værdi og hvor den stærke altid
har ret, til samfund, der belønner dem,
som yder en indsats, og hvor man kender sine rettigheder. I dag er der økonomisk vækst, innovative nye virksomheder især på det digitale område, et
stærkt civilsamfund og et spændende
kulturliv i alle tre lande. Der er en indre stabilitet, og landene bidrager konstruktivt til det europæiske fællesskab.
Der er selvfølgelig problemer, men de
løses demokratisk. Det har været en sej
kamp at frigøre sig af arven og unoderne fra Sovjetunionens politiske kultur
og menneskeopfattelse.
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Nu er det i Hviderusland
I Hviderusland i disse dage oplever man
en stærk parallel til begivenhederne i de
baltiske lande for 30 år siden. Her er befolkningen vågnet op til dåd i en form for
national genfødsel, hvor civil modstand
og ulydighed over for styret har været
med til at skabe en ny stolthed over at
være hviderusser. De kæmper mod det
stærkt centraliserede autoritære regime,
som i 26 år har været styret af præsident
Aleksandr Lukasjenka. Hviderusserne er
vågnet og ønsker ikke længere at være
passive undersåtter i Lukasjenkas diktatur. Hundredetusinder af mennesker har
i et halvt år ugentligt været på gaden og
forlanger Lukasjenkas afgang og løsladelse af alle politiske fanger. Store dele af
oppositionen sidder i dag i fængsel eller
i eksil i nabolandene Polen og Litauen.
Man regner med, at demonstrationerne
vil få ny kraft, når foråret kommer. I mellemtiden forbereder begge sider sig på
en lang udmattelseskamp.
Når Lukasjenka en dag er væk, skal
Hviderusland i gang med de reformer,
andre lande påbegyndte for 30 år siden.
Det bliver en hård proces og vil kræve, at
nabolande og andre i regionen står klar
med opbakning, erfaringer og ekspertise til at hjælpe Hviderusland igennem
transformationen.
Danmark har tidligere sat solide fodaftryk, når det drejede sig om
Østudvidelsen. Københavnskriterierne
er stadig det valide grundlag for
EU-medlemskab, og det danske EU-formandskabs håndtering af processen
med Østudvidelsen i 2002 er en anden
dansk EU-politisk succes. Danmark kan
som for 30 år siden, eventuelt sammen
med de baltiske lande, gå i spidsen
for demokratiudviklingen i det østlige
Europa og sikre, at Hviderusland og
andre af vores østlige naboer har udsigt til en formaliseret vej ind i EU, hvis
de ønsker det. Det vil motivere dem til
at bekæmpe de indre dæmoner og den
politiske kultur, som sovjetsystemet har
efterladt dem med. Det vil også beskytte dem mod kræfter, som ikke ønsker, at
landet skal blive demokratisk.
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Præsidenter, parlamenter og pandemi
– en test af styreformer?
Af Karsten Fledelius
Der var lagt op til et 2020
præget af jubilæer og andre mærkedage – i Danmark både Genforeningen
og dronning Margrethes 80-årsdag. I
stedet blev det et år, hvor det over hele
verden blev en ny pandemi, som kom til
at præge 100-året for en tidligere pandemi, den ”Spanske syge”, og hvor det var
andre mærkedage, der kom til at dominere.
At den Spanske Syge kom til at koste
så mange ofre, især i Centraleuropa, er
ofte blevet forklaret ved det pres på de
krigsførende befolkningers sundhed,
som den Første Verdenskrig udgjorde,
ikke mindst i de lande, der tabte krigen.
Man kan også se verdenskrigen og den
efterfølgende fredsproces som en globaliseringsproces, forstærket af politisk
krise i en række lande. Og den sidste virkelighed kommer nok 2020 nærmest.
Det er ikke nogen hemmelighed, at
Corona-pandemiens udspring var i ver-

dens folkerigeste stat Kina i 2019, og at
et af de første udbrudssteder i Europa
var i Norditaliens skisportsområder i
februar 2020, hvorfra den i marts slog
igennem bl.a. i Danmark. Og at den hurtigt kom til at udvikle sig til en test af styreformer. Og af præsidenter, regeringer,
parlamenter og retssystemer.

Tyrkiet – mod en genoprettelse af det
osmanniske kalifat?

Som nævnt i Nyhedsbrev nr. 2/2020
blev den 24. juli 2020 dagen, hvor Tyrkiets nuværende leder kunne fejre sin
triumf over Kemal Atatürks sekularisering af Tyrkiet med den første store
fredagsbøn i den kristne verdens største katedral indtil 1400-tallet, Haghia
Sophia-katedralen i Konstantinopel/
Istanbul, som Atatürk i 1934 gjorde til
museum, siden 1987 anerkendt som
UNESCO-verdensarvsmonument. Præsident Erdoğan deltog i spidsen for en
stor skare med mundbind på. Præcist
koordineret med årsdagen for Freden i
Lausanne den 24. juli 1923 mellem Græ-

Den store basar i Istanbul består af 61 gader med omkring 3.000 butikker.
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kenland og Tyrkiet, som genoprettede
Tyrkiets prestige efter Osmannerrigets
ydmygende fredstraktat af 10. august
1920, og forberedt af præsidentens
ceremonielle signering af den nye tyrkisk-producerede militære drone, som
senere på året viste sig så værdifuld for
Azerbajdjan i kampen mod armenierne i
Nagorno-Karabakh.
Også stramningen af regimets greb
om civilsamfundet blev øget, herunder
den forfølgelse, som kritiske journalister
og politikere kan blive udsat for i Tyrkiet – inklusive danske statsborgere med
tyrkisk baggrund, som er blevet udsat
for spionage fra regimeloyale herboende tyrkere. Således blev en tyrkisk-født
skoleleder i Hillerød angivet af en moder
til en elev for sympati med den tyrkiske
imam Fethullah Gülen, påstået bagmand
for kupforsøget mod Erdoğan i 2016 –
skolelederen er både blevet udsat for
trusler og for et stort antal udmeldelser
fra skolen.

Urimelige domsafsigelser

I det hele taget er retssikkerheden i
selve Tyrkiet blevet drastisk forringet
siden det fejlslagne kup mod præsidenten den 15. juli 2016, hvor i hundredevis af anklagede for deltagelse i 2020
�ik livstidsdomme – Tyrkiet respekterer
dog fortsat, at man som medlemsland af
Europarådet ikke kan praktisere dødsstraf. Men det udelukker bestemt ikke
langvarige fængselsstraffe for forseelser,
som hos os slet ikke ville føre til straf.
Dommene mod det tidligere parlamentsmedlem Leyla Güven fra det kurdisk-tyrkiske parti HDP på 22 års fængsel og den
tidligere chefredaktør på Cumhürriet
Can Dündar på 27 års fængsel lige før
jul er nogle af de seneste eksempler på
retstilstanden i Tyrkiet og giver indtryk
af ytringsfrihedens trange kår i landet –
enhver kritik af Tyrkiets involvering i de
nordlige områder af Syrien eller Irak kan
være farlig. Intet under, at en del herbo-
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ende tyrkere, selv danske statsborgere,
er blevet forsigtige med at rejse i Tyrkiet.
Og Danmark er ikke det eneste EU-land,
hvor borgere med familie eller etnisk
baggrund i Tyrkiet kan blive udsat for
ubehagelige oplevelser fra det nuværende regimes side.
Men hvordan har det styrkede præsidentstyre så klaret pandemien? Ikke
særligt imponerende, trods mundbindene ved de offentlige ceremonier. Tyrkiet hører i dag til de 10 hårdest ramte
lande på verdensbasis. Og her omkring
1. februar er der udgangsforbud for alle
i Tyrkiet på 65 år og derover undtagen
mellem kl. 10 og 13, og udgangsforbud
for alle på 20 og derunder undtagen mellem kl. 13 og 16. Det kommer dog næppe
til at gælde landets 66-årige præsident,
som for nylig har forsøgt at tackle den
accelererende økonomiske krise ved at
udskifte centralbankens ledelse. Samtidig har han optrappet den truende retorik ikke mindst mod Grækenland og
Cypern, anfægtet disse landes søterritorier og anklaget EUs ledere for at være på
linje med fortidens Nazi-forfølgere af jøderne i deres anti-islamiske holdninger.

Provokerende udenrigspolitik

Der har været stigende irritation i både
EU og efterhånden også i USA over
Erdoğans provokerende adfærd, som
man hidtil mest forsøgte at ignorere. Of�icielt er Tyrkiet stadig medlem af NATO

og ansøgerland til EU, men samtidig har
det provokeret alliancepartnerne ved at
købe russisk militærmateriel (det russiske antimissil-våbensystem S-400) i
stedet for det amerikanske Patriot-system, og ved at udøve pres på EU-landene Grækenland og Cypern ved at sende
havbunds-undersøgelsesskibe ledsaget
af orlogsfartøjer ind på hvad disse lande anser for deres søterritorium. Tyrkiet har truet EU med at lukke op for de
mange �lygtninge i landet, hvis EU ikke
viser sig mere imødekommende på en
række punkter. Samtidig har tyrkernes
hjælp til Azerbajdjan med at tilbageerobre det armensk besatte område ved
den omstridte armenske enklave Nagorno-Karabakh udfordret landets kristne
naboer. Og tyrkiske styrkers indtrængen
i det hidtil kurdisk-kontrollerede Rojave-område skal hidtil have reduceret
kurdernes antal i området fra et �lertal
til 23 %. Men indadtil kæmper regeringen mod en af pandemien forværret indre økonomisk krise, som ikke mindst
rammer de storbyer, hvor oppositionen
mod præsidenten er stærkest og hvis
handels- og turisterhverv er hårdt ramt
af Corona-krisen.
Præsidentens samlede modtræk har
altså det meste af 2020 været at forstærke den politiske kontrol indadtil og den
aggressive politik udadtil, med støtte fra
den yderste, nationalistiske højre�løj i
parlamentet.
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Forsonlig retorik
Fra november er der imidlertid sket dramatiske ændringer i den tyrkiske politik
over for udlandet, retorikken er blevet
mere forsonlig over for nabolandene og
EU, og den 22. januar havde den tyrkiske
udenrigsminister et møde med formanden og �lere medlemmer af EU-Kommissionen. De tyrkiske havundersøgelsesskibe og orlogsfartøjer er trukket væk
fra de omstridte havområder, den 25.
januar blev der i Istanbul holdt havretsmøde med grækerne og cyprioterne, og
den 27. januar bekendtgjorde Erdoğan
ved et gruppemøde i regeringspartiet
AKP, at der snart vil blive forelagt en reformpakke i parlamentet med henblik på
at styrke landets demokrati og økonomi.
Samtidig fastholder han, at der ikke skal
være nyvalg til parlamentet før som tidligere udmeldt i 2023 – det år han sigter
mod at have gennemført reformerne.
Ifølge præsidenten ser Tyrkiet sig nu
som en del af Europa og han lægger op til
en genoptagelse af forhandlingerne om
tyrkisk medlemsskab af EU. Endelig – og
her er vi givet ved et vigtigt punkt – ønsker Tyrkiet en modernisering af toldunionen med EU.
Hvorfor dette skifte? Det er vanskeligt
ikke at se det i sammenhæng med udfaldet af præsidentvalget i USA. Trump er
en af de få vestlige ledere, som Erdoğan
har haft et venskabeligt forhold til.
Trump gjorde sin tyrkiske kollega adskil-
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Trumps bæger flød endelig over

Trump-tilhængere bestormer Capitol den 6. januar 2021 © Julian Leshay/dreamstime.

lige tjenester, herunder at lade kurderne
i stikken i Syrien og Irak. Og Trump har
haft det �int med Erdoğans pres på EU
og NATO. Derimod har Biden allerede
under præsidentkampagnen udtalt sig
kritisk om Erdoğans politik, og i en analyse den 1. februar i dagbladet Information refererer Lasse Ellegaard til et forlydende om, at Erdoğan gentagne gange
skal have forsøgt at ringe til Biden i januar, men uden held.

Præsidentvalgkrisen i USA

Hvordan står det så til med demokrati, menneskerettigheder og retssikkerhed i den anden ende af OSCE-området, i vestens stadigt førende land USA?
Unægtelig nu lidt bedre end i Tyrkiet.
Den afgående præsident Trump fremskyndede henrettelser af dødsdømte
som nogle af sine sidste embedshandlinger. Og Trumps slet dulgte forsøg på
at forhindre det efterhånden uafviselige
magtskifte ved at opfordre ”sande patrioter” til at forhindre kongressens godkendelse af valgets udfald i sidste øjeblik
har frembragt en skandale, som overgår
de tidligere under hans præsidentskab.
Trump har udnyttet både legale og illegale midler til at få presset tilhængere
i nøglepositioner til at misbruge deres
embeder, mest grotesk nok forsøget på
at presse Georgias indenrigsminister til
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at �inde 11.700 stemmer ekstra for at
vinde delstatens valgmænd. Men som
bekendt lykkedes det ikke.
Alligevel fortsatte Trump med at hævde, trods Højesterets afvisning af hans
påstande om udbredt valgsvindel, at sejren var hans, men blev stjålet fra ham. Og
at hans modstandere selv vidste det! Han
blev bakket energisk op til det sidste af
fremstående politikere som den tidligere
New York-borgmester Rudi Giuliani, jurist og verdenskendt som byens borgmester under terrorangrebet 11. september
2001. Men andre republikanere er stået
af Trump-toget, som Californiens tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger,
der gennem �lere år har kæmpet mod de
store partiers stadige manipulation med
valgkredsgrænserne, ”gerrymandering”,
og især i 2020 gjort en stor indsats for
at hæve valgdeltagelsen for de underprivilegerede i samfundet, ikke mindst ved
omvalget til senatet i Georgien i januar
2021, som Trump også personligt forsøgte at gribe ind i. Schwarzenegger har
gennem længere tid, med sin østrigske
baggrund, været en af dem, som kunne se
lighederne mellem populisterne Trump
og Hitler med deres uforsonlige retorik,
blanding af løgn og sandhed, appel til de
oversete i samfundet, hadefulde udfald
mod alle modstandere og eminente brug
af tidens mest effektive massemedier.

Så effektiv var Trump, at kun en enkelt
republikaner i senatet havde mod til
at stemme imod ham i rigsretssagen i
februar 2020, den tidligere præsidentkandidat Mitt Romney. Men især efter
Højesterets afvisning af Trumps krav om
omvalg i svingstaterne og valgkollegiets
klare stemmeafgivelse på 306 mod 232
stemmer var det usandsynligt, at det
snævre republikanske senatsflertal ville
kunne holde sammen om at blokere godkendelsen af Biden. Alligevel forsøgte
Trump at sætte sine tilhængere i march
mod Capitol – og så gik det helt galt. Resultatet blev, at både vicepræsident Pence og senatets majoritetsleder McConnell klart måtte distancere sig fra den
præsident, de havde bakket op så længe.
Og nu har så endelig Joseph Biden overtaget præsidentembedet, og Trump står
som anklaget i sin anden rigsretssag efter stormen på Capitol, som endda kom
til at koste menneskeliv.
Begivenhederne i november, december og januar har vist sprækkerne i det
amerikanske retssamfund – og at de har
åbnet sig yderligere. Biden har sat sig for
at læge dem. Men opgaven er gigantisk.
Og hans mandat er snævert. Han kan
i kraft af vicepræsidentens afgørende
stemme undgå at få senatet imod sig,
hvis man alene ser på fordelingen 50:50
mellem republikanere og demokrater
efter omvalget i Georgia. Men kan han
stole på alle demokraternes stemmer?
Det demokratiske parti er trods sejren
mindst lige så splittet som republikanerne. Men at menneskerettighederne og
retssamfundet er kommet meget mere i
fokus nu, er der ingen tvivl om. Ligesom
de sociale uligheders vækst gennem de
sidste to årtier.

Udfordringerne

Det er lykkedes at forsvare landets
grundlæggende institutioner, og den
lovligt valgte præsident sidder endeligt fast i embedet. Alle forventer nu en
mere forudsigelig politik fra Washington
D.C. Men det amerikanske retssamfund
er stadig i krise, først og fremmest pga.
den fortsatte COVID-19 udfordring, men
også genopretningen efter Trump-administrationen. Samtidig efterspørger
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den såkaldte Vestlige Verden et troværdigt amerikansk lederskab. Unægtelig
meget store udfordringer til den nye
indehaver af topledelsen i det land, som
stadig er klodens mest magtfulde, både
økonomisk og militært, også under en
pandemi, som hidtil har kostet landet
�lere menneskeliv end noget andet land i
verden. At hvad der sker i USA stadig kan
gøre en stor forskel, viser bl.a. de seneste reaktioner i Tyrkiet og styrkelsen af
EUs ind�lydelse i Middelhavsområdet. Og
det er hidtil sket uden udsendelse af så
meget som en enkelt amerikansk soldat.
Det vil formentlig også styrke den svenske formandsskab for OSCEs muligheder.

Putin, Navaljnyj og den nye forfatning
i Rusland

Hvordan ser billedet så ud i den østligste
del af OSCE-området, i verdens største
land Rusland? Ja, den 17. januar vendte
den eneste markante oppositionsleder i
landet, Aleksej Navaljnyj, tilbage til Moskva efter et hospitalsophold i Tyskland,
som reddede hans liv, efter at han var

Skt. Petersborg den 31. januar 2021: stort politiopbud sat ind mod demonstranter.

blevet forgiftet med nervegift i lufthavnen i den sibiriske storby Tomsk i august
2020. Straks efter ankomsten til lufthavnen i Moskva blev Navaljnyj, som i mel-

lemtiden er blevet dømt for en økonomisk forbrydelse, han selv anser sig for
uskyldig i, arresteret og anklaget for at
overtræde løsladelsesbestemmelserne

Skt. Petersborg den 31. januar 2021: Anti-korruptions protester efter Alexei Navaljnyjs anholdelse. © Transversospinales.
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under sit ophold i Tyskland. Det interessante er, at han af det of�icielle Rusland
betegnes som en ubetydelig kriminel,
som præsidenten ikke �inder det væsentligt at omtale ved navn, og som angiveligt
regnes for uden politisk betydning. Men
�ilmen ”Putins Palads”, som er blevet til
under hans rekonvalescens i Tyskland og
som den 20. januar blev lagt ud for hele
verden (på russisk) på YouTube, er et direkte angreb på præsidenten selv, hvori
Navaljnyj skildrer Putins karriere skridt
for skridt både i Sovjettiden og senere, og
betegner ham som den største tyv i verden i dag. I 2017 var det Medvedev, der
var genstand for en dokumentarvideo,
hvor Navaljnyj anklagede den daværende premierminister for at have gjort sig
til milliardær på samfundets bekostning,
nu er det selveste Putin, som tages under
behandling med bidende sarkasme.

Myndighedernes første reaktion, ud
over at fængsle Navaljnyj og gøre en
betinget fængselsdom på 3,5 år ubetinget pga. manglende overholdelse af
meldepligten under hans sygeophold i
Tyskland, har været at vende sig mod de
medier, som videregiver disse angiveligt
grundløse beskyldninger mod landets
valgte leder, og dermed vildleder ungdommen ved at få den til at udsætte sig
for fare ved at demonstrere for frigivelse af en simpel forbryder. Der er endda
of�icielt fremsat den utrolige påstand,
at attentatforsøget på Navaljnyj i Tomsk
har været arrangeret af agenter for udlandet, ligesom demonstrationerne for
hans frigivelse tilskrives det samme. Men
billederne fra demonstrationerne, som
er foregået i byer over hele Rusland, fra
Kaliningrad og Moskva til Vladivostok
og Jakutsk, drejer sig ikke kun om frihed

for Navaljnyj, men også om opbakning
til hans kritik af korruption og stigende
ulighed. Dette sker også på baggrund af
forfatningsændringerne sidste år, som
har gjort det muligt for Putin at ”starte
på en frisk” og stille op til to nye præsidentperioder à 6 år.

Holdninger i befolkningen

Ua�hængige meningsmålinger tyder
på, at der stadig er et �lertal af vælgerbefolkningen, som føler sig mest trygge
ved Putin og for tiden har svært ved at
forestille sig nogen anden i det endnu
engang styrkede præsidentembede, men
analytikere som Andrej Kolesnikov ved
Carnegie Moscow Center ser en tendens
til, at den politiske opposition og den
folkelige protestbevægelse nu nærmer
sig hinanden pga. udbredt harme over,
hvad mange opfatter som Putins hævn

Fredelig demonstration i Minsk, Belarus. © Uladzimir Yerchak/dreamstime.
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over Navaljnyj for �ilmen om paladset
ved Sortehavet, og til at uropolitiets aktioner mod demonstranterne i de store
byer i sig selv styrker protestbevægelsen
i gaderne og på pladserne. Efter Kolesnikovs mening står kampen mellem styret
og oppositionen nu om den store del af
befolkningen, som hidtil har accepteret
det nuværende styre, men nu i stigende
grad reagerer mod den seneste udvikling, herunder politiets optræden mod
fredelige demonstranter og domme, der
opfattes som uretfærdige.

Putins position

Den mest markante politiske forskel mellem før og efter 2020, udover den seneste
krise omkring Navaljnyj, er, at Medvedev
sidste januar afgik fra den ministerpræsidentpost, han havde beklædt gennem
de sidste otte år. Navaljnyjs video�ilm fra
2017 kan have været en medvirkende
årsag til, at Putin nu gav ham et mindre
fremtrædende job som næstformand i
det statslige sikkerhedsråd – som Putin
selv er formand for. Putins egen tilbagetræden som præsident, men forbliven
som formand for sikkerhedsrådet, var en
overgang nævnt som en mulighed, men
blev kraftigt tilbagevist af tro tilhængere.
Der er heller ikke sket nogen afgørende
styrkelse af parlamentets ind�lydelse på
regeringsdannelsen, som der ellers var
planer om for et år siden – præsidentens
troværdighed i befolkningen er stadig
væsentlig højere end parlamentets.
Hvilken virkning den nye �ilm i sig
selv vil have for opbakningen til Putin er
svært at sige. Putins foreløbige modtræk
i offentligheden har været i en TV-diskussion at benægte, at det er hans palads. Og hans gamle ven og judotræner,
storentreprenøren Arkadij Rotenberg
siger nu, at det er hans. Men at dette ikke
forhindrer Putin i at have glæde af den
store investering, siger sig selv, og vil formentlig bidrage til, at den folkelige opbakning til præsidenten fortsat vil dale,
efter et toppunkt lige efter annekteringen af Krim i 2014.
2020 har ellers udenrigspolitisk været
et ganske godt år for Putin, som intervenerede i den armensk-azerbajdjanske
kon�likt, da azerierne ved hjælp af deres
tyrkiske droner �ik tippet det militære

styrkeforhold og bragt den armensk-befolkede enklave Nagorno-Karabakh på
randen af udslettelse. Rusland har dermed igen etableret sig som den stærkeste
magt i Kaukasus-området, uden selv at
gå i krig og med fuld folkeretlig legitimitet. Men for store dele af den russiske befolkning er dette uden større betydning,
det er de nære forhold, der tæller. Og her
føler mange russere, at deres levestandard er faldende – den største modstand
har hidtil været udløst af udsættelsen
af pensionsalderen. Social tryghed og
retfærdighed er for �lertallet af befolkningen væsentligere end politisk ind�lydelse. Det er ikke Navaljnyj som politisk
alternativ, men attentatforsøget og nu
fængslingen af ham, samt hans kritik af
korruption og elitens store indtægter og
luksusforbrug, som får mange russere til
at gå på gaden nu.
For et �lertal af befolkningen i Rusland
står Putin således trods alt stadig for
stabilitet og værn mod kaos i en usikker verden, hvor bl.a. Kinas stigende
økonomiske og politiske ind�lydelse i de
tidligere Sovjetlande i Centralasien truer Ruslands hidtidige ind�lydelse i området. Men hvorfor reageres der så ikke
på de mange henstillinger fra udlandet
om en effektiv efterforskning af attentater og attentatforsøg? Muligvis fordi
statsapparatet ikke har effektiv kontrol
med selvbestaltede ”patriotiske” grupper med tilknytning til politiet eller de
væbnede styrker. Nogle iagttagere ser
det ligefrem som udtryk for statsapparatets reelle svaghed, at ”patriotiske” grupper tager loven i deres egen hånd og om
nødvendigt forsøger at eliminere ”forrædere”, når regeringen ikke selv kan eller
vil gøre det. Man kan undre sig over, at
Navaljnyj overhovedet har turdet vende
tilbage til Rusland efter sit sygeophold
i Tyskland, oven i købet kombineret sin
tilbagevenden med et frontalangreb på
den mand, han hidtil har været tilbageholdende med at angribe helt åbent:
Putin selv. Men dels ville det ødelægge
Navaljnyjs politiske projekt at forblive
i udlandet – dels er der nu kommet så
meget opmærksomhed om hans liv i hele
verden, at et nyt attentatforsøg ville blive
en yderligere belastning for Putin internationalt og forstærke sanktionstruslen
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mod de personer i hans nærhed, som
man i USA og Europa ville betragte som
medansvarlige.

Telefonsamtale med Joe Biden

Det er da også værd at bemærke, at i den
første telefonsamtale mellem Biden og
Putin, som fandt sted den 26. januar, var
Navaljnyj et af de temaer, Biden tog op
med ham, efter at de var nået til enighed
om at forhandle om en ny START-traktat
til erstatning for den, som Trump havde
opsagt og som skulle udløbe den 5. februar. Tiden vil vise, om den tid er ved at
vende tilbage, hvor store sikkerhedspolitiske spørgsmål kædes sammen med forsvar for enkeltindividers retssikkerhed.
Og det bliver spændende at se, om Biden
så har i sinde at gøre det samme også i
forhold til Erdoğan. Her lagde Trump,
for én gangs skyld, pres på sin tyrkiske
kollega for at få frigivet en amerikansk
præst, som sad arresteret i Tyrkiet, og
det virkede. Men dette er unægteligt et
udtryk for, hvor meget beskyttelsen af
enkeltindividet kan komme til at a�hænge af, om statsoverhovedet griber ind til
fordel for vedkommende, hvilket igen er
a�hængigt af, om det passer ind i dets aktuelle politik. I Trump-tilfældet var det
næppe så meget hensynet til præstens
menneskerettigheder som til præsidentens evangelikale vælgere, der gjorde
udslaget.

Belorus – den største udfordring i
OSCE-området

I Ruslands naboland Belorus har præsident Lukasjenka sat alle midler ind for
at forblive ved magten, støttet på politi
og militær. Hvor ”kontrakten” mellem
�lertallet af befolkningen og præsidenten i Rusland blev bekræftet ved en folkeafstemning, der foregik efter reglerne,
kastede Lukasjenka sig ud i en valgfarce
med et helt urealistisk resultat på lidt
over 80 % i første valgomgang, og det
efter en elendig styring af Corona-krisen. Om den kandidat, oppositionen
endte om at samle sig om, Sviatlana Tsikhanouskaja, virkelig har fået de 60 %,
oppositionen hævder, vides ikke. Det sidste præsidentvalg i Belorus, som foregik
ordentligt, var i 1994, hvor Lukasjenka
blev valgt første gang. Nu har Lukasjen-
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Søndagsdemonstration i Minsk, Belarus, den 27. september 2020. © Uladzimir Yerchak/dreamstime.

ka tilsyneladende brudt den ”kontrakt”
med befolkningen – en vis velstand og
visse friheder til gengæld for accept af
hans fortsatte eneherredømme – som
havde fået de �leste til at �inde sig i det.
Det klodsede forsøg på ikke blot at blive
siddende på ubestemt tid, men også at
ville fremtræde som populær landsfader, har mobiliseret en stor del af befolkningen mod præsidenten, hvis politiske
støtter, embedsmænd og politi denne
gang har brugt stort set alle muligheder
for at gøre valgkampen så umulig som
muligt for oppositionens kandidater. Disse har til gengæld samlet sig bag Sviatla-

na Tsikhanouskaja, hvis mand var blevet
fængslet og derfor ikke kunne stille op
som præsidentkandidat. Sviatlana, som
frygtede tvangs�jernelse af deres børn,
sendte dem med deres bedstemor til et
vestligt naboland og gennemførte valgkampen, men er nu også selv rejst i eksil
for ikke at blive arresteret, som så mange
andre aktive medlemmer af oppositionen. Blandt andet har hun været inviteret til møde i det danske udenrigsministerium med medlemmer af sin stab.
Oppositionen i Belarus har tidligere
været meget splittet, men myndighedernes uhæmmede fremfærd ved dette valg

har skabt enighed om en politisk linje,
som først og fremmest drejer sig om at
værne om de forfatningsmæssige rettigheder, borgerne har ifølge forfatningen.
Oppositionen er særdeles bevidst om
den risiko, der vil være ved at lægge sig
for tæt op ad «Vesten». For det er ikke
blot demokrati og menneskerettigheder,
der står på spil, men også landets fremtid som selvstændig nation – der ligger
jo stadig et projekt om en union mellem
Belorus og Rusland fra dengang, hvor Lukasjenka og Putin var gode venner. Siden
er forholdet mellem de to præsidenter
blevet meget kølnet. Men oppositionen
er helt bevidst om landets følsomme
geopolitiske placering og ved fra nabolandet Ukraine, hvordan bestræbelserne
for at selvstændiggøre sig fra Rusland
politisk og kulturelt og udvikle tætte
bånd til EU og NATO har ført til tabet af
Krim og af kontrollen med to selverklærede pro-russiske udbryderrepublikker i
Øst-Ukraine.
Belorus, som sammen med Rusland
og Ukraine har været medlemmer af FN
gennem 75 år, som har været selvstændigt siden 1991, og hvis sprog adskiller
sig lige så meget fra russisk som dansk
fra svensk, har gennem de senere år udviklet en stadig stærkere oplevelse af sit
sproglige, kulturelle og særpræg. Men
landet står i dag som det eneste europæiske land uden for Europarådet, bl.a. pga.
sin fortsatte brug af dødsstraf, og dermed
også uden for den Europæiske Menneskeretsdomstol. Den eneste regionale or-

Links:
OSCEs rapport om præsidentvalget i USA den 3. november: OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report:
https://www.osce.org/�iles/f/documents/7/7/477823_1.pdf

Civic Solidarity Platform: Agenda for international support of human rights and democracy in Belarus leveret til OSCE Ministerial Council, Tirana, 1. December 2020:
https://www.civicsolidarity.org/sites/default/�iles/agenda_for_intnl_support_of_hr_dem_transition_in_belarus_01.12.2020_
eng_0.pdf.
Den citerede kronik i Altinget af Claus von Barnekow den 2. december 2020: Udnyt Europarådet til at få skik på Ungarn,
Polen og Tyrkiet:
https://www.altinget.dk/soeg/Barnekow%20Minsk/artikel/tidl-ambassadoer-udnyt-europaraadet-til-at-faa-skik-paa-ungarn-polen-og-tyrkiet
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ganisation, landet er medlem af, er OSCE,
der som bekendt har både Rusland og
USA som medlemmer. Hidtil har netop
OSCE været rammen for �lere initiativer
vedrørende situationen i Øst-Ukraine,
hvor Lukasjenka har optrådt i en mæglerrolle. Nu er det tvivlsomt, om noget
sådant giver mening mere, selvom Rusland har anerkendt Lukasjenkas genvalg.
I føromtalte telefonsamtale, som præsident Biden førte med sin russiske kollega mandag den 26. januar, udtalte Biden sig som nævnt om Navaljnyj, og han
understregede USAs fortsatte støtte til
Ukraines suverænitet. Men der forlyder
ikke noget om, hvorvidt Belorus-situationen overhovedet kom på bane under
samtalen. Det gennemgående indtryk er,
at de store lande forholder sig afventende over for den ekstraordinært truende
situation for retstilstanden og civilsamfundet i Belorus – det gælder også Frankrig og Tyskland.

En alternativ ”Agenda for
international support”

Det er i denne situation, at et internationalt NGO-netværk, Civic Solidarity
Platform, trods Corona-krisen har afholdt en serie af rundbordkonferencer
og workshops for at diskutere, hvad det
internationale samfund kan gøre for at
understøtte en overgang til mere demokratiske og menneskeretligt tilfredsstillende forhold i Belorus. Den 1. december
2020 resulterede dette initiativ i offentliggørelsen af dokumentet Agenda for
international support of a Human Rights
and Democracy Transition in Belarus, en
række civilsamfunds-anbefalinger til regeringerne i berørte stater og relevante
internationale organisationer.
Agendas politiske inspirationskilde
er erklæringer fra Europarådets parlamentariske forsamlings Komité for
lovmæssige forhold, resolutioner fra
EuropaParlamentet og en rapport inden
for rammerne af OSCEs såkaldte Moskva-mekanisme. Der er tale om en bred
vifte af anbefalinger til regeringer, internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer, som sigter på at
føre en aktiv informationskampagne
for at sende et klart signal til alle, som i
dag deltager i belorussisk politi, militær

og embedsværk, om at de bliver gjort
personligt ansvarlige, hvis de fortsætter med at være en del af det kriminelle
system, erklæringen betegner Lukasjenka-styret som – og at de risikerer at blive
sat på en international sanktionsliste og
blive udsat for retsforfølgelse både internationalt og i Belorus efter et demokratisk magtskifte. Specielt foreslås det
i Agenda at etablere et internationalt organ til undersøgelse af konkrete menneskeretskrænkelser i forbindelse med det
seneste præsidentvalg og demonstrationerne bagefter.
Endvidere opfordres stater og organisationer til at lægge pres på det nuværende regime både med økonomiske
sanktioner og mere symbolske tiltag,
som a�lysning af planlagte internationale sportsbegivenheder i Belorus og
forbud mod of�iciel Belorus-deltagelse i
sådanne, så længe der stadig er sportsfolk fængslet eller på anden måde chikaneret for deres politiske holdninger
eller virksomhed i Belorus. Dokumentet
appellerer ud over til regeringerne også
stærkt til OSCEs forskellige organer – og
OSCE er tiltænkt en hovedrolle i genopbygningsfasen efter en overgang til demokratisk styre. Men dette forudsætter
naturligvis, at USA og Rusland, som de
største medlemsstater i organisationen,
kan �inde sammen om et fredeligt magtskifte i Belorus, som ikke går nogen af
deres interesser for nær.

sætte kontakterne og samarbejdet med
det hviderussiske civilsamfund også under de nye, skærpede vilkår, og sikre at
den danske offentlighed er velorienteret
om den aktuelle kamp for demokrati og
menneskerettigheder i Belorus.
Måske bliver konklusionen på Corona-krisen, at det er parlamenter og civilsamfundsaktører, snarere end præsidenter, som har været de bedste til at
bringe de enkelte samfund gennem den
globale sundhedskrise. Nogen overbevisende præstation fra autoritære præsidenters side har vi i hvert fald ikke oplevet indtil nu.

Danmarks muligheder

Men hvad med de mindre stater? Hvad
med Danmark? Her har tidligere ambassadør Claus von Barnekow fra Den Danske Helsinki-Komité i en kronik i Altinget
den 2.12.2020 foreslået den danske regering at oprette en ambassade i Minsk, således som Sverige har gjort for år tilbage.
Det er et af de instrumenter, man kunne
håbe ville have en virkning på udviklingen i landet, en anden er en intensivering af det nordiske samarbejde omkring
Belorus. Under alle omstændigheder
er det vigtigt, at der følges op på de Belorus-initiativer, den danske udenrigsminister har taget i 2020 i samarbejde med
en række civilsamfundsorganisationer,
herunder Den Danske Helsinki-Komité.
Det, vi i første række kan gøre, er at fort-
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Om valg og valgsystemer
Af Hanne Severinsen
“Yesterday’s vote was
hard-fought and competitive with a high degree
of engagement by election
workers and citizens in the face of great
legal uncertainty and a highly polarised
political environment fuelled by aggressive campaign rhetoric”.
Sådan indledte OSCE sin pressekonference den 4. november 2020 dagen efter
årets mest omtalte valg i USA.
Joe Biden vandt med 7 millioner stemmer over Donald Trump. Men Trump
var kun sammenlagt 43.000 stemmer i
4 svingstater fra at kunne have vundet
præsidentvalget. Det er konsekvensen
af valgmandssystemet, hvor ”Winner
takes it all”. (Det var i øvrigt de samme
svingstater som Trump i 2016 vandt
med en lige så snæver margin).
Der er mange paradokser i det specielle amerikanske system. Til senatsvalget
kan Californien med et indbyggertal
på 40 mio. vælge 2 senatorer. Og de 20
mindste stater med i alt omtrent det
samme antal indbyggere kan tilsammen
vælge 40 senatorer.
Til Repræsentanternes hus kan lokale �lertal omlægge valgkredsgrænserne
sådan, at de favoriserer �lertalspartiets
mandatmuligheder (såkaldt Gerrymandering).
Flertalsvalg i enkeltmandskredse bruges i de �leste angelsaksiske lande og i
mange nye demokratier.
England har �lertalsvalg i enkeltmandskredse. Den, der får �lest stemmer
i valgkredsen, er valgt. Øvrige stemmer
er spildt. Derfor afspejler mandaterne
ikke andelen af afgivne stemmer, men
snarere hvor mange marginale valg,
man opnår. Labour �ik i 2005 med 36 %
af stemmerne 56 % af mandaterne, men
i 2019 gav en stemmeandel på 32% kun
30% af mandaterne. De Konservative
kunne da omveksle 46% af stemmerne
til 56% af mandaterne.
Eksemplerne viser, at der ved disse
valg må være en del vælgere, der ikke
føler sig repræsenterede, f.eks. hvis man
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bor i en valgkreds, hvor ens parti ikke
har nogen chance for at vinde mandatet.
Men majoritetsvalg siges til gengæld at
have den fordel, at der lettere kan dannes en �lertalsregering.
Det vil Ungarns Victor Orban sikkert
skrive under på. Da han afskaffede omvalg i de valgkredse, hvor ingen kandidat
havde fået over 50 % (systemet med omvalg som de bl.a. har i Frankrig) førte det
til, at han med 48 % af stemmerne kunne skaffe sig to tredjedels �lertal af pladserne og dermed magt til at gennemføre
forfatningsændringer.
Den samme opdagelse gjorde Putin, da
han til valget i 2015 gik over til et system,
hvor halvdelen var valgt ved �lertalsvalg
i enkeltmandskredse. Det er nemlig et
system, der gavner det største parti, og
som ganske rigtigt sikrede hans parti
sejren i alle enkeltmandskredse. Også
i Azerbajdjan sidder Præsident Aliyev
ekstra sikkert i sadlen i kraft af enkeltmandskreds-systemet.
Det er dog forskelligt, hvordan enkeltmandskredse virker. I Ukraine betød
systemet i 90erne, at det oftest var den
lokale oligark, der kunne manipulere og
vinde med ganske få stemmer, og systemet forstørrede desuden opsplitningen
mellem pro-øst og pro-vest partier. Man
har i mange nye demokratier set, at polariseringen øges ved etnisk stemmemønster, når mindretallene i mange områder
ikke opnår nogen repræsentation.
England og USA er gamle gennemprøvede demokratier. Men der er grund til
at antage, at selve valgsystemet har bidraget til at splitte nationerne. I England
så man efter Brexit, at det var umuligt
for de to partier at gå i dialog, og i USA
har topartiudviklingen ført til stigende uforsonlighed, kulminerende med
Trump-perioden, hvor mange nu lever i
to parallelle virkeligheder. Man identi�icerer sig enten-eller, og kompromiser er
udelukkede. Det bliver svært for Biden
at bygge bro som lovet. Her bidrager det
amerikanske system med primærvalg
til yderligere polarisering, fordi de mest
partitro dominerer udvælgelsen af kandidater.

Det perfekte valgsystem �indes ikke.
Ikke to lande har samme system. Mange lande foretrækker et system med
proportionalt valg, der tillader �lere
partier, og sikrer, at �lere holdninger
blandt vælgerne bliver repræsenteret.
Men det kan – især i lande med meget
lav spærregrænse (f.eks. Danmark 2%
mod Tyrkiets 10%) – føre til så mange
partier, at det kan blive svært at danne
en stabil regering; eller at regeringen
bliver a�hængig af partier, som er tungen
på vægtskålen. Nogle vil så mene, at nødvendigheden af at samle �lere partier for
at få �lertal, fremmer kunsten i at �inde
frem til et kompromis.
Der er ingen unik model, som kan
anbefales til alle lande som den bedste.
Valget a�hænger af en række faktorer,
herunder historisk baggrund, politiske
systemer og partisystemer. Hvorvidt et
valg afspejler vælgernes holdninger, afhænger også af graden af pressefrihed,
vælgerinvolvering, opstillingsformer, regionalisering og decentralisering.
Som valgobservatør ved valg i mange
forskellige lande med forskellige valgsystemer, vil jeg tilføje, at også graden af
tillid til systemet og institutionerne spiller en afgørende rolle

Se også:
Europarådet: Elecdata, Compendium of electoral data:
https://www.coe.int/en/web/
electoral-assistance/elecdata

Europarådets parlamentariske
forsamling, PACE, dokument
12107/2010:
Thresholds and other features
of electoral systems which have
an impact on representativity of
parliaments in Council of Europe
member states:
https://assembly.coe.int/nw/
xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?�ileid=12842&lang=en
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International valgobservation i en Corona-tid
Af Hanne Severinsen
For at overholde deres forpligtigelser om a�holdelse
af frie valg – som aftalt i
Københavns
erklæringen om Den menneskelige Dimension
og Paris aftalen om det ny Europa fra
1990 (året efter Murens fald) – er alle
57 OSCE-medlemsstater forpligtigede
til at invitere valgobservatører til frit at
overvære alle dele af landenes valghandlinger.
Procedurerne er fastlagt i ODIHRs
kontor i Warszawa, der står for alt det
logistiske ved valgobservationerne.
Ved ethvert udskrevet valg sender
ODIHR først en ”Need assessment mission”, en behovsvurdering, der på baggrund af undersøgelser af valgets omstændigheder opfordrer til at oprette et
koordinerende ”Core Team” og opfordrer OSCEs medlemsstater til at bidrage
ved at sende et antal Langtids- og Korttidsobservatører.

I 2020 har der været gennemført valg i
19 OSCE-lande:
• I Belarus �ik OSCE ingen invitation og
i Tadjikistan opgav man at vurdere
valget.
• Irland, Slovenien, Island og Litauen
vurderedes valgobservation ikke at
være nødvendigt, så man nøjedes dér
med en mindre stab til at udarbejde
en valgrapport.
• I de øvrige lande opgav man at sende korttidsobservatører på grund af
Corona-pandemien (dog nåede man
valget i Azerbajdjan den 9. februar).

ODIHR sendte dermed kun langtidsobservatører (LTO – long term observers)
afsted. ODIHRs LTO bliver normalt udsendt 6-7 uger før en valgdato og dækker i teams på hver 2 observatører landets forskellige distrikter. Her indsamles
oplysninger om arbejdet i valgkommissionerne, valgsteder, vælgerregistrering,
valgkamp, mediedækning og eventuelle
uregelmæssigheder, man observerer.

Valg i Sokal, Vestukraine, den 21. juli 2019. © Nicktys/dreamstime.
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I 2020 skulle de til gengæld ikke - som
normalt - forberede alt det logistiske
forud for de korttidsobservatørers ankomst, der monitorerer valgprocessen
lokalt i teams efter at være blevet briefet
i landets hovedstad.
OSCEs Parlamentariske forsamling,
OSCE PA, sender selvstændigt, omkring
valgdagen, en delegation til det pågældende valg. Så mens ODIHRs korttidsobservatører har været Corona-ramt, ser
det ud til, at parlamentarikerne er taget
afsted til de �leste valg. Parlamentarikerne betjenes ude i distrikterne af ODIHRs
langtidsobservatører.
ODIHR sørger for logistikken for de
parlamentarikere, som sendes ud - først
og fremmest OSCEs parlamentariske
forsamling. Men ODIHR betjener også
parlamentarikere fra Europarådet, samt
de få gange, hvor der også deltager
Nato-parlamentarikere og EuropaParlamentsmedlemmer.
Europarådets Parlamentariske forsamling (PACE) udsender også folketingsmedlemmer som korttidsobservatører, men kun til de af de 47
medlemslande, som er under monitorering – dvs. lande som endnu ikke har
opfyldt medlemskriterierne og som man
holder særligt øje med.
I 2020 sendte PACE kun delegationer
til Serbien, Polen og Georgien, selvom
der var valg i �lere andre lande under
monitorering. I Europarådets delegationer er der også repræsentanter for
Venedig kommissionen og deltagelse af
landets faste PACE-rapportører.
For at sikre fælles fodslag koordinerer
og udsender man en fælles Interim Report og holder fælles pressemøde dagen
efter valget med deltagelse af alle delegationsformænd.
Europarådets Lokalkongres, der samler lokal- og regionale repræsentanter
for Europarådslandenes kommuner og
regioner, sender valgobservatører til lokalvalg i de medlemslande, som er under
monitorering. Under Covid-pandemien
kan �jernmonitorering anvendes som i
Ukraine i oktober 2020. Der udpegedes
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Valgobservation ved valg i Skopje den 15. oktober 2017.

en monitoreringsdelegation, som gennemførte online interviews den 19. og
20. oktober med mange af valgets interessenter, såvel valgkommissionsansvarlige som civilsamfundsaktører.
De �leste af medlemslandene byder
valgobservatørerne velkommen, selvom
der i lande med tvivlsomt demokrati er
begrænsede muligheder. Og lige så vigtigt det er at opdage uregelmæssigheder,
lige så vigtigt er det at være med til at
afmontere falske myter om valgsvindel.
Og under alle omstændigheder er det
vigtigt, at ODIHRs endelige rapport om
et parlamentsvalg indeholder løbende
internationale vurderinger og råd til forbedring af fremtidige valg.
De internationale missioner kan kun
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agere stikprøvekontrol. Derfor er det
også vigtigt, at der i landene er muligheder for, at nationale NGO-valgobservatører kan operere frit, og at der altid er repræsentanter fra de forskellige nationale
partier til stede til at observere valgstederne og deltage i valgkommissionerne.
Man skal også gøre sig klart, at selvom
valgdagen er symbolet på valghandlingen, så er det vælgerregistrering, opstillingsmuligheder, valgkampagne og
optællingen, som er altafgørende for
et retfærdigt valg. Vi bør også være opmærksomme på, at de sociale medier i
dag ofte er de�inerende for valgkampens
forløb, og at det derfor nok ville være en
god idé at benytte de usædvanlige Corona-omstændigheder til at diskutere sup-

plerende former for valgobservationer i
fremtiden.
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Valgobservationsmission til Kirgistan
Som et eksempel på at OSCE/PA fortsætter med at deltage i valgobservationer
kan nævnes, at OSCE sendte omkring 50
valgobservatører fra OSCEs parlamentariske forsamling til Kirgisistan i uge 1 til
præsidentvalget den 10. januar. OSCEs
PA-observatører blev indsat i hovedstaden Bishkek og i det omkringliggende
område, hvor de samarbejdede med de
langtidsobservatører, der var udsendt af
OSCEs kontor for demokratiske institutioner og menneskerettigheder, ODIHR.
Peter Juel-Jensen, MF/V, Danmark, var
udnævnt som specialkoordinator til at
lede OSCEs korttids observatørmission
og at deltage i pressekonferencen om
missionens resultat, Interim Report, i
Bishkek den 11. januar.
Peter Juel-Jensen har været formand
for den danske parlamentarikerdelegation til OSCE PA siden 2008 og har posten
som valgt kasserer i OSCE PA.

Link til pressemeddelelsen om udsendelsen:
https://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/2021/osce-pa-observers-to-deploy-to-kyrgyzstan-for-early-presidential-election

Link til pressekonferencen om interim report:

https://www.osce.org/odihr/elections/475559
PA valgobservatørerne blev i 2 dage
forud for valget briefet af valgadministratorer, eksperter og repræsentanter
for politiske partier og civilsamfundet.
Valgobservatørerne
konstaterede
ved pressekonferencen den 11. januar i
Bishkek, at præsidentvalget havde været
velorganiseret og at det juridiske grundlag for valgets a�holdelse havde været
forberedt gennem længere tid. Kritisk
kommenteret blev, at der er et stykke vej
før landet opnår en retfærdig og ensartet

adgang for alle til at føre kampagne med
deres budskaber, og at vælgerregistreringssystemet endnu ikke kunne tage
højde for de borgere, der på regulær vis
havde skiftet bopæl. Dette sidste fordi
man havde villet forhindre køb af stemmer op til valget.
-hs

Peter Juel-Jensen, MF/V, til møde i OSCE PA Standing Committee som formand for den danske OSCE PA delegation.
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OSCE Aktuelt
Af Philip Maschke

OSCE Parliamentary
Assembly
Roberto Montella har indledt siden anden femårs
periode som generalsekretær for de
folkevalgtes del af OSCE, Parliamentary
Assembly, med hovedsæde i København.
Montella er kun den anden PA-generalsekretær, idet han i 2016 efterfulgte den
amerikanske jurist Spencer Oliver, der
som den første havde beklædt posten
lige siden dens oprettelse i 1993. Det er
indtrykket, at Montella har haft et godt
og aktivt samarbejde med PAs formand
indtil 2020, georgieren George "Gigi"
Tsereteli.
Blandt mange aktiviteter i de sidste
fem år påpegede Montella, at de har
gjort PA til en aktiv og dynamisk enhed

i OSCE. Evnen til at søsætte ad hoc udvalg og iværksætte aktuelle målrettede
aktiviteter med politikerne har været
taktikken. Man har tilstræbt er stærkt
samarbejde på alle niveauer med organisationens eksekutive institutioner i
Wien og megen koordinering,
Generalsekretæren opfordrede ved sin
forlængelse politikerne til kraftigt at engagere sig i det nødvendige kon�liktforebyggende sikkerhedssamarbejde såvel
som til at deltage i strategisk arbejde i
OSCE-systemet. Multilateralismen skal
styrkes, ikke svækkes, påpegede Montella.
Efter parlamentsvalg i Georgien er
Tsereteli trådt tilbage som formand for
OSCE PA, og englænderen Peter Lord
Bowness har overtaget frem til juli 2021.
Ved sin tiltræden konstaterede Bowness,
at demokratiet er i forfald i dele af OSCE

regionen, og det bør vi tage som tegn på
nødvendigheden af at se det som en fortsat daglig udfordring at leve op til OSCEs
værdier og principper. Han gav også udtryk for sit håb om, at lederskiftet i USA
fremadrettet vil føre til USAs genoptagne engagement i det multilaterale sikkerhedsarbejde.

Belarus

OSCE PA menneskeretskomiteen har
med bestyrtelse erfaret, at der ikke er
indledt retsforfølgelse mod en eneste
myndighedsperson i Belarus på trods af
talrige dokumenterede voldssituationer.
Hundreder af anklager er derimod rejst
mod fredelige protesterende i noget, der
ligner et storstilet angreb mod ytringsfrihed og grundlæggende rettigheder.
Menneskeretskomiteen brokker sig over
at have fået kendskab til en varetægts-

Europarådets Menneskeretskommissær Dunja Mijatović har senest påtalt:
Den 11. februar 2021 i et brev til Den Russiske Føderations indenrigsminister Vladimir Kolokoltsev ”Ruslands myndigheder opfordres til at standse deres praksis med at anholde fredelige demonstranter og til at bringe procedurer for politiets
håndtering af demonstrationer i overensstemmelse med menneskeretlige standarder:

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-commissioner-urges-the-russian-authorities-to-halt-the-practice-of-arresting-peaceful-demonstrators-and-to-align-policing-of-demonstrations-with-h?�bclid=IwAR3lLHJ0Qcd_Rit10iLEZshDUf9-uVPy6rBj0XViF42SCq7IV-dhaRdiSkE
Den 2. februar 2021 udtalt, at dommen over Aleksej Navaljnyj er i modstrid med Ruslands internationale menneskeretsfor
pligtelser:
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/navalny-judgment-contravenes-russia-s-international-human-rights-obligations?�bclid=IwAR1s009ZAh0rRqy0otGE-jZ765PvFzkVt14B6a1mgJJFn_w3o5rq5LU7LFs
Den 1. februar 2021 udtalt, at Den Russiske Føderation skal respektere ytringsfrihed og retten til fredelig forsamling:

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/russian-federation-freedom-of-expression-and-the-right-to-peaceful-assembly-must-be-respected
Også OSCE parlamentarikernes menneskeretskomité under Michael Georg Link og Kari Henriksen fordømte den 3. februar
fængselsdommen over Navaljnyj og krævede hans løsladelse. Dommen er ikke udtryk for en retfærdig rettergang, siger
komiteen. Endvidere opfordrede komiteen Rusland til at give plads til meningsforskellighed og til at begrænse den systematiske anvendelse af massearrestationer og overdreven magtanvendelse.
- phm
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fængselslejr i Slutsk, der har været anvendt siden august. Fængslede opholder
sig i en lejr i en skov omgivet af pigtråd
og vagttårne.
PA menneskeretskomiteen har gentaget anbefalingerne fra OSCE-Moskva-mekanisme-rapportørens rapport
om menneskeretskrænkelser, at man
skal anklage de ansvarlige for menneskeretskrænkelser i overensstemmelse med
internationale standarder.
OSCE PAs Særlige Repræsentant for
Østeuropa, Daniela De Ridder (tysk),
holdt den 5. februar møde med tidl. præsidentkandidat Sviatlana Tsikhanouskaja. De Ridder anser Belarus for at stå
øverst på dagsordenen og vil indenfor
sit mandat holde samtaler med alle interessenter, herunder myndigheder og
lederen af den hviderussiske delegation
til PA, Andrei Savinykh, som et led i en
satsning på at fremme dialog mellem alle
interessenter i landet.
De Ridder påpegede OSCE PAs forpligtelse til at bidrage til tillidsskabelse,
forsoning og dialogfacilitering med alle
relevante inden- og udenlandske aktører.
Tsikhanouskaja redegjorde for menneskerets- og frihedssituationen i Belarus
samt problemet med de mange politiske
fængslede. De Ridder påpegede sin opgave at involvere alle parter i et interparlamentarisk diplomati.
Tsikhanouskaja bød opfordringen til
samarbejde med OSCE PA velkomment
og påpegede det stadigt stigende antal
domfældelser i form af �lerårige fængselsdomme. Endelig ønsker hun frigivelse af journalister, herunder kvindelige
aktivister og journalister som et særskilt
problem.
Indbudt af Ukraines udenrigsminister
Dmytro Kuleba deltog Sviatlana Tsikhanouskaja i øvrigt den 29. januar i et
første on-line møde med udenrigsministrene fra Polen, Litauen og Ukraine. Hun
opfordrede til sanktioner mod styret i
Belarus og til dannelse af en international koalition, som kan forestå en voldsfri
magtoverdragelse i Belarus.
Ukraines udenrigsminister Kuleba
konstaterede efterfølgende, at situationen i Belarus ikke alene påvirker landets
bilaterale forhold til naboerne, men påvirker situationen i hele regionen. Kule-

ba gav udtryk for, at Ukraine vedholdende støtter den hviderussiske befolkning i
dens kamp for rettigheder og demokratisk forandring.

Bekæmpelse af anti-semitisme i OSCE
regionen

Det svenske formandskab og ODIHR
gennemførte den første og anden februar en konference om anti-semitisme
med deltagelse af eksperter fra OSCE,
FN, EU og medlemsstaterne samt repræsentanter for såvel jødiske som andre
religiøse samfund og civilsamfundsorganisationer. Formålet er at fremtage
effektive værktøjer til at kontrollere og
bekæmpe anti-semitisme – et desværre
akut behov.
Sveriges udenrigsminister Ann Linde, OSCEs formand i 2021, pegede den
27. januar på Holocaust dagen på nødvendigheden af at uddanne den næste
generation til at anvende og respektere
holocaust erindringer og aldrig glemme
folkemord eller massegrusomheder. Sverige vil i oktober 2021 a�holde et ”Malmø
International Forum til Holocaust Erindring” og bekæmpelse af anti-semitisme.
Det er jo så ikke første gang, at dette
emne er bragt på dagsordenen, det er

blevet omfattende belyst på �lere Human
Dimension Implementation Meetings i
Warszawa.

Helsinki +50

Den 27. januar holdt OSCE PA en stor
on-line rundbordskonference under
overskriften "Toward Helsinki +50: Reaf�irming a Common Purpose,” som en
opfølgning på sin “OSCE Call for Action”,
der var leveret til Ministerial Council i
december 2020 med henblik på at forberede 50 året for Helsinki Slutakten i
2025.
Man kan jo vælge at læse erklæringen som, at OSCE har et stort behov for
kunstigt åndedræt – eller er det snarere
Europa?
I december-erklæringen hed det [i
uddrag], at for 30 år siden annoncerede
Paris Chartret for et Nyt Europa demokratiets, fredens og enhedens ankomst i
Europa. Lederne erklærede, at konfrontationen var forbi. I Astana i 2010 gentog
medlemsstaternes stats- og regeringschefer denne vision for et frit, demokratisk, fælles og udeleligt euro-atlantisk og
eurasiatisk sikkerhedsfællesskab skabt
på fælles principper, fælles forpligtelser
og fælles mål.

Tidl. præsidentkandidat Sviatlana Tsikhanouskaja taler ved et møde den 30. juli 2020. © Aliaksandr
Mazurkevich/dreamstime.
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Men i dagens vanskelige situation
udestår meget arbejde at blive gjort for
at virkeliggøre de tidligere lederes visioner. Geopolitiske delinger og konfrontationer, kriser og kon�likter, og megen
divergerende udvikling i vore forpligtelser stiller sammen med den stigende
virkning af et antal transnationale og
globale kon�likter OSCE samfundet overfor alvorlige udfordringer for vores fælles sikkerhed.
OSCE PA formand Peter Lord Bowness
(UK) pegede på, at en af de væsentligste
udfordringer for OSCE er manglen på
anerkendelse på de højeste regeringsniveauer og at netop parlamentarikerne er
i besiddelse af værktøjer, som kan hjælpe i denne henseende. Generalsekretær
Roberto Montella sagde, at PAs Helsinki
+50 initiativ, som ledes og understøttes
af OSCE PA kontoret i samarbejde med
sin High-Level ekspert Lamberto Zannier, skal få folk og ideer til at samarbejde og styrke organisationen hen mod
dens 50. fødselsdag.
Ambassadør Zannier drøftede, hvordan parlamenterne kan hjælpe med at
fremme initiativer for at gøre OSCE mere
effektiv og mere synlig med focus på at
engagere sig multilateralt på en måde,

22

Link:
https://lisd.princeton.edu/sites/lisd2017/�iles/October%202020%20
OSCE%20at%2045%20REV%202_0.pdf
som sørger for at beholde alle medlemsstater med ombord.
Ambassadør Christian Strohal udtalte
sin tilfredshed med, at “OSCE Call for Action” har udviklet sig til en bredere forankret process, hvor der ved at arbejde
gennem uenighederne kan nås frem til en
fælles forståelse for organisationens form.
Douglas Wake, OSCE, konstaterede, at
det at gøre OSCE mere kendt og mere
synlig har været et langsigtet mål i lang
tid, men at kommunikationsstrategierne
kun er effektive, hvis der er en god historie at fortælle. Parlamentarikerne må
engageres i at berette til deres nationale
fora om de gode OSCE historier.
Finske Ilkka Kanerva, tidl. OSCE Chairperson-in-Of�ice and OSCE PA formand
understrede, at PAs merværdi netop er
det parlamentariske diplomati. “Vi skal
dybere ned i de faktiske aktuelle sikkerhedsudfordringer i regionen for at opnå
reelle resultater”, sagde Kanerva.

Og en overskuelig rapport
Tænketanken Liechtenstein Institute of
Self-Determination ved Princeton Universitet har udgivet rapporten ”OSCE at
45: A New Spirit of Helsinki” forfattet af
de erfarne ambassadører Clemens Koja,
Florian Raunig og Christian Strohal.
Den giver både et �int overblik over
OSCEs historie og diskuterer de aktuelle udfordringer for organisationen, der
skal beskæftige sig med sikkerhedsniveauet i regionens 57 medlemsstater.
Det klares på 27 sider!
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Catalonien ved årsskiftet 2020/21
Af Lars Blinkenberg
Siden januar 2020 er der
ikke sket store ændringer i
det politiske billede af den
splittede delstat, Catalonien, hvis hovedstad Barcelona på linje
med storbyen Madrid har været meget
hårdt ramt af Coronaen.
Dog er det værd at anføre, at Højesteret den 28. september 2020 frakendte den hidtidige regerings presidente,
Quim Torra, retten til at udøve politiske
funktioner på grund af hans manglende
respekt for rettens beslutninger. Ikke
mange har tilsyneladende savnet denne
svage leder, som aldrig rigtig opnåede
respekt for embedet som politisk leder
af lokalregeringen.
Han er nu erstattet af en midlertidig
leder - et relativt uskrevet blad - indtil
man kender resultatet af det for længst
udskrevne lokalvalg den 14. februar.
Som tidligere beskrevet herfra har
Premierminister Pedro Sanchez allerede
i begyndelsen af 2020 ventileret tanken
om en benådning af nogle eller �lere af
de fængslede politiske ledere, men sagen er ikke nem, selv om Sanchez igen
ved årsskiftet gentog forslaget i vage
vendinger. Landets højeste anklage-

myndighed frarådede således for nylig
Højesteret at tage et sådant skridt, idet
en benådning skal godkendes af retten.
Det blev offentliggjort i pressen og skete med henvisning til, at de pågældende
havde fået straffe som svarede til deres
ulovlige handlinger, der havde været helt
i strid med forfatningen. Man henviste
også til det uheldige i, at premierministeren i Madrid tidligere havde forhandlet med visse lokalpolitikere i Catalonien
med henblik på at aftale disses støtte til
centralregeringen som modydelse for en
eventuel benådning.
På det allerseneste er der sket en ændring i det politiske billede i Barcelona,
idet Socialistpartiet dér har forhandlet
med Madrid regeringen om at den nuværende sundhedsminister, Salvador
Illa, som tilsyneladende har gjort en god
�igur under Corona-krisen, skal a�løse
den hidtidige, lidt farveløse leder, Miquel
Iceta, i rollen som formand for Socialistpartiet i Catalonien.
Salvador Illa er selv catalonier og forventes givetvis at kunne vende tilbagegangen fra det seneste, relativt dårlige
valgresultat i delstaten og dermed svække independisterne, hvis leder Puigdemont fortsat sidder i Belgien uden at
have større ind�lydelse i hjemlandet.

Salvador Illa, ny PSOE-formand i delstaten Catalonien.
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”El Pais” skrev en interessant leder
den 2. august 2020 kort før Højesterets
frakendelse af Torras ret til politisk lederskab: ”Mens man tidligere i Spanien
så hen til Catalonien som anfører under
de regelmæssige konferencer med Madrid
og delstaternes ledere, håber man stadig
på positive træk fra denne vigtige delstat.
Men Torras fravalg af sin deltagelse i den
nylige konference mellem Madrid og alle
delstaterne viser, at Cataloniens rolle i
samarbejdet er aftagende, på samme
måde som delstatens vægt i spansk økonomi”. Dette ses af mange store virksomheders �lytning af deres hovedkvarterer
væk fra Barcelona, som f.eks. landets
største bank, La Caixas, til storbyen Valencia (forf. anm.).
Med Puigdemonts stadige fravær i udlandet og en del andre ledere i fængsel
synes ua�hængighedsbevægelsen alvorligt svækket, også fordi befolkningen har
andre prioriteter under og i kølvandet
på Corona-krisen, som endnu ikke er aftaget.
Premierministeren bør imidlertid gå
varsomt i denne sag, da han ikke alene
har store dele af oppositionen imod sig,
men også landets magtfulde Højesteret,
som det er fremgået.
Ideen med at opstille Illa som spidskandidat for det lokale socialistparti har
vakt stor opmærksomhed i Spanien. ”El
Pais” skrev på forsiden den 3. januar, at
Puigdemont nu er ene om at repræsentere de radikale ledere af ua�hængighedsbevægelsen. Et rundspørge blandt
de mange partiledere forud for valget
viser mange divergerende opfattelser,
hvor jeg blot vil anføre Illas holdning,
der fastslår: ”Independisterne har splittet befolkningen og ignoreret behovet
for økonomisk fremgang og nye investeringer. Det gælder nu om at bygge bro
mellem Catalonien og de øvrige Spanien.”
Med dette fromme ønske er der måske
håb om, at han kan vende den langvarige
krise til fremgang, både politisk og økonomisk, hvis hans parti nyder godt af respekten om ham, som det forventes.
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FNs traktat mod atomvåben trådt i kraft
Af Tue Magnussen
Den 22. januar 2021 var dagen, hvor FNs
traktat mod atomvåben trådte i kraft.
Det er en historisk milepæl i arbejdet
mod atomvåben. Det skete 90 dage efter,
at Honduras den 24. oktober 2020 – som
land nr. 50 – rati�icerede FNs traktat om
forbud mod atomvåben. Dermed blev
Honduras udslagsgivende for, at traktaten kunne træde i kraft. Det var tillige 75
år efter FNs grundlæggelse.
FNs start og spørgsmålet om atomvåben er tæt forbundne. Kort tid før FNs
of�icielle oprettelse sprængte USA den
6. august 1945 den første atombombe
over den japanske by Hiroshima og den
8. august yderligere én over Nagasaki –

begge med katastrofal effekt på op imod
en kvart million døde og meget alvorlige
miljøødelæggelser.
I dag har Rusland, USA, Storbritannien, Frankrig, Kina, Indien, Pakistan,
Israel og Nordkorea atomvåben. Siden
1945 er der foretaget mere end 2.000
prøvesprængninger, og atomvåbenlandene råder over omkring 15.000 atomsprængladninger – nok til at ødelægge
alle større byer og gøre kloden ubeboelig
som følge af radioaktiv stråling.
Selv om antallet af atombomber er
faldet fra 60.000 til 15.000, mener også
danske sikkerhedseksperter, at faren
for atomkrig ved et uheld eller som en
bevidst �jendtlig handling i dag er større end under den såkaldte kolde krig.

De indgåede internationale aftaler opsiges over en kant, FNs banebrydende
ikke-spredningsaftale fra 1970 har været frosset fast i årtier, atommagterne
udvikler og opruster deres arsenaler,
og udvikling af overvågning- og opsporingsudstyr medfører, at atomkrigs-planer atter indgår i de militære handlingsplaner.
FN er gennem årene ofte gået i spidsen
for kampen mod atomvåben og global
nedrustning. Trods undermineringen af
internationale konventioner og aftaler,
samt presset på menneskerettigheder
i kølvandet på terrorangrebet den 11.
september 2001 og senest Trumps indtog i det Hvide Hus i januar 2017 vedtog
122 lande – to tredjedele af FNs med-

Britisk anti-atomvåben demonstration opfordrer Storbritannien til at rati�icere.
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lemsstater – den 7. juli 2017 teksten til
en ny traktat om forbud mod atomvåben,
der forbyder al produktion, afprøvning,
spredning og brug af atomvåben.
Traktatens ikrafttræden den 22. januar er ikke alene en historisk milepæl,
men tillige et fremskridt for det globale
demokrati i FN-regi og et nødvendigt paradigmeskifte i synet på atomvåben, som
i fremtiden nu ikke blot er moralsk uønskede, men direkte forbudt. Traktaten er
en stærk ny norm om de moralske, politiske og juridiske principper, som kan
føre til afskaffelsen af atomvåben.
Aftalen forbyder udvikling, test, afprøvning, produktion, lagring, overførsel, brug eller trussel om brug af
atomvåben. Atomvåben er det sidste
masseødelæggelsesvåben, der nu bliver
omfattet af et internationalt absolut forbud. Hermed udfyldes et stort hul i Folkeretten.
I de seneste tre år siden vedtagelsen
af traktatteksten i juli 2017 er antallet af
lande, der har underskrevet og rati�iceret traktaten gradvist vokset. Med foreløbig 51 rati�ikationer af traktaten - fra
især en række mindre lande i den tredje
verden - afspejles det, at ønsket om nedrustning og forbud mod atomvåben i høj
grad er "et råb fra syd" mod de ni atomvåben-besiddende lande, som sammen
med bl.a. NATO-landene udmærkede sig
ved deres fravær under såvel forhandlingen som vedtagelsen af traktatteksten i
2017.
Det er først og fremmest ofrene for
bomberne over Hiroshima og Nagasaki
og de mange prøvesprængninger der
fulgte, internationale sammenslutninger af læger, humanitære og religiøse
samfund, der godt hjulpet af ua�hængig
forskning siden skabelsen af FN for 75
år siden har arbejdet for afskaffelse af
atomvåben - en atomvåbenfri verden.
Medvirkende til, at det er lykkedes at få
50 lande til at rati�icere traktaten - trods
især Trump-administrationens aktive
forsøg på at �jerne opbakning og støtte
til traktaten - må i høj grad tilskrives organisationen International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som i
2017 lidt overraskende blev tildelt Nobels fredspris. Da havde kun 3 lande rati�iceret.

ICAN har som international fredsorganisation formået at mobilisere græsrødder, politiske partier, fagbevægelser,
kirkelige kredse og mange andre globalt
i et fælles pres på verdens stater for at
sikre traktatens ikrafttræden, som ifølge
ICAN udgør "en historisk milepæl i kampen for en atomvåbenfri verden".
Danmark har været medlem af NATO
siden oprettelsen i 1949, men har aldrig
of�icielt accepteret atomvåben på dansk
territorium, hvilket især skyldes en
stærk folkelig modstand. Danmark modtog dog raketsystemer i 1950erne, der
skulle bruges som konventionelle våben,
men som også potentielt kunne fremføre atomvåben. Det var netop spørgsmålet, om raketterne skulle udstyres med
atomladninger, som Gallup undersøgte
danskernes holdning til i en meningsmåling i 1959. Modstanden mod atomvåben
havde allerede da relativt �lertal i befolkningen. Således var 49 % imod atomladninger, 12 % var for, og 39 % svarede
"ved ikke".
I årene 1960-66 formulerede Kampagnen mod Atomvåben bl.a. gennem
påskemarcher fra Holbæk til København
en bred folkelig modstand mod atomvåben, som samtidig lagde grunden til
de græsrodsbevægelser - omkring Viet
namkrigen 1965-71, dansk medlemskab
af EF 1971-73 og mod atomkraft 197480 - som samtidig for en tid fortrængte
atomvåben-modstanden fra den politiske dagsorden.
NATOs beslutning om at modernisere
sin atomslagstyrke omkring 1980 førte
til protester i �lere vesteuropæiske lande, hvor Nej til Atomvåben og Kvinder
for Fred afspejlede den folkelige danske
modstand mod atomvåben. I Danmark
var den såkaldte dobbeltbeslutning direkte årsag til fodnotepolitikken mellem
1982 og 1988, hvor et folketings�lertal
uden om regeringen tog en række forbehold overfor NATOs generelle politik,
som kom til at belaste Danmarks forhold
til NATO.
I Danmark er processen fra traktatens start til dens snarlige ikrafttræden
i nogen grad gået under radaren. Det
skyldes overvejende, at den danske regering i 2017 boykottede forhandlingerne omkring traktatens formulering efter
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amerikansk pres gennem NATO, og at
regeringsskiftet fra Lars Løkke Rasmussen til Mette Frederiksen i 2019 ikke har
medført en ændret udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs trods de nylige udmeldinger fra udenrigsminister Jeppe Kofod
(S) om at basere udenrigspolitikken på
socialdemokratiske værdier.
Det såkaldte forståelsespapir mellem
Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet fra
juni 2019 burde have markeret, at Danmark vil fremme nedrustning af atomvåben ved at tilslutte sig og rati�icere
FNs traktat om forbud mod atomvåben.
Det ville have været i tråd med, at Danmark tidligere har støttet processer, der
gennem FN-traktater kan fremme Folkeretten f.eks. FNs konvention mod tortur, hvor Danmarks rati�ikation i 1987
blev udslagsgivende for konventionens
ikrafttræden.
De seneste regeringers svigt i forhold
til en aktiv dansk indsats for forbud mod
atomvåben gav startskuddet til, at kampagnen Forbyd Atomvåben i efteråret
forsøgte at få tilslutning fra 50.000 personer til et borgerforslag, om at regering
og folketing skal tilslutte sig FN-traktaten. Men i et Corona-ramt Danmark lykkedes det kun at få indsamlet få tusinde
underskrifter på borgerforslaget, som
dog alligevel har nået sit mål, nemlig
en folketingsdebat om, at regering og
folketing skal tilslutte sig FN-traktaten.
Forespørgselsdebatten, som er anmeldt
af Enhedslisten og SF, fandt sted den 22.
januar, hvor traktaten trådte i kraft.
Op til folketingsdebatten har en ny
opinionsmåling gennemført af YouGov
for ICAN i slutningen af november dokumenteret, at den årelange, brede modstand mod atomvåben fortsat er udtalt
i den danske befolkning. Selvom traktaten ikke har fået stor opmærksomhed,
svarer ikke mindre end 92% af de der
har taget stilling ja til, at Danmark skal
tilslutte sig FNs traktat med forbud mod
atomvåben, mens 8% siger nej. Alle de
1008 adspurgte fordeler sig med 78% ja,
7% nej og 16 % ved ikke.
Debatten kan forhåbentlig være det
første skridt på vejen til, at Danmark tilslutter sig Folkeretten og et forbud mod
atomvåben.
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Højre-ekstremismen i Slovakiet
Af Søren Riishøj
Højre-ekstremismen i Slovakiet er ikke begrænset
til Marian Kotleba og hans
parti Vort Slovakiet (LSNS),
fastslog Miroslava German Sirotnikova
i sin analyse: ”Reporting Democracy”,
tænketanken Balkan Insight, den 20. jan.
2021. Men Kotleba optræder, trods trusler om retssager, særlig aktivt. Protester
mod Corona-restriktioner har vi oplevet
også i Slovakiet, ”Matovič er en virus” og
”Vi vil ikke vaccineres” har det lydt fra
hundreder af demonstranter uden for
statsminister Igor Matovič’ bopæl i Trnava. Højreekstremismen er et alvorligt
problem. Slovakiet er medlem af EU og
er på størrelse med Danmark.
De højreekstreme grupper har tjent
til at styrke modstanden mod regeringen generelt og til at a�lede opmærksomheden fra de retssager, der er rejst
mod Kotleba, siger Grigorij Mesežnikov,
politolog og ekspert ved ”Institute for
Public Affairs, IVO” i Bratislava. Kotleba
har været anklaget for ”ekstremistiske
forbrydelser”, for at bruge neo-nazistiske symboler og ideologier. Det kan ende
med fængselsstraf og, som sket før, et
regulært forbud mod hans parti. Kotleba har ført sagen for landets Højesteret.
Kotlebas parti mener, at der er tale om
politisk forfølgelse. Vort Slovakiet er lige
nu repræsenteret i parlamentet med
8-10 pct. af stemmerne bag sig. Sammen
med andre bevægelser og netværk ar-

Marian Kotleba, Vort Slovakiet.
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bejder partiet for at undergrave det politiske system, herunder Slovakiets medlemskab af EU og NATO.
Det ekstreme højre i Slovakiet kan
groft sagt opdeles i to siger Sirotnikova,
en politisk del og en paramilitær del.
Begge forsøger at udbrede misinformation især via de sociale medier. For otte
år siden, i 2013, blev Kotleba valgt som
regional guvernør i Banská Bystrica. Dette hjalp ham til også at blive valgt til parlamentet. I 2019 opnåede Vort Slovakiet
(LSNS) desuden to pladser i EuropaParlamentet. LSNS blev oprettet i 2010 som
følge af, at Kotlebas første parti, Slovenska Pospolitos, var blevet forbudt af myndighederne. Dette parti, først ironisk
kaldt ”partiet for venner af vinen”, blev
senere omdøbt til Vort Slovakiet (LSNS).
Angreb på roma-befolkningen, på LBGT
miljøet, EU, migranter og visse NGOer
har været fast bestanddel af partiets aktiviteter. Også antisemitisme oplever vi.
LSNS er en del af Alliancen for Fred
og Frihed, som forbinder højre-radikale
miljøer rundt om i Europa. Blandt dem
�inder vi Gyldent Daggry i Grækenland
og det Nationaldemokratiske Parti i
Tyskland. Årsdagen for den fascistiske
magtovertagelse under Anden Verdenskrig og den daværende slovakiske kleriko-fascistiske leder Jozef Tiso markeres
fast. Under marcher benyttes uniformer,
som minder om Hlinka Gardens under
Anden Verdenskrig. LSNS blev så sent
som i 2019 forsøgt forbudt, men kendelsen blev omstødt af Højesteret. Sagen
blev genstand for ekstra opmærksomhed
grundet oplysninger om partiets mulige
forbindelser til Marián Kočner, der er anklaget for at have været med til i 2018 at
få journalisten Ján Kuciak og dennes kæreste myrdet. Mordet udløste opfattende
demonstrationer og �ik politiske følger.
Om LSNS igen bliver forbudt af myndighederne, er på nuværende tidspunkt
usikkert. Men et af parlamentsmedlemmerne har mistet sit mandat under henvisning til ”ekstremistiske forbrydelser”.
En anden højre-ekstremistisk gruppering, Slovakiets Bevægelse for Genfødsel

Róbert Švec, Slovakiets Bevægelse for Genfødsel.

(SHR), har optrådt på den politiske scene
siden 2004 og blev omdannet til et politisk parti så sent som i 2016. Siden har
partiet konkurreret med Vort Slovakiet
(LSNS) om at få stemmer fra det yderste
højre, men har indtil videre tabt slaget.
Partiets 44-årige leder Róbert Švec har
studeret politik. Han optræder altid i �int
dress med slips og hø�ligt og pænt udadtil.
Men partiet er ikke desto mindre stærkt
nationalistisk, pro-russisk, og støtter, som
LSNS, den slovakiske fascistiske stat under Anden Verdenskrig og deportationen
af jøder. Jozef Tiso var den ”største præsident i landets historie”, siges det.
”Slovenski branci” (”Slovakiske værnepligtige”), en uregistreret paramilitær
gruppe, er også en del af det ekstreme
højre. De har forsøgt at oprette afdelinger med træningslejre rundt omkring i
landet. Antallet medlemmer er begrænset til nogle hundreder, men �lere har
afsluttet træningen. At ”Slovenski branci” ikke er registret, betyder, at sammenslutningen ikke formelt er forbudt, men
stemplet som en sikkerhedsrisiko. For
at undgå et forbud oprettede de i 2016
en helt ny bevægelse, ”Vort Fædreland er
Vores Fremtid”. Udadtil har de præsenteret sig som en ”apolitisk civil milits”. Men
de har gennemført �lere aktioner rettet
mod romaer og intimidering af turister
fra Mellemøsten, ligesom det har været
forsøgt at påvirke elever i skolerne. Forbindelser til det højre-ekstreme miljø i
Rusland er et faktum.
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Nyt projekt: Menneskeretskursus i
konfliktregionen i Østukraine
Af Julia Samokhvalova
I efteråret indgik den Danske Helsinki-Komité et
samarbejde med den ukrainske NGO Vostok-SOS,
der har arbejdet i kon�liktregionen i
Østukraine siden 2014.
I november startede det første partnerskabsprojekt med Vostok-SOS: ”Human Rights Education for Schools in
the Luhansk region” støttet af CISUs
Civilsamfundspulje. Projektet har til
formål at introducere og fremme menneskerettigheder, demokratiske værdier
og medborgerskab i uddannelsessfæren
i Østukraine.
Projektet består af tre hovedaktiviteter: et menneskerettighedskursus for 5
skoler i Luhansk regionen, model FN-simulering for de ældre skoleelever og en
uddannelseskonference for undervisere,
lærere og skoleadministrationer fra
regionen.
Igennem et tæt samarbejde med skoleadministrationen, lærerne, forældrene
og børnene fra 5 skoler i Luhansk-regionen vil menneskeretskurset fokusere på,

hvordan menneskerettigheder kan blive
en integreret del af undervisningen, det
fysiske rum, relationerne og dagligdagen på skolen. Kurset bygger på teoretiske lektioner, praktiske opgaver, besøg
på skolerne og en evaluering – både af
skolen selv og af projektets eksperter.
Herefter vil hver skole modtage skræddersyede anbefalinger og værktøjer til,
hvordan de bedst kan efterleve menneskerettighedsprincipperne og eksperterne vil stå til rådighed til at vejlede og
rådgive skolepersonalet.
Til foråret planlægges der Model UN,
som er en simulering af FNs Generalforsamlings plenarmøder og hovedkomiteer. Her vil elever fra 8 skoler få muligheden at deltage i konferencen som
repræsentanter for forskellige lande. De
skal forsøge at �inde løsninger og søge
kompromisser på de forslag og kon�likter, de behandler. Simuleringsøvelsen vil
være med til at løfte elevers præsentations- og argumentationsevner, øge deres
interesse i globale problemstillinger og
det internationale samarbejde, samt motivere dem til at blive aktive medborgere
i deres lokalsamfund.
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Projektet vil blive afsluttet i sommeren 2021 med en uddannelseskonference i Severodonetsk, hvor lærere,
undervisere og uddannelsespersonalet i
regionen kan møde hinanden, netværke,
dele erfaringer samt diskutere aktuelle
emner og udfordringer indenfor uddannelse og skolesystemet i Østukraine. Til
konferencen vil der blandt andet være
en præsentation af skolesystemet i Danmark, navnlig når det kommer til børns
trivsel, stærke demokratiske traditioner,
egalitære og inkluderende uddannelsesformer.
Om Vostok-SOS kan I læse mere her: https://vostok-sos.org/
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Helsinki-Komiteen skal inspirere ukrainere
med folkeoplysning
Af Ole Meldgaard
Den Danske Helsinki-Komité skal i 2021 hjælpe
ukrainere med at styrke folkeoplysning, borgerinddragelse og menneskerettigheder i Chernihiv i Ukraine. Komiteen har fået en
bevilling fra CISUs Civilsamfundspulje til
et pilotprojekt, hvis overordnede formål
er at styrke civilsamfundet som grundlag for et bæredygtigt politisk demokrati. Projektet varer et år og vor samarbejdspartner er Ahalar, som Komiteen
tidligere har samarbejdet med. Erfaringerne fra projektet skal danne grundlag
for at Ahalar kan fremme folkeoplysning
på nationalt niveau som strategi for et
stærkere borgerengagement og en menneskeretsbaseret tilgang til den politiske
og økonomiske udvikling i landet.

Helsinki-Komiteen skal bidrage med
erfaringer fra Danmark, især fra højskole- og andelsbevægelsen og aftenskoler,
daghøjskoler og læringscirkler som vigtige instrumenter i en social og politisk
udvikling af Ukraine frem mod et rodfæstet demokrati. Komiteen skal derudover være en aktiv og kreativ sparringspartner for ukrainernes anvendelse af
danske erfaringer med lokaldemokrati
og menneskerettigheder i en ukrainsk
sammenhæng.
Lokale civilsamfundsorganisationer
vil gennemføre en række kurser for borgere, som ønsker at være aktive samfundsborgere, bl.a. om kritisk medieanalyse, menneskerettigheder, grønne
projekter og byudvikling. Kurserne skal
uddanne deltagerne til animatorer for
andre borgere, som ønsker at udvikle
det ukrainske demokrati nedefra. Samti-

dig skal Ahalar og andre civilsamfundsorganisationer indsamle viden og erfaringer med henblik på at danne et center
for folkeoplysning, som kan fremme og
rodfæste den demokratiske udvikling i
landet. Der lægges vægt på læring, som
kan omsættes i aktiviteter og forandringer af sociale strukturer.
Ahalar er et ressourcecenter, oprettet i
1994 med det formål at bidrage til at skabe et bæredygtigt og demokratisk Ukraine. Ahalar uddanner aktive borgere,
animatorer og lokale initiativgrupper til
at løse lokale problemer og har et meget
stort netværk rundt om i Ukraine. De har
undervist i bl.a. økologi, civilsamfund,
lokaldemokrati, kon�liktløsning, mental
sundhed, børneprogrammer, aktiviteter
for handicappede, kunst og kultur, projektledelse og sociale programmer.

Parken i Chernihiv, april 2018.
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Den danske Helsinki-Komité for
Menneskerettigheders foreløbige
høringssvar vedr. lovforslag om
hjemrejse for udlændinge uden
lovligt ophold, høringsfrist
den 1.1.2021

Helsinki-komiteen har følgende foreløbige kommentarer til det omfattende lov- og bekendtgørelsesmateriale
vedr. ovennævnte lovforslag:

Komiteen har gentagne gange fremhævet behovet for en sammen- og genskrivning af lovgivningen vedr. udlændinge, herunder hjemsendelse af udlændinge uden lovligt ophold i Danmark. Vi konstaterer, at der i lovforslaget
både ligger en klar intention om at styrke hjælpen til afviste udlændinge, som ønsker at benytte sig af tilbuddet
om støtte til at etablere sig i hjemlandet eller andet udland, og om at klarlægge, samstille og konsekvensændre
hidtil gældende lovgivning i forhold hertil, så der skabes større klarhed om rettigheder og procedurer.

I den forbindelse foreslås indførelse af en obligatorisk digital kommunikationsform, som endnu be�inder sig
på planlægningsstadiet og som foreslås indført fra og med juni 2021 som den generelle informationsplatform
mellem de danske myndigheder (og evt. bemyndigede private aktører) og alle udlændinge, som be�inder sig i
landet enten i afventen af afgørelse om asyl eller opholdstilladelse eller efter afslag på samme. Der er her tale om
en parallel til den ordning, der gælder for borgere i Danmark, og også med en mulighed for at søge om fritagelse
for samme.
Vi anmoder om, at det overvejes, hvor realistisk et sådant forslag er, og hvilke problemer det kan give for udlændingenes reelle retssikkerhed. Der er jo tale om en kommunikation på fremmedsproget dansk, eller evt. på et
andet fremmedsprog, engelsk. Det vil ikke give den samme sikkerhed som ved en mundtlig forkyndelse via tolk,
hvor der kan stilles spørgsmål.
Vi håber, at dette og andre beslægtede spørgsmål, som vi gerne vil vende tilbage til, vil blive inddraget i udvalgsarbejdet om lovforslaget.
I undren over høringsfristen første nytårsdag

på Helsinki-Komiteens vegne
Karsten Fledelius, formand

Se lovforslaget her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64641

Bredgade 36 B 1.tv. · DK-1260 Copenhagen K · post@helsinki-komiteen.dk
Tel.: +45 3391 8118 · www.helsinkicommittee.dk
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Den Danske Helsinki-Komités Nyhedsblad

29

CEC Conference of European Churches
www.ceceurope.org

GENSEC-2021-008
Ms. Mette Frederiksen
Statsminister
stm@stm.dk

Ms. Joy Mogensen
Kirkeminister
km@km.dk

Bruxelles, den 26. januar 2021
Ms Mette Frederiksen
Ms Joy
Prime Minister
Ministe
Europæiske bekymringer om den foreslåede lovgivning om tvungen oversættelse af
stm@stm.dk
km@km
ikke-dansk-sprogede
prædikener.
Deres excellencer,

CEC, De Europæiske Kirkers Konference, ønsker med dette brev at udtrykke sine bekymringer mht. den foreslåede lovning om
obligatorisk oversættelse til dansk af ikke-dansk-sprogede prædikener. Nedenstående begrunder vi vort synspunkt ud fra europæiske integrations-, kirkelige og rettighedsperspektiver.

European concerns regarding the suggested legislation on c
guage sermons.

CEC blev grundlagt i Nyborg i 1959 med Folkekirken, Den Evangelisk-lutherske Kirke i Danmark, som en af sine initiativtagere.
CEC er et fællesskab, der bringer 114 kirker fra hele Europa med ortodokse, protestantiske og anglikanske traditioner sammen
for at føre dialog, udøve fortalervirksomhed og gennemføre fælles handlinger.

CEC anerkender, at Danmark og mange europæiske samfund står overfor udfordringer med tilknytning til integration. CECs medlemskirker har dertil en omfattende erfaring med den positive rolle, som religiøse samfund kan spille for vellykket at håndtere
disse udfordringer.
Af den grund tager CEC med bekymring til efterretning, at der foreslås lovgivning i Danmark om oversættelse til dansk af prædikener fra deres originalsprog. I særlig grad ønsker CEC at påpege tre forhold:

Brussel

• Historisk er der blandt CECs medlemskirker adskillige eksempler på en positiv påvirkning og den uproblematiske brug af modersmål i religiøse sammenhænge. Eksemplerne �indes fra mange kirker over hele Europa, der prædiker på kristne mindretals
modersmål: Tyske lutherske kirker i Ungarn, rumænske ortodokse kirker i Frankrig, anglikanske kirker i Sverige, eller danske
lutherske kirker i Spanien. Alle disse steder har kirker hjulpet migranter med at tilslutte sig og danne fællesskaber, der støtter
og hjælper dem med at navigere i de samfundssammenhænge, de nu er blevet en del af. Dette �inder CEC positivt og gavnligt
både for integrationen og for samfundet som helhed.

Excellencies,

With this letter The Conference of European Churches (CEC) w
suggested legislation on compulsory translation of non-Danis
argue our case from a European integration, church and right

• Politisk betragter CEC den foreslåede lovgivning som et urimeligt negativt signal rettet mod religion og religiøse fællesskabers
rolle i samfundet. Derudover vil det overfor ikke-danske europæiske stater og kristne fællesskaber være en indikation af, at
der sættes spørgsmålstegn ved deres udøvelse af religion, og at deres tilstedeværelse i Danmark utvetydigt anses som problematisk. Hvorfor skal det pludselig kræves, at tyske, rumænske eller engelske menigheder med en lang forhistorie i Danmark
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CEC was founded in Nyborg in 1959 with the Evangelical Luthe
of the initiators. CEC is a fellowship bringing together 114 chu

skal oversætte deres prædikener til dansk? Det vil være en plet på Danmarks image som en åben, liberal og fri stat, der bygger
på en kristen arv af individets rettigheder og pligter. Vi understreger i den forbindelse, at Lissabontraktatens artikel 18 giver
enhver europæisk borger ret ”til at bevæge sig og opholde sig frit indenfor medlemsstaternes territorium”. Retten til at anvende fremmede sprog er en grundlæggende forudsætning for at denne rettighed kan udnyttes fuldt ud.

• Med hensyn til rettigheder vil CEC henvise til Den europæiske Menneskerettighedskonvention, EMRK, som Danmark er
tiltrådt. Artikel 9 afsnit 2 siger, at enhver borger har ”frihed til at udtrykke sin religion eller sin overbevisning”, og at denne
ret kun kan udsættes for nødvendige begrænsninger i et demokratisk samfund ”af hensyn til den offentlige sikkerhed, for at
beskytte offentlig orden, sundhed eller moralbegreber, eller for at beskytte andres rettigheder og frihedsrettigheder”. Denne
konvention er en del af dansk lovgivning. Såfremt et lovforslag pålægger �inansielle og praktiske byrder, som ikke er nødvendige for sikre ordren, sundhed og moralbegreber, så er et sådant forslag en hindring for fuld udøvelse af religions- og trosfrihed
som de�ineret af EMRK. Endelig ønsker CEC at understrege Danmarks juridiske forpligtelser overfor Europarådets Europæiske
Charter for regionale og mindretalssprog, der trådte i kraft i 2000. Dette charter drejer sig især om de tysktalende samfund og
grupper i Danmark.
CEC var fra sin begyndelse under Den kolde Krig et mødested for østlige og vestlige kirker på tværs af geogra�iske, politiske og
kulturelle forskelle. Den bilaterale og den multilaterale dialog mellem kirkerne og forsoningen efter Anden Verdenskrig var betydningsfulde temaer, ligesom solidaritet mellem forskellige europæiske folk og kirker altid har stået centralt. CEC fokuserer i sit
arbejde på at fremme fred, retfærdighed og forsoning i Europa, på at styrke et kirkeligt fællesskab, på at fremme kirkens mission
og på at lade medlemskirkernes stemmer høre i Europa og i særdeleshed i de europæiske institutioner.

På denne baggrund og med de ovenfor fremførte argumenter udtrykker CEC sine bekymringer omkring den foreslåede lovgivning
om tvungen oversættelse af ikke-dansk-sprogede prædikener til dansk.
Vi ser frem til at modtage Deres svar og vi står til rådighed til at drøfte vore bekymringer ved et virtuelt møde med deltagelse af
kirkerepræsentanter fra Danmark og CEC.
Deres hengivne
Pastor Christian Krieger, Præsident

Dr. Jørgen Skov Sørensen, Generalsekretær

CC.
Peter Skov-Jakobsen, Biskop Københavns Stift
Birger Nygaard, Sekretariatschef, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Pastor Mads Christoffersen, Generalsekretær, Danske Kirkers Råd
Per Beck, Formand for Baptistkirken i Danmark
Domprovst Anders Gadegaard, Domkirken i København, CEC-bestyrelsesmedlem

Oversat fra ‘European concerns regarding the suggested legislation on compulsory translation of non-Danish-language sermons’ af
Philip Maschke.
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Monitorering af ikke-dansk-sprogede
prædikener
Regeringsgrundlagets intention om indførelse af en lov om monitorering af og
tvungen oversættelse til dansk af prædikener i alle religiøse institutioner fra
oktober 2020 har de sidste 2 måneder
udløst talrige indsigelser.
I lovprogrammet står: ”Formålet med
lovforslaget er at skabe større åbenhed
om religiøse forkynderes prædikener
i Danmark, når de prædiker på andre
sprog end dansk”.
Interviewet i en udsendelse på DR P1
for nylig udtalte kirkeminister Joy Mogensen, at regeringens egentlige sigte er
at modvirke islamiske imamers præ-ægteskabelige vejledning af unge mennesker.
I afventen af en eventuel fremsættelse
af lovforslag �inder komiteen det relevant at gøre medlemmerne opmærksomme på de fremførte argumenter. Vi
bringer derfor de to vægtige henven-

delser til statsministeren og kirkeministeren fra hhv. Conference of European
Churches og Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

Der kan også henvises til: Leder i JyllandsPosten: Tåbeligt forslag om kontrol
af prædikener:
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/
ECE12715490/taabeligt-forslag-om-kontrol-af-praedikener/

mærksom på forslagets negative virkninger for det anerkendte tyske mindretal i Danmark. På dette link hos Sankt
Petri kan den aktuelle debat - oversat til
tysk – følges kronologisk. Siden opdateres løbende:
https://sanktpetrikirke.dk/2021/01/29/
diskussion-um-predigtsprache-2/
phm

Grænseforeningen: Guds ord på tysk er
under pres:
https://graenseforeningen.dk/magasinet-graensen-nr-1-februar-2021/gudsord-paa-tysk-er-under-pres
Den tysk-danske Sankt Petri menighed i
København, der indgår i både EKD, den
evangelisk-lutherske kirke i Tyskland,
og den danske Folkekirke, gør aktivt op-

Giv en god ven en overraskelse
Kære medlemmer,
I må gerne notere, at det er tid til at betale årets kontingent til komiteen!
Kontingentet er kr. 300 per person, dog kr. 200 for pensionister og kr. 100 for studerende.
Det indbetales til vor konto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto nr. 0001900544.
Gør komiteen kendt ved at give en god ven hele årgang 2020 af MenneskeRet & Vrang for 100 kroner!
Beløbet indbetales i tillæg til kontingentet og samtidig bedes I sende en e-mail med navn på giver og
modtager til main@helsinki-komiteen.dk.
-phm

32

21. Årgang · Nr. 1 Februar 2021

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
www.interchurch.dk

Åbent brev til statsminister Mette Frederiksen og kirkeminister Joy Mogensen
Forslaget om oversættelse af prædikener til dansk er et brud med den danske samfundsmodel for religion, der med
afsæt i Grundloven bygger på en frihedstradition.
København, den 18. december 2020
Det er med bekymring, at Folkekirkens Mellemkirkelige Råd ser på det planlagte lovforslag ’Lov om prædikener på andre
sprog end dansk (Feb II)’ i lovprogrammet for Folketingsåret 2020-2021. I lovprogrammet er det angivet, at formålet er at
skabe større åbenhed om religiøse forkynderes prædiken i Danmark, når de forkynder på andre sprog end dansk.
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd støtter intentionen om åbenhed om indhold i religiøs forkyndelse. Derfor anerkender
vi også modstanden mod religiøse prædikener, der anvendes til negativ social kontrol og begrænsning af den enkeltes frihed.
Vi bifalder også den bredere politiske intention i forhold til integration for etniske minoriteter i et åbent og pluralistisk dansk
samfund.
Vi frygter dog, at lovforslaget ikke vil have disse positive effekter, men derimod at en lov om øget kontrol undergraver de
frihedsrettigheder og den integration, som forslaget skulle styrke:
• Politisk sendes der et signal om religioners negative rolle i samfundet: religion og religiøse prædikener ses som en kilde til loyalitetskon�likt og som en hindring for integration i det åbne og pluralistiske samfund. Vi frygter, at alle religiøse
traditioner bliver gidsler for denne forsimplede forståelse af religion og religiøs praksis, og at loven fører til mistænkeliggørelse og marginalisering af religiøse personer snarere end accept og integration af alle i et fælles samfund. Vi ser
derfor fare for en lov, der fører til religiøs chikane.
• Historisk er forslaget et brud med den danske samfundsmodel for religion, der med afsæt i Grundloven bygger på en
frihedstradition. Denne tradition, som Folkekirken ser sig som en del af, indebærer en forståelse af frihed til at tro og
forsamle sig, forkyndelsesfrihed og frihed til at prædike på modersmålet – sådan som den enkelte er blevet overbevist
om. Friheden handler om den enkeltes frihed til at tro og praktisere sin tro, og dermed i sidste ende om den enkeltes
værdighed som menneske og borger. Vi må derfor spørge: Hvilke historiske eksempler �indes der på den positive integrationseffekt af tvang i forhold til religion og tvangsoversættelser af religiøse prædikener?
• Rettighedsmæssigt er forslaget en hindring for den fulde samfundsmæssige realisering af tros- og religionsfrihedens
praktiske aspekt, hvis det indebærer en økonomisk og praktisk byrde for religiøse fællesskaber, som ikke er dansksprogede. Er denne begrænsning af religionsfriheden proportional og ikke-diskriminerende i forhold til om loven vil kunne
afsløre religiøse forkyndere, der opfordrer til ulovligheder i deres prædikener? Hvor mange sager om året vil loven
kunne bringes til anvendelse på? Hvis loven kun kan bringes til anvendelse på få eller ingen sager, så tyder det for os at
se på en rent symbolsk lovgivning, som ikke desto mindre meget konkret begrænser tros- og religionsfriheden for alle,
der ikke er dansksprogede.
• Praktisk bærer forslaget præg af at være uigennemtænkt: Findes der et skøn over hvor mange prædikener det drejer
sig om? Er der et overslag over udgiften til oversættelsesarbejdet? Ifølge Folkekirkens Mellemkirkelige Råds udregninger vil det for kristne migrantmenigheder dreje sig om 130 ikke-vestlige menigheder og i alt om 279 ikke-dansksprogede menigheder. Hvis hver ikke-vestlig menighed ugentligt skal oversætte en prædiken på 2½ A4-side med hjælp
fra en anerkendt translatør vil udgiften være 2.575 kr. per prædiken, svarende til 16 millioner kr. om året, og for alle
ikke-dansksprogede menigheder 37,4 millioner kr. om året. Vi anser dette for at være spild af ressourcer og har vanskeligt ved at se for os, hvor den ekstra �inansiering skal komme fra.
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd �inder derfor at forslaget af politiske, historiske, rettighedsmæssige og praktiske grunde
ikke bør gøres til lov.

Underskrevet af: Mogens S. Mogensen, formand, konsulent, Haderslev Stift , Christian Roar Pedersen, næstformand, sognepræst, Ålborg Stift , Niels Iver Juul, kasserer, sognepræst, Viborg Stift , Hanna Broadbridge, stiftsrådsmedlem, Århus Stift , Anne
Birgitte Reiter, domprovst, Lolland Falster Stift , Thomas Hornemann-Thielcke, sognepræst, Roskilde Stift , Marianne Christiansen, biskop, Haderslev Stift , Hanne Møller Wolfsberg, menighedsrådsformand, Fyens Stift , Paneeraq Siegstad Munk, biskop,
Grønlands Stift ,Niels Nymann Eriksen, sognepræst, Københavns Stift , Ole Buchardt Olesen, sognepræst, Helsingør Stift , Ingrid
Lisby Schmidt, sognepræst, Ribe Stift og Peter Skov-Jakobsen, biskop, Københavns Stift
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Var galgen på Capitol Hill afslutningen på
Trumpisme eller første skridt mod fascisme i USA?
Af Claus von Barnekow

Den republikanske pøbels
angreb på Capitol Hill
var et stormløb mod
demokratiet. Nu er spørgsmålet, om optøjerne satte punktum for
Trumps nationssplittelse eller om de
indviede en ny fascistisk æra i USA.
Den rejste galge på Capital Hill er et varsel om et yderligere polariseret USA,
som er blevet de indre modsætningers
land. Forsoning mellem ”stammerne”,

republikanere og demokrater, er en forudsætning for at bringe dynamikken i
det aktuelle politiske forfald til ophør.
Begivenhedshistorikere, kommentatorer og journalister har kastet sig over
forløbet den 6. januar for at fastslå, hvad
der egentlig skete.
Hvad var årsag og virkning i forbindelse med Trumps tale til den protesterende sammenstimling af valgresultatsbenægtere, det umiddelbart efterfølgende
stormløb på Capitol Hill og rejsningen af
en galge?
Altså: Hvornår, hvad, hvor, hvem, hvor-

for og hvorledes. Og hvilken konkret ind�lydelse havde den afgående præsident,
som lige siden sit valgnederlag fodrede
bæstet?

Kan en anden løfte arven fra Trump?

For strukturhistorikere er perspektivet
anderledes. Deres ærinde vil være at
forklare baggrunden for det amerikanske politiske systems forfald. Trump er
ikke i sig selv årsagen, men virkningen af
strukturændringer, udvikling og resultat
af tidligere politiske beslutningstageres
værdier, handlemåder og beslutninger.

Pro-Trump-protesterende i Washington, DC, den 6. januar 2021. © Julian Leshay/dreamstime.
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Strukturændringer er ikke i sig selv
begivenhedsudløsende, men erkendte
eller ikke-erkendte forudsætninger for
magthaveres beslutninger, der fører til
samfundsændringer og udløser begivenheder. Statsomvæltningen i Danmark i
1660 og Første Verdenskrigs udbrud er
eksempler.
Når blikket rettes mod den nære
fremtid i USA, altså de kommende årtier, er det afgørende spørgsmål, hvorvidt
Trump er et enkeltstående resultat af en
langsigtet udvikling.
Om forudsætningerne for at en efterfølger, der kan løfte arven som nationssplitter og demokratibekæmper, er til
stede, og om De Uforenede Staters politiske system kan reformeres til gavn for
hele befolkningen, og hvad der i givet
fald skal til.
Kommentatorer har efter stormløbet
på Capitol Hill slået op i fortiden og peget på Frankrig anno 1789 og Rusland
anno 1917. Der ses herved bort fra, at
det var autoritære systemer, der var genstand for befolkningsgruppers stormløb.
Hensigten var frihed, ikke at begrænse
friheden.
I et årsag-og-virknings perspektiv kan
man med rette re�lektere over Mussolinis march mod Rom i 1922. Den var en
magtdemonstration, der �ik til følge, at
kong Victor Emanuel 3. udpegede Mussolini som ny regeringsleder.
Det samme med nazisternes fejlslagne
”ølstuekup” året efter, der medførte anklager for højforræderi, men milde domme for de dømte, herunder Hitler, som
10 år senere blev rigskansler og afskaffede det tyske demokrati.

Stormløb mod demokratiet
Forretningsmanden Trump har med sit
handlingsmønster bekræftet den tyske
fascist, kontroversielle jurist, politiske
tænker og nazist Carl Schmitts (18881985) opfattelse af politik som en relation, hvor det drejer sig om magten til at
etablere og handle ud fra en ven/�jende- distinktion. Han mente, at tænkning,
re�leksion, viden og forståelse i sig selv
ingen rolle spiller i den forbindelse. Den
anerkendte italienske semiotiker og �ilosof professor Umberto Eco opregnede
14 karakteristika ved fascisme. Lægge
Ecos karakteristika til grund, er Trump
med sine manifestationer efter præsidentvalget slået ind på den retning.
Den republikanske pøbels stormløb
mod Kongressen, opildnet af den afgående præsident under en splittet kongres’
afsluttende bekræftelse på Joe Bidens tydelige valgsejr, var et stormløb mod demokratiet. Den rejste galge er et varsel
om det, der kan komme.

Fascisten, der spøger i baggrunden

Disse handlinger ses hidtil ikke at anfægte hverken Det Republikanske Parti
eller de 45 republikanske senatorer, der
ved afstemningen i Senatet afviste den
med 55 stemmer vedtagne anklage mod
Trump om ”tilskyndelse til oprør” – og
slet ikke �lertallet af partiets vælgere. En
dom kræver to tredjedeles �lertal, altså
67 stemmer. Udfaldet synes umiddelbart
klart. Trump vil klare frisag, taberen bliver demokratiet, parlamentarismen og
den politiske kultur i det republikanske
parti.
Trump a�lagde ved sin overtagelse af
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præsidentembedet den traditionelle ed:
”I do solemnly swear (or af�irm) that I
will faithfully execute the Of�ice of President of the United States, and will to the
best of my Ability, preserve, protect and
defend the Constitution of the United
States.”
Til sine tilhængere før marchen mod
Capital sagde han blandt andet: “walk
down Pennsylvania Avenue (…) we are
going to try and give our Republicans the
kind of pride they need to take back our
country.”
Under den kommende retssag mod
Trump kan der blive argumenteret for,
at begivenhederne den 6. januar var et
forsvar for forfatningen, da valget var
blevet stjålet fra ham. Men i så fald spøger Carl Schmitt på ny i baggrunden. Han
konstruerede begrebet den absolutte
undtagelsestilstand i sit forsvar for Hitlers blodige opgør med SA i 1934 – uden
sammenligning i øvrigt.

Gamle travere kan give perspektiv

Spørgsmålet er, hvordan de indre modsætninger i USA har nået det aktuelle
stadium af �jendtlige konfrontationer
mellem de to kongrespartier og deres
vælgere; et stadium som har nået nye
højder under Trump. Man kan trække
nogle af de sædvanlige politiske travere
frem fra stalden. Flere er i en vis forstand
hinandens forudsætninger.
Globalisering, ændrede erhvervsstrukturer, nedlæggelser af erhverv, sundhedsvæsenet, vandring fra land til by i
det lange perspektiv, demogra�ien, racisme, indvandring, uddannelsesniveauet
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Trump-tilhængere marcherer mod Capitol Hill, Washington DC, den 6. januar 2021. © Julian Leshay/dreamstime.

i befolknings- og aldersgrupper på landet og i byer, kultur og normer, stigende
ulighed i indkomst- og formueforhold
indbyrdes og mellem befolkningsgrupperne.
Alle trækker lange tråde bagud til en
fortid præget af regelret racisme i lovgivning og adfærd. Alt i alt et uensartet
samfund baseret på en særegen og kortvarig historie om kolonisering fra begyndelsen af 1600-tallet samt indvandring
og import af slaver.

Men hvad med det føderale politiske
system og lovgivning?

Kongressen er igennem �lere årtier
blevet stedse mere polariseret. Topartisystemet markerer sig i hovedsagen
gennem konfrontation. Det tog sin begyndelse, da villigheden til at indgå kompromisser mellem partierne langsomt
forsvandt, og ideologien tog over.

36

Der er ikke enighed om, hvorvidt det
skyldes en afsmitning fra befolkningen eller omvendt, men en afgørende ændring
indtraf ved præsidentvalget i 1964. Hvide
vælgere i syden sluttede sig overordnet
til republikanerne, medens sorte vælgere
overordnet valgte demokraterne.
Siden 1970erne er mere moderate eller liberale republikanere i nordøst og
konservative demokrater i syden endvidere visnet bort, må det forstås.

Et beslutningsudueligt system

Kan en væsentlig forklaring på USAs politiske systems beslutningsuduelighed
under de nuværende socioøkonomiske
forhold, hvor lighed og frihed ikke danner et harmonisk par, være det fortsatte
topartisystem, som overført til en dansk
sammenhæng skulle rumme 10 partier
og spænde fra Enhedslisten til Nye Borgerlige?

Den �leksible manøvreren fra sag til
sag, som det parlamentariske system her
i landet muliggør, har i de senere år nærmest været utænkelig i USA. Dertil kan
lægges præsidentvalgets valgmandssystem, som overtrumfer det personlige
stemmetal og dermed tilsidesætter det
repræsentative demokrati.
Væsentlige ændringer vil næppe forekomme uanset erkendte svagheder;
mange politikere og erhverv har en interesse i, at systemet forbliver som det er
af hensyn til parti- og personlig �inansiering samt køb af ind�lydelse.
Ændring af systemets forfald forudsætter, at forfatningen – et helligt dokument – skal gentænkes. Et beskedent
lyspunkt er, at Kongressen arbejder på
at udvide vælgerregistrering, stemmeadgang og begrænse muligheder for at
�jerne vælgere fra valglisterne.
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Er Trump fascist?
Har byggeentreprenøren, gol�klubejeren og underholdningsprogramværten
Trump, som blev valgt uden nogen praktisk politisk erfaring, med sin medieanvendelse og sit mediebårne �jendeinstinkt skabt en kult?
I givet fald er det særligt blandt de
jævne hvide republikanere, som er tilfredse med Trumps fem adjektiver: dæmonisering, kaotiske ræsonnementer,
uvidenhed og – tilsyneladende – handlekraft. Disse republikanere følte sig hverken respekteret af det politiske system
eller med noget særligt ansvar for egen
tilværelse.
Det ansvar påtog de sig, da Trump
valgtes i 2016. Demokratiets fundament
af re�lekterede, selvstændige og oplyste
borgere var nu under tydelig erodering
samtidig med, at disse republikanere paradoksalt nok følge sig inkluderet.
Den amerikanske historieprofessor
Gavriel Rosenfeld har bogen ”Fascism in
America – Past and present” på trapperne. Han har peget på, at den uafgjorte debat i USA om, hvorvidt Trump er konservativ eller fascist i mellemkrigsårenes
tradition har taget en ny retning efter
stormløbet mod Capitol Hill.
Et øget antal amerikanere er blevet
overbevist om, at han er fascist. Det er,
siger Rosenfeld, dog for tidligt at vurdere. Han slår i øjeblikket til lyd for at
kategorisere Trump som en person,
der snublede ind i fascismeidentiteten
under omstændigheder, der afslørede
ham som en mulig, opportunistisk og
ultimativt en situationsbestemt fascist.

til hvide vælgere fra arbejderklassen og
den lavere middelklasse.
Disse hvide vælgere føler sig imidlertid som ofre for rettighedsbaseret lighed
og truet af de minoriteter, hvis støtte er
nødvendig for, at et republikansk parti
med Trump eller klon i spidsen kan genvinde Det Hvide Hus i 2024.
Om Trump vælger at træde ind på en
fascistisk vej, vil begivenhederne, herunder den nye administrations evne til at
varetage den samlede befolknings interesser, vise.
Uanset en mulig målbar succes for
præsident Biden er Trump og ligesindede utvivlsomt i stand til at øge en mediebåren polarisering uden respekt for det
politiske system og retsstaten.
Hvem husker ikke fra valgkampen
Trumps udtalelse, fremprovokeret af
studieværten, til den højreekstremistiske voldelige organisation Proud Boys
”to stand back and stand by”?

Artiklen offentliggjordes som kronik i
Altinget.dk den 7. februar 2021

Trump-artager skal overbevise minoriteterne

Med andre ord kan demokratiet i USA
ikke tages for givet, hvis Trump og et af
ham selv underkuet republikansk parti
er ved at skabe en førerkult baseret på
hvide vælgere. Omvendt må selv republikanske valgstrateger indse, at den
demogra�iske udvikling tilsiger, at republikanerne må tiltrække �lere ikke-hvide
vælgere.
I så fald skal Trump eller en Trumpklon
anno 2024 troværdigt kunne henvende
sig både til vælgere fra minoriteterne og
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Vintersessionen i Europarådets Parlamentariske
Forsamling, PACE
Af Hanne Severinsen
Den 25.-28. januar i år gennemførtes en næsten normal session under ledelse
af formanden, belgiske Rik
Daems, ALDE-gruppen. Det foregik som
en såkaldt hybrid session, hvor enkelte
politikere var til stede i salen, men hvor
andre kunne både tage ordet og stemme
virtuelt.
Det var den første plenarsession siden
marts måned 2020. Siden havde mødeaktiviteterne været omlagt til virtuelle
på grund af pandemien, og i efteråret
2020 gennemførte man fem såkaldte udvidede standing committee møder.
På dagsordenen i januar var ”Ytringsfriheden under trussel fra ’Big-Tech-virksomheder”; ”Juridiske og praktiske overvejelser ved COVID-19-vacciner” med
deltagelse af WHO’s generaldirektør;
”Etnisk pro�ilering i Europa”, ”Begrænsninger af NGO-aktiviteter i Europarådets
medlemsstater” og ”Diskrimination af
personer, der beskæftiger sig med kroniske og langvarige sygdomme”.

Rusland og Europarådet
Rusland kom til at dominere Vintersessionen i den parlamentariske forsamling.
For det første fordi man valgte at sætte ”arrestationen og tilbageholdelsen af
Alexei Navaljnyj i januar 2021” på som
aktuel debat, hvilket resulterede i en hidsig debat, hvor kun russiske medlemmer
forsvarede anholdelsen med, at han ikke
havde overholdt sine mødepligter i sin
betingede dom, at det var i Rusland, han
var blevet reddet, og at der i øvrigt ingen
beviser var fremlagt for forgiftningen.
Men der blev endnu mere debat om,
hvorvidt man skulle godkende Ruslands
akkreditiver.
Rusland havde fået sin stemmeret
igen i juni 2019, hvorefter de russiske
parlamentarikere vendte tilbage til
den parlamentariske forsamling. De 18
medlemmer og 18 suppleanter holder
sig nu udenfor de 5 politiske grupper
- bortset fra 4, der er medlem af ”Forenede Venstre”, hvor også Enhedslisten
er medlem.
Der er i det hele taget sket den udvikling blandt Europarådets parlamentari-

Links:
Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Progress report – Main
activities 1 August – 31 December 2020:
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/Communication/2020/2020-ProgressReportAugDec-EN.pdf

The Athens Declaration by the Committee of Ministers on: “Effectively responding to a public health crisis in full respect for human rights, democracy and
the rule of law”
https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/
The_Athens_Declaration.pdf

Det tyske formandskab for Europarådets ministerkomités prioriteter for 2021
kan læses her:
Priorities of the German Presidency of the Committee of Ministers of the
Council of Europe:
https://rm.coe.int/1680a05b5f
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kere, at hvor det for 20 år siden kun var
få, der ikke var medlemmer af en politisk
gruppe, er det nu 117, der står udenfor.
(EPP-gruppen har 153 medlemmer, Socialisterne 148 medlemmer, ALDE 88
medlemmer, Nationalkonservative 81 og
Forenede Venstre 36).
Dette i modsætning til i 1990erne,
hvor de nye medlemslandes parlamentarikere kæmpede om at blive optaget i
de politiske grupper, hvilket var med til
at anspore dem til at ”dele sig efter anskuelser”. Tendensen går i dag mere på
person-baserede partier, der ikke passer
i de traditionelle værdiinddelinger.
Rusland er under Monitorering, men
det er indtil nu ikke lykkedes for de to
co-rapportører at få adgang til indrejse
i Rusland. Rusland siger, at det skyldes
Covid-19 situationen, men der har været
besøg i andre anledninger, hvor det har
kunnet lade sig gøre at rejse ind.
I debatten om akkreditiverne var alle
politiske grupper meget splittede. De
hårdeste kritikere mente, at det er en
skandale, at Rusland overhovedet er
medlem, mens de �leste fastholdt, at nu
måtte man se at få gang i dialogen.
Resolutionen, der ved ændringsforslag
�ik pillet de allermest kritiske passager
ud, konkluderede, at Ruslands mandater
blev godkendt med nogle advarende ord
om, at nu skal der gang i monitoreringen.
For stemte 107, imod 36 og 24 undlod.
Den eneste danske afgivne stemme var
Enhedslisten, der stemte for.

Forud for og efter vintersessionen

Af halvårsrapporten for arbejdet i PACE,
se link, fremgår, at der var udarbejdet
rapporter i lyset af Covid-19 om hhv.:
Rettigheder / Beskytte demokratiet/
Konsekvenser for migranter og �lygtninge / Menneskerettigheder mht. køn, ligestilling og ikke-diskriminering.
Endvidere har man udarbejdet �lere
rapporter, der perspektiverer kunstig
intelligens, bl.a.: Demokratisk kontrol
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/ Sundhed / Kriminalitet / Borgernes
grundlæggende rettigheder.
Ministerkomiteen vedtog den 4. november – på 70 års dagen for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - under Grækenlands formandskab
Athen-Deklarationen. Alle medlemsstater undtagen Azerbajdjan, Tyrkiet og Ungarn underskrev denne erklæring, der i
pænt stærke vendinger bekræfter viljen
til multilateralt samarbejde, Menneskeretskonventionens værdier samt sociale
og økonomiske rettigheder som sundhed
og uddannelse. Bl.a. understregningen af
ligestilling mellem køn og ikke-diskrimi-

nering lå til grund for de stater, der afstod.
Fra 18. november 2020 til maj er Tyskland formand for Europarådets Ministerkomité og qua det samtidige formandskab for EU-Rådet vil man fokusere på
interaktion mellem de to organisationer.
Dertil kommer fokus på kunstig intelligens, på hate speech, og en opfølgning på
Københavnsdeklarationen fra 2018 om
samkvemmet mellem nationale forfatningsdomstole og EMD.

Nekrologer
I vort nyhedsbrev i december 2020 bragte vi en nekrolog over Helsinki-Komiteens formand 2001-2007, tidligere minister
og professor i folkeret Ole Espersen. I dette første nummer af MenneskeRet&Vrang er det blevet aktuelt at mindes yderligere to medlemmer af komiteens Rådgivende Gruppe, Steen Langebæk og Per Carlsen, som døde i henholdsvis oktober og
december 2020.

Landsretssagfører Steen Tage Langebæk døde kort efter sin 93 års fødselsdag efter et langt og virksomt liv, hvori hans
virke for Helsinki-Komiteen kun var en del af en energisk indsats i samfundslivet. Hans valgsprog var ”Udsæt aldrig!”, og
det var imponerende, hvad han nåede. Bl.a. var han 1994-2011 næstformand for styrelsen af Det Danske Kulturinstitut og
medlem af bestyrelsen for Det Udenrigspolitiske Selskab indtil 2017. Indtil sin død var han bl.a. kommitteret for bestyrelsen for Det Jødiske Museum i København, medlem af repræsentantskabet for Humanity in Action, medlem af centerrådet
for tænketanken CEPOS og Visiting Fellow of Oxford University. Vi husker ham som en engageret og inspirerende samtalepartner og rådgiver.

Ambassadør Per Carlsen var også aktiv indtil sin – alt for tidlige – død kort efter sin 72-årige fødselsdag. Han var uddannet
som cand.mag. med fagene historie og russisk (jeg har selv haft glæden af at have ham som studerende i førstnævnte), og
han var en af de historikere, som valgte en fremtid inden for udenrigstjenesten. Hans første udenlandske post var som ambassadesekretær i Moskva 1982-85, den næste var ved den danske NATO-delegation i Bruxelles 1988-92. Efter et mellemspil i Forsvarsministeriet som kontorchef og afdelingschef 1992-97 �ik han sin første ambassadørpost i Vilnius 1997-2001,
hvorefter han blev hentet hjem som direktør for Dansk Udenrigspolitisk Institut, hvis omdannelse til Dansk Institut for
Internationale Studier (DIIS) han blev en del af. Hans tid som direktør her sluttede 2005 med udnævnelsen til ambassadør
i Moskva. Her forblev han indtil 2010, hvor han blev udnævnt til ambassadør i Riga. Fra 2015 gjorde han igen tjeneste ved
Udenrigsministeriet. Som pensionist fortsatte han som seniorrådgiver for Dansk Udenrigspolitisk Selskab, og fra 2020 også
som medlem af Helsinki-Komiteens Rådgivende Gruppe. Med sin energi, erfaring og gode humør var Per Carlsen en person,
vi alle havde store forventninger til. Sidst var jeg sammen med ham ved det første møde i Udenrigsministeriet for den
nyoprettede task force for Belorus, hvor det igen var både berigende og underholdende at udveksle synpunkter med ham.
Hans død kom nok lige så úventet for ham som for os andre.
Ære være mindet om disse to samarbejdspartnere med deres store engagement i civilsamfund, kulturliv og menneskerettigheder.

Karsten Fledelius

Den Danske Helsinki-Komités Nyhedsblad
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