21. Årgang · Nr. 2 November 2021

MENNESKE

RET & VRANG

DEN DANSKE HELSINKI-KOMITÉ FOR MENNESKERETTIGHEDER

Slaget er tabt – men der er
tid til at vinde et nyt!

- Om USA, Europa og ”nation-building-projekter”
Af Karsten Fledelius
De onde lo, og de gode græd
– det var, hvad mange følte
for 20 år siden. Og det er
en følelse, som let bemægtiger sig en nu. Og skuffelse. Eller ærgrelse. Eller skadefryd. Det sidste høres
fra anti-globale konservative, som med
tilfredshed ser mure mellem landene
vokse op igen, og som roser sig af at være
“orbanitter”. Det kan faktisk opleves i et
land som Danmark.!
Samtidig er splittelsen i den nation,
hvis ledelse nu har a�blæst vort fælles
demokratiseringsprojekt i Afghanistan,
så dyb som nogensinde. Den amerikanske �ilosof Fukuyama, som blev herostratisk berømt med sin bog Historiens
Afslutning i 1992, taler ligefrem om, at
den alvorligste trussel mod den “liberale” verdensorden er den dybe indre kløft,
der har åbnet sig i det amerikanske samfund i forbindelse med Donald Trumps
sejr og nederlag som USAs præsident.

Danmarks udfordringer

Helt konkret viser dilemmaet sig tydeligt
i en stat som Danmark, som siden 1949
har holdt sig tæt til USA og vist dette
land så stor tillid som den “frie verdens”
ledernation. Det �ik os endda, efter 2001,
til at gå over fra humanitær krigsindsats i
FN-regi (som hospitalsskibet “Jutlandia”
under Korea-krigen og deltagelse i FNs
fredsbevarende styrker mange steder i
verden) til direkte kampindsats side om
side med USA og England i Afghanistan
og Irak – i det sidste tilfælde endda i en
indsats uden FN-mandat. Argumentet
var, at forsvaret for vores egen sikkerhed

i virkeligheden skulle føres dybt inde i
det centrale Asien, i tæt forbindelse med
vor største allierede, som led i opbygningen af demokratiske stater. Derfor er
det for mange herhjemme kommet som
et chok, at USA trak sig ud af kampen og
endda påstod, at det var deres afghanske
allierede, som mod forventning havde
svigtet.

USA er blevet sig selv nok

Facit er, at den “frie verdens” ubetingede
ledernation er blevet sig selv nok, hvad
enten præsidenten hedder Trump eller
Biden. Det er ubehageligt at opleve, når
man samtidig ser, hvorledes den tidligere supermagt Sovjetunionens arving
Rusland stadig bakker sine gamle allierede op. Det gælder Iran, det gælder Syrien. Men den russiske ledelse er heller
ikke synderligt fokuseret på menneskerettigheder, i modsætning til sikkerhed.
Det nylige møde mellem præsidenterne Biden og Putin synes at afspejle den
nye situation. Der var intet af den hjertelighed, som prægede møderne mellem præsidenterne George H.W. Bush og
Mikhail Gorbatjov i 1990 og 1991. Men afventende vagtsomhed. Det er i begges interesse at spille deres kort rigtigt. Og det
levner ikke megen plads til værdipolitik.
USA har været oppe til prøve i international terrorist-bekæmpelse og er dumpet, trods lovende præstationer gennem
en periode. Men landet rådet stadig over
klodens ubetinget stærkeste militære
kapacitet på det materielle område. At
gå fra at vinde et slag til at vinde en krig
er ikke ligetil. Det lykkedes med Italien,
Tyskland og Japan under og efter Anden Verdenskrig. Og med Vest-Balkan

i 1990erne. Men det kniber sandelig i
Asien efter årtusindskiftet. Og de �leste
kommentarer går i dag ud på, at vi aldrig
skulle have involveret os i Afghanistan.
Det gik galt for englænderne i 1800-tallet og for Sovjet i 1980erne. Hvorfor
skulle det så ikke også gå galt for Vesten
efter årtusindskiftet?
Det patetiske er, at det er gået lige præcis sådan, som fremtrædende republikanere, herunder George W. Bush, da han
stillede op til præsidentvalget i år 2000,
og senere hans udenrigsminister Colin
Powell advarede imod: Ikke at involvere
USA i “nation-building-projekter”, men
nøjes med afmålt at reagere på konkrete trusler med den nødvendige militære
magt. Disse principper er indholdt i den
såkaldte “Powell-doktrin”, som den tidligere øverstkommanderende i Gol�krigen
formulerede og som i praksis blev fastholdt gennem Clintons præsidentskab.
Men som Powell selv blev presset til at
fravige, da han var Bush Juniors udenrigsminister i 2003. Samme synspunkter hævdedes af Barak Obama i 2008,
men han forlod dem hurtigt igen, da han
først var indsat i præsidentembedet. Den
eneste som fastholdt synspunktet var
(ud over Powell) faktisk Joe Biden, da
han som vicepræsident prøvede at holde
Obama tilbage fra at sende �lere amerikanske tropper til Afghanistan, men
måtte give op over for militærets pres på
præsidenten. Han prioriterede i stedet at
komme ud af Irak-krigen, som han hele
tiden har været imod. Afghanistan-krigen forekom ham derimod som en retfærdig krig, som man ikke bare kunne
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Fortsat fra side 1

opgive. Men hvorfor kunne den så ikke
lykkes?
Obama selv har forsøgt at besvare
spørgsmålet i sine erindringer fra 2020
(i den danske oversættelse side 421 ff.):
Det skyldtes efter hans mening først og
fremmest, at man skiftede strategi �lere gange undervejs uden at have nogen
klare mål for succes, at hans forgænger
havde insisteret på at angribe også Irak
i 2003 (og her uden at have mandat fra
FN), og at man havde allieret sig med
personer i det lokale politiske landskab,
som havde vist sig både upålidelige og
korrupte og derfor ikke kunne opnå at
blive accepteret af deres egen befolkning.
Men da det kom til stykket, tog Obama
konsekvensen heraf for Iraks vedkommende, men ikke for Afghanistans. Det
ironiske er, at tilbagetrækningsstrategien faktisk efterhånden har givet visse
positive resultater i Irak, da den har givet
plads for nogle lokale kræfter, som efter
nedkæmpelsen af IS har været i stand til
at etablere lidt mere troværdige regimer:
Kurderne i nord har de facto etableret en
stat, som fungerer nogenlunde rimeligt
efter mellemøstlig standard, og den nye
premierminister i Baghdad synes efter
nedkæmpelsen af IS at have fået lidt
bedre styr på sikkerheden. Det hører
da også med i billedet, at amerikanerne
stadig har en tilstedeværelse i Irak, som
kan sammenlignes med udenlandske
troppers tilstedeværelse på det vestlige
Balkan. Konklusionen er, at uden troværdige lokale samarbejdspartnere efter
nedkæmpelsen af �jenden nytter nok så
megen militær indsats ikke. Det må være
læren fra både Vietnam og Afghanistan.

Har indsatsen i Afghanistan så været
forgæves?

Derom strides man også herhjemme. Og
der er faktisk en mulighed for, at de 20 år
under et friere styre har sat sig så dybe
spor i en hel generation af unge afghanere, ikke mindst kvinderne, at det ikke
vil være muligt for Taleban, trods tvangsforanstaltninger og terror, at skrue hele
samfundet tilbage til situationen omkring årtusindskiftet. Måske vil Taleban
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også vinde krigen, men tabe freden –
især på længere sigt. Det er før set i historien, og det kan ske igen. Og her er det
over halvdelen af befolkningen, kvinderne, Taleban risikerer at få imod sig. Men
om det vil ske, og i givet fald hvornår, ved
vi ikke endnu.
Var det en tåbelig idé at “ville presse
vestlige ideer ned over et primitivt stammesamfund”, og skulle man ikke have
givet afghanerne lov til at leve på deres
egen måde? Ikke hvis man ser på FNs
Erklæring om Menneskerettighederne
fra 1948, som danner basis bl.a. for den
europæiske
menneskeretskonvention fra 1949. Også Afghanistan hører til
signaturmagterne på erklæringen. Det
kan gøre det legitimt at rydde et menneskerets�jendsk diktatur af vejen med
militære midler. Men at bygge et nyt,
mere demokratisk og menneskeværdigt
samfund op, kan ikke ske ved import
udefra, de må ske inde- og nedefra. Det
lykkedes efter Anden Verdenskrig i både
Vesttyskland, Italien og Japan, og senere
i Sydkorea. Det lykkedes også, efter fødselsvanskeligheder, i et land som Malaya,
hvor man i 1950erne stod med en farlig,
kommunistisk støttet guerillabevægelse,
som en fåtallig engelsk styrke �ik uskadeliggjort i et tæt samarbejde med lokalbefolkningen. Senere indgik Malaya i
en bredere nationsopbygning i Malaysia,
i et vellykket samspil mellem traditionelle strukturer og progressive kræfter
kombineret med økonomisk fremskridt
og militær sikkerhed. Som det i Europa
skete med Vesttyskland.

Karakteristika

Fælles for de to erfaringer, i Europa og
Østasien, var de begrænsede militære
ressourcer, som gjorde det nødvendigt
at samarbejde med civilbefolkningen.
Knusende militær overlegenhed baseret på avanceret teknologi og masser
af våben, som i tilfældet Afghanistan og
Irak, kan forlede til overdreven tillid til
disse magtmidler. Som samtidig er forbundet med stærke økonomiske og sociale interesser. Præsident Eisenhower
�ik afsluttet Koreakrigen med et fair resultat og advarede før sin afgang mod
det, han kaldte “det militær-industrielle
kompleks”, som ironisk nok især består

af erhvervsfolk og politikere, som ikke
er bange for at tilsidesætte den militære ekspertise, som personer som Powell
repræsenterer, og lægge pres på militært
uerfarne præsidenter som Bush og Obama, som har haft svært ved at argumentere mod deres rådgivere. Både Trump
og Biden har anlagt en mere ua�hængig,
men ikke nødvendigvis mere kvali�iceret
linje i deres forhold til de militære indsatser. Fælles for dem er desværre deres
tydelige nedprioritering af menneskerettigheder og hensynet til deres gamle
allierede, senest Bidens Stillehavspolitik,
som i høj grad ignorerer Frankrigs og
dermed også EUs interesser i regionen.
Et grundlæggende problem ved opbygningen af jordens stærkeste demokratiske stat er, at udenrigspolitikken så let
bliver stedbarn i den indenrigspolitiske
kamp, som foregår næsten konstant pga.
de hyppige valg til kongressens kamre.
I virkeligheden har den amerikanske
udenrigspolitik i det nye årtusinde hele
tiden været America First, trods præsidentiel retorik. Den transatlantiske akse
er blevet afgørende svækket – og UK sejler mere og mere over mod sin angelsaksiske partner USA.

Danske sikkerhedspolitiske overvejelser

Det tvinger også Danmark til nogle sikkerhedspolitiske overvejelser i retning
af vore udenlandske engagementer.
Samtidig med, at vi må forsvare rigsfællesskabets territorier ikke blot mod øst,
men desværre også mod vest, i Arktis og
Nordatlanten, bliver kampen for demokrati og menneskerettigheder i Centralog Østeuropa stadig mere afgørende. Det
er vort naboskabsområde, og det bliver
stadig mere vores ansvar. Også det vestlige Balkan, som stadig be�inder sig uden
for EU. Der er ikke mere noget alternativ
til et styrket EU. Og kampen for vor fremtid står ikke mere i Afghanistan, men i
Ukraine og Kaukasus, og i Middelhavsområdet.
Kun et styrket Europa vil kunne være
et fyrtårn også for de nationer i Asien,
som er blevet ramt af tilbageslag pga.
Vestens delvis velmente, men sjusket udførte og fejlslagne politik.
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ODIHR bliver 30 år. Klar til fremtiden?
Af Julia
Samokhvalova
og
Philip Maschke

”Nu er der ikke tale om, at civilsamfundets manøvrerum indskrænkes, nu
er der tale om at udrydde civilsamfundet”
Den 14. og 15. oktober fejrede ODIHR
sit 30-års jubilæum ved en konference i
Warszawa, hvor ODIHR har sit hovedsæde. Det er den del af OSCE, der fremmer
og moniterer den menneskelige dimension, OSCEs tredje ben til støtte for den
altomfattende sikkerhed. Den menneskelige dimension og ODIHR opstod i
København i sommeren 1990 og med
A Charter for a New Europe i Paris i november samme år, hvor man enedes om,
at ”give sig i kast med at bygge, befæste
og styrke demokrati som den eneste regeringsform i vore stater”.
Som indbydere stod OSCEs formandskab 2021 ved Sveriges udenrigsminister Ann Linde og den polske stat, der
sædvanligvis er vært for den årlige Human Dimension Implementation Meeting (HDIM) i Warszawa. Som de �leste
læsere er klar over, blev der intet HDIM i
2021 på grund af Den russiske Føderations blokering.
Ej heller var der noget HDIM i 2020
på grund af pandemien, men dog en
række mindre konferencer, overvejende virtuelt. HDIM giver normalt årligt
diplomater, embedsmænd, eksperter,
civilsamfundsorganisationer og menneskeretsforkæmpere en platform til at
mødes i dialog og diskussioner om hvorvidt medlemsstaterne overholder deres
forpligtelser indenfor den menneskelige
dimension. Og til at fremme grundlæggende frihedsrettigheder.
På papiret var jubilæet et enkeltstående møde, hvor hverken plenarmøderne
eller receptionen a�holdtes på de steder
i byen, HDIM normalt a�holdes. Omfan-

get var 2 dage i stedet for HDIMs 10, og
arrangementet var hybridt, medlemsstaterne, civilsamfundet og også oplægsholdere deltog enten fysisk eller virtuelt
via internet. De fysiske møder foregik i
bryllupskagebygningen Videnskabernes
og Kulturens Palads i Warszawa, hvor
Julia Samokhvalova var på plads på vegne af Den Danske Helsinki-Komité. Med

mundbind og 2 meter mellem stolene
oplevedes konferencen begrænsende og
mindre dynamisk, men blandt de (færre)
deltagende var der formøder om onsdagen og networking i sidegangene, også
mellem ambassadører og ngo’er. Hvor
man kan opleve HDIM som et tyrkisk
marked, var dette jubilæum kraftigt modereret (i betydningen styret). Til mikro-

Foran Videnskabernes og Kulturens Palads, Warszawa, Foto: Julia Samokhvalova.
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fonerne på gulvet kom overvejende kun
de pæne og tunge organisationer som
f.eks. Den hollandske Helsinki-Komité
og den norske ditto.
I dette ny format blev det et mini-HDIM. I sin velkomst understregede
Polens viceudenrigsminister Szymon
Szynkowski vel Sęk, at Polen som formandskab i 2022 vil arbejde heftigt for,
at HDIM atter vil kunne a�holdes i efteråret 2022 for at alle kan komme til
orde. Parlamentarikere, formænd og
direktører for OSCEs gremier havde alle
fundet vej, herunder også for at forhandle med det indkommende formandsland, Polen. Så der var skåltaler og flere
medlemsstaters erklæringer om kraftig
støtte til ODIHRs arbejde.
“Indtil ethvert individs menneskerettigheder er respekteret og deres fundamentale friheder er garanteret, er vores
job ikke færdigt og vores fælles sikkerhed er skrøbelig”, understregede Matteo

En central NGO-�igur Harry Hummel, Hollandske Helsinki-Komité, foto OSCE/Piotr Markowski.

Til højre Jurij Dzhibladze, Civic Solidarity Platform, moderator er ODIHR che�jurist Konstantine
Vardzelashvili, Foto OSCE/Piotr Markowski.
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Mecacci, direktør for ODIHR, i sin åbningstale. “Jeg er overbevist om, at ODIHRs mandat og arbejde er lige så betydeligt i dag, som det var for 30 år siden. Det
er en vigtig påmindelse til os alle om, at
vi ikke kan vælge nogle aspekter af demokratiet, mens vi ignorerer andre, eller
garantere nogle friheder, mens vi begrænser andre. Og det er en påmindelse
om, at ingens rettigheder er i sikkerhed,
indtil alles rettigheder er beskyttet. Og
vi ved, at det ikke er let, men det er den
vision, vi stræber imod på trods af udfordringerne og forhindringerne”.
Alle er klar over, at den altomfattende
sikkerhedsorganisations målsætninger
har det strengt. Flere medlemsstater
slår hårdt ned på opposition, kritikere
og medier. På HDIM inviteres normalt
universitetsforskere og tænketankspecialister som indledere af hver session,
og ngo’erne har plads i den modsatte
ende af salen.
Til jubilæet havde man i år inviteret
�lere af de professionelle internationale
civilsamfundsorganisationers ledere til
at sidde i panelerne i de enkelte sessioner. Det var f.eks. Human Rights Watch,
det var Amnesty Internationals generalsekretær Agnès Callamard, og Inter-
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national IDEAs Europadirektør Kevin
Casas-Zamora, som alle tog bladet fra
munden. De konstaterede, at antallet af
demokratier er faldende, at kvaliteten af
demokrati eroderes, og at autokratierne
er på fremmarch.
Under den første dags tredje session
med titlen Demokrati som det eneste legitime regeringssystem i OSCE-regionen
sad Jurij Dzhibladze, en af lederne af
paraplyorganisationen Civic Solidarity
Platform. I sin tale lagde han vægt på de
voksende udfordringer og trusler, menneskerettighedsforkæmpere og aktivister bliver udsat for i �lere OSCE-lande:
“Vore rækker er ikke fuldtallige, fordi
mange kolleger fra civilsamfundet er frarøvet deres frihed som en del af regeringers angreb på civilsamfundet i �lere lande. De kunne meget vel have været her
iblandt os, men det er de ikke. Fordi de
er bag tremmer. Iblandt os kunne have
været Valentin Stefanovitj, næstformand
for menneskeretscentret Viasna i Belarus. Fem andre ledende medlemmer af
Viasna er også fængslede. Faktisk fylder
Valentin 49 år i dag - i fængsel”.
Jurij fortsatte med at opremse kendte
menneskerettighedsforkæmpere, medlemmer af civilsamfundsorganisationer
og historikere som Jurij Dmitrijev fra
det russiske menneskerets-center Memorial, oppositionspolitikeren Andrej
Pivovarov fra Rusland, den krim-tatariske
menneskerettighedsforkæmper
Server Mustafajev, studenter-aktivisten
Omurzak Omarkulijev fra Turkmenistan
og mange andre, som alle sidder fængslede.
“Hvad vi er vidner til, er en rigtig krig

Konferencestemning og networking i Warszawa, Foto: Julia Samokvalova.
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imod civilsamfundet, som bliver ført af
en række OSCE- medlemsstater. For nogle år siden talte vi om et indskrænkende

rum, en begrænset plads for civilsamfundet. Nu taler vi om en rigtig krig, som
er rettet imod en fuldstændige udryd-

delse af civilsamfundet. Civilsamfundet,
som vi kender det, er simpelthen ved at
forsvinde en del steder. Dette angreb er
en vigtig del af en global modreaktion
mod demokratiet, menneskerettigheder
og retssikkerhed”.
Ser vi på antallet af politiske fanger,
trusler, overgreb og tvungne forsvindinger og på de historiske og politiske
begivenheder i særligt Rusland, Belarus, Ukraine, Turkmenistan, Kirgisistan,
Tadsjikistan, Uzbekistan og andre lande
gennem de sidste år, kan vi ikke andet
end erkende sandheden i Yurij Dzhibladzes ord. Og på trods af ODIHRs uvurderlige indsats indenfor valgobservation, demokratisering af valgprocessen,
styrkelse af demokratiske institutioner
og inddragelse af civilsamfundet, bør
OSCE-landene stadig sætte det som
førsteprioritet at �inde måder og mekanismer til at kunne reagere effektivt på
brud på individers menneskerettigheder
og fundamentale friheder.
I det kommende nummer af MenneskeRet&Vrang vil vi følge op på de analyser
og initiativer til videreførelse af OSCEs
betydning, der foregår.

I et bemærkelsesværdigt on-line indlæg konstaterede polske Martin Mycielski fra Open Dialogue Foundation, at 100.000
polakker netop var gået på gaden for at demonstrere for demokrati og EU, hvorefter han ordret citerede stats�jernsynets
utroligt negativt-ladede reportage, der ikke står tilbage for det tredje riges fake-news metoder (�ind indlægget på YouTube).
”Vi fratages vore europæiske rettigheder, vi har mistet checks-and-balances. Hvad gør ODIHR for europæisk demokrati?”.
Kilde: Open Dialogue Foundation: https://www.youtube.com/watch?v=d9cKhMDrKvw
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OSCE chairperson Udenrigsminister Ann Linde,
Sverige, åbnede jubilæet.
Foto OSCE/Piotr Markowski..

ODIHR 30-års jubilæum: video-link, 2 meters afstand og ansigtsmasker.
Foto: Julia Samokhvalova.

ODIHR-direktør Matteo Macacci ved åbningen af ODIHRs 30 års jubilæum,
Foto: OSCE / Piotr Markowski.

OSCE Parlamentariker President Margareta Cederfelt, Sverige,
Foto: OSCE/Piotr Markowski.

Tyrkiet negligerer kendelse fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol
Komiteen henleder opmærksomheden på en kampagne for løsladelse af HDP-politikeren Selahattin Demirtas, der sidder
fængslet siden 2016.
Linket: https://www.freedemirtas.dk/underskriftsindsamling

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har ved �lere lejligheder behandlet indespærringen af Demirtas og krævede
senest den 22. december 2020 hans ”øjeblikkelige løsladelse”. Erdogan-regimet fastholder fængslingen og har ovenikøbet
rejst nye anklager mod Demirtas.
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Lokalvalg i Georgien og Mikheil Saakasjvilis
iltre entré
Af Nana So�ia Hansen
Da Georgien gik til lokalvalg lørdag den 2. oktober,
var det med stor spænding
hos landets to store partier. De seneste ni år har Georgisk Drøm
siddet solidt på magten i både regering,
på landets præsidentpost, borgmesterposten i hovedstaden Tbilisi og med et
solidt �lertal i parlamentet. På sidelinjen
�indes landets eneste store oppositionsparti, den tidligere præsident Mikheil
Saakasjvilis parti Forenet Nationale Bevægelse, der som bekendt førte an i Rosenrevolutionen i 2003.

Paradokset i georgisk politik

Georgien er godt på vej i sin demokratiske udvikling siden sovjettiden. Men den
politiske situation i Georgien er et paradoks, fordi befolkningen egentlig lever

godt af Mikheil Saakasjvilis omfattende
politiske reformer efter Rosenrevolutionen, men nærmest uden at ville indrømme det.
Georgiens befolkning tæller ca. 4 mio.
indbyggere incl. ca. 400.000 i de 2 besatte regioner. Der bor 1,1 millioner i
hovedstaden Tbilisi. Med sine 69.700
kvadratkilometer er Georgien halvanden
gang så stort som Danmark med kyst ud
i Sortehavet til den ene side og knejsende bjerge i det sydlige Kaukasus på den
anden side med Rusland, Tyrkiet, Armenien og Azerbajdjan som nabolande.
Især i Tbilisi taler arkitekturen for sig
selv, herunder Fredsbroen hen over �loden, som symboliserer landets nye æra,
og hvis arkitektur står i synlig moderne
kontrast til byens karakteristiske gamle
huse med Kaukasus-balkoner af træ.
I hele Georgien er landets glasgrønne
politistationer også et billede på Saakasj-

Valgdagen er i fuld gang. Mundbind, visirer og afspritning skabte et højt hygiejneniveau på valgstederne.
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Stemmefordeling på landsplan:
Samlet set vandt Georgisk Drøm
lokalvalget.

På landsplan fordelte stemmerne sig
således:
Georgisk Drøm 48,6 %
Forenet Nationale Bevægelse 31,2 %
For Georgien 6,9 %
Lelo 2,6 %
Europæiske Georgien 1,8 %
Alliancen af Patrioter 1,4 %
Georgiens Arbejderparti 1,3 %
Øvrige 6,2%
vilis mod. Efter Rosenrevolutionen tog
han blandt andet initiativ til et stort
opgør med den indgroede korruption
og kleptokrati, som fandtes i Georgien.
Saakasjvili afskedigede samtlige ansatte
i politiet og rev samtlige politistationer
ned til grunden. En stab af politiansatte blev genansat under nye vilkår og til
en værdig løn, og alle landets politistationer, selv ude i de små landsbyer, blev
genopført i moderne, transparent grønt
glas. Siden da har politiet ikke længere
udstrålet gru og vold, men ro, rimelighed
og orden. I gaderne er politimænd og politibiler synlige, ikke mindst i tra�ikken,
som meget livligt både hvirvler og oser
og nærmest symbolsk navigerer i de fælles nye regler.
Tilbage til den aktuelle politiske situation er Mikheil Saakasjvilis parti, Forenet
Nationale Bevægelse, i en svær oppositionsrolle, sat ud på sidelinjen, fordi magtpartiet Georgisk Drøm suverænt styrer
landet i disse år. Georgisk Drøm er ført
an af premierminister Irakli Garibasjvili
og landets mindre ind�lydelsesrige præsident, Salome Zourabisjvili, som i øvrigt
er regionens første kvindelige statsleder
i meget lang tid.
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partier. Det er lykkedes Georgisk Drøm
at fastholde magten i nu ni år, fordi partiet har skabt en fortælling om stabilitet
og økonomisk vækst – i kontrast til den
stil, som Mikheil Saakasjvili huskes for.
Op til dette valg har en stor del af
befolkningen imidlertid været skuffet
over, at væksten går trægt. Landets valuta, den georgiske lari, er faldet i værdi,
og befolkningen hungrer efter et rigere
og friere liv med større internationalt
udsyn og �lere muligheder.

OSCE til stede med valgobservatører

Stemmerne tælles op sent lørdag aften den 2. oktober på et valgsted i bydelen Saburtalo i Tbilisi. Kameraet
er et nyt tiltag, der skal skabe mere transparens.

I Georgien �indes en række mindre
partier med meget begrænset ind�lydelse på den politiske dagsorden. En tidligere premierminister, Giorgi Gakharia,
er brudt ud af Georgisk Drøm, men det
er endnu ikke lykkedes ham at indtage
nogen betydelig rolle med sit nye parti,
For Georgien.
Paradokset består i, at Georgien som et
spirende demokrati med bånd til EU hviler på Mikheil Saakasjvilis mod til reformer, men at størstedelen af befolkningen
i dag forbinder ham med unødvendigt
megen drama og ustabilitet.
Det nuværende magtparti, Georgisk
Drøm, blev stiftet i 2012 af landets rigeste mand, milliardæren Bidzina Ivaniasjvili, hvis private residens med egen helikopterplads i Tbilisi troner på toppen
af byens bakke ved siden af byens gamle fort-ruin fra 400-tallet. Ivaniasjvili
har tjent sine penge ved russisk bankvirksomhed og er selve billedet på, at
georgisk politik styres af rigmænd. Rige
mænd.
Befolkningen er træt af den mangel
på folkelighed og ærlighed, som præger
georgisk politik. Georgiernes helt almindelige politiske nysgerrighed øde-

lægges ofte af, at den politiske debat går
op i strategiske spil, sammenstød, beskyldninger og retssager imellem de to

Lokalvalget i Georgien blev a�holdt
i landets 67 kommuner. Mundbind,
ansigtsvisirer, håndsprit og høj Corona-sikkerhed var meget synligt på valgstederne. I Georgien er indtil nu kun
cirka 30 procent af befolkningen Corona-vaccineret.
I stemmeboksene skulle georgierne
sætte kryds på hele tre stemmesedler:
proportionalvalg og simpelt �lertalsvalg
til byrådene, samt ved simpelt �lertalsvalg til landets borgmesterposter. Stemmeprocenten endte på 52 procent, hvilket er en stigning i forhold til 46 procent
ved forrige lokalvalg i 2017. Ved seneste

Avisforsiderne var fulde af ekspræsident Mikheil Saaksjivili på valgdagen, fordi han dagen forinden �løj
ind i Georgien og skabte furore. Holdningerne til ham er delte. Er han modig og progressiv, eller er han en
�labet provokatør?
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parlamentsvalg i 2020 lå stemmeprocenten på 56 procent.
Foruden lokale valgobservatører var
OSCE til stede med 302 internationale
valgobservatører fra 37 forskellige lande, hvoraf ni valgobservatører deltog fra
Danmark. Ifølge OSCE forløb valget frit
og retfærdigt uden intimidering af den
enkelte vælger. Valgdagen var velstruktureret, dog med rigeligt mange procedurer
for de valgtilforordnede at holde styr på.
Op til valget var der dog bemærkelsesværdigt megen tumult og uro, skabt
af de to store partier, som i konkurrencepræget og aggressiv stil tit opildner og
provokerer hinanden. Ifølge OSCE har de
to store partier brugt mere energi på at
tryne og kroge hinanden end på at tale
om politiske visioner. Reel lokalpolitik
har derfor fyldt meget lidt i valgkampen,
fordi debatten oftere ender i de større
landspolitiske linjer.
Nyhedsmedierne i Georgien er lige så
polariserede som de to partier, og hver
enkelt tv-station eller avis støtter tydeligt enten det ene eller det andet parti.
Ifølge OSCE er dette yderst problematisk, fordi den enkelte vælger har svært
ved at skabe sig et nuanceret politisk

overblik. Og uden overblik eller tillid til
politikerne krymper motivationen i befolkningen til at engagere sig i politik.
OSCE fremhæver også kvindernes
manglende plads i georgisk politik. Under en femtedel af kandidaterne ved dette valg var kvinder, og de kvindelige kandidater �ik minimal taletid i valgkampen.
Europarådet og EuropaParlamentet
supplerede OSCEs valgmission med hhv.
18 og 14 internationale valgobservatører. I pressemeddelelsen dagen efter
valget fremhævede OSCE en udtalelse af
EuropaParlamentets delegationsleder,
det tyske europaparlamentsmedlem Michael Gahler, frit oversat: ”I efterdønningerne af dette valg kan man kun ønske, at
de georgiske partier vil lade sig inspirere
af den modenhed, som de georgiske vælgere viste ved at stemme uden postyr og i
en fredelig ånd.”
Udtalelsen hentyder også til et par
konkrete episoder i valgkampen, hvor
oppositionspartiet Forenet Nationale
Bevægelses borgmesterkandidat, den
41-årige Nika Melia, har slået og truet
sine politiske modstandere. Et par videoklip er blevet vist i tv-nyhederne i løbet
af valgkampen.

Resultat af anden runde:
Anden valgrunde i Georgien lørdag den 30. oktober endte med
en klar sejr til det regerende parti
Georgisk Drøm, som vandt 19 ud
af de 20 kommuner, der skulle ud
i anden valgrunde om et absolut
�lertal til borgmesterposterne. Og
altså også sejr til Tbilisis borgmester Kakha Kaladze.

Kun i den lille kommune Tsalenjikha i det vestlige Georgien vandt
oppositionspartiet Forenet Nationale Bevægelse. Der er altså lang
vej for Mikheil Saakasjvilis gamle
parti til at få politisk ind�lydelse
over for Georgisk Drøm, som sidder solidt på magten i stort set
hele Georgien.
Jo, georgisk politik kan fremstå kaotisk, og de politiske partier kan oplagt se
indad, Men Georgien er grundlæggende
et spirende demokrati, som ved dette lokalvalg, trods tumult og hanekamp, gennemførte et frit og retfærdigt valg.

Borgmestervalget i Tbilisi

43-årige Kakha Kaladze er borgmester i Tbilisi for partiet Georgisk Drøm. Han blev genvalgt ved lokalvalget. Alle fotos: Nana So�ia Hansen.
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Borgmestervalget i Tbilisi er også værd
at bide mærke i, fordi den nuværende
borgmester fra Georgisk Drøm, 43-årige
Kakha Kaladze, er populær. Med sin milde fremtoning og sin uformelle, personlige stil udstråler han en ny tid i mange
georgieres øjne. Inden han blev politiker, var han en celeber fodboldspiller på
det georgiske landshold og i europæisk
klubfodbold i FC Milan. Som ny politiker
i 2012 fremstod han usikker med ringe
talegaver, men han er vokset med opgaven, taler aldrig nedladende om sine politiske modstandere og udtrykker en ny
og mere dannet stil.
Kakha Kaladze er værd at holde øje
med. Ved borgmestervalget vandt han
dog ikke sit ønskede absolutte �lertal,
men måtte nøjes med 45,3 procent, mod
sin rival, Nika Melia, som �ik 34,3 procent. De resterende stemmer fordelte sig
imellem de små partier.
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Borgmestervalget i 20 af landets 67
kommuner, herunder de fem største
byer, Tbilisi, Kutaisi, Poti, Zugdidi og
Batumi, står derfor over for en anden
valgrunde, som er lørdag den 30. oktober. I Tbilisi er georgierne ikke i tvivl om,
at Kakha Kaladze atter vil vinde.

Saakasjvilis pr-stunt dagen før valget

Dagen før valget skete det, som mange
georgiere har gruet for, og som andre
georgiere har drømt om, nemlig at
Mikheil Saakasjvili ville vende tilbage til
hjemlandet efter �lere år i eksil i Ukraine,
hvor han blandt andet har været guvernør i Odessa.
Efter en dom om korruption, eksekveret i Georgisk Drøms regeringsperiode, �ik han i 2015 frataget sit georgiske
statsborgerskab. Men dagen før dette lokalvalg, efter seks års fravær, �løj han ind
i landet, og i sædvanlig dramatisk stil lod
han sig arrestere med et smil på læben.
Den tidligere præsident sidder nu fængslet i byen Rustavi. Han er gået i sultestrejke, og uden for fængslet tropper ind
imellem demonstranter op, som insisterer på, at han bør løslades. Nogle mener,
at Mikheil Saakasjvili er en modig helt,
som kan videreudvikle Georgien med sin
ustoppelige energi. Andre mener, at han
er for meget, klovnet, overdramatisk og
selvoptaget. Men man kan ikke komme
uden om, at han er en energibombe, som
åbenlyst ønsker at påvirke politikken i
sit hjemland.
Tiden vil vise, hvordan georgisk politik
vil udvikle sig i al sin dramatik, kon�likter og drømme.

Kashevti-kirken centralt i Tbilisi er bygget i 1910. Den georgiske ortodokse kirke betyder meget for georgierne, som efter 70 år i Sovjetunionen nu igen kan udfolde deres tro. Foran kirken sælges bøger og små
�igurer.
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Regeringskriser i det oversete ny Europa:
Bulgarien og Rumænien
Af Søren Riishøj
Et nyt jerntæppe siges at
være gået ned over Europa, mellem det gamle og
det nye Europa. Det gælder
bestemt også mediedækningen. Brexit, det tyske valg og udviklingen i USA
dækkes intensivt og løbende. Det nye
Europa hører vi mest om, når der bliver
gennemført sanktioner over for Ungarn
og Polen eller der, som i Ukraine, er tale
om en kon�likt med Rusland. At Estland
har haft præsidentvalg i år, Tjekkiet parlamentsvalg, Bulgarien tre parlamentsvalg i 2021 og Rumænien en langstrakt
regeringskrise, har ikke været ret meget
omtalt. Rumænien og Bulgarien er begge
EU-medlemmer. Udviklingen i de to lande er i høj grad bestemmende for, om EU
på et tidspunkt bliver villig til at udvide
mod Vestbalkan. Bulgarien og Rumænien fortjener også derfor nærmere omtale.

Rumænien, Florin Cîţus afgang

Rumæniens liberale regering ledet af
Florin Cîțu blev den 5. oktober tvunget
til at gå af som følge af parlamentets vedtagelse af en mistillidsdagsorden, fremsat af Socialdemokratiet (PSD), landets
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største enkeltparti. Han var kommet
til magten efter en langvarig og brutal
magtkamp med forgængeren Ludovic
Orbán, og han har haft præsident Klaus
Iohannis’ opbakning. Florin Cîțus fald
skete samtidig med, at Covid-19 pandemien syntes at være kommet helt ud af
kontrol i Rumænien. Cîțus liberale parti
(PNL) har 134 ud af de 436 pladser i parlamentet. Men PNL har været isoleret i
parlamentet.
Et andet af regeringspartierne, Frels
Rumænien Unionen (USR) trak sig fra regeringen, da Florin Cîțu havde afskediget
justitsminister Stefan Ion, USR. Han var
den anden USR-minister, som Cîțu havde
afskediget siden valget i december måned sidste år. USRs ledere ville kun lade
partiet vende tilbage i regering under
en anden ministerpræsident end Florin
Cîțu. Måske den nyvalgte USR-formand
Dacian Cioloș vil være mindre afvisende.
At Socialdemokratiets (PSD) leder Sorin
Grindeanu under parlamentsdebatten
den 5. oktober forsigtigt åbnede op for,
at PSD ville indgå i en bred koalition med
PNL, kan have spillet en rolle. Socialdemokratiet (PSD) fører i meningsmålingerne, og det kan måske friste partiet
til at gennemtvinge nyvalg blot et år
efter det forrige. PNL og præsident Iohannis ønsker ikke nyvalg. USRs afgang
fra regeringen betød, at Cîțu kun havde
opbakning fra det tredje regeringsparti,
Ungarns Demokratiske Union (UDM).
Den 11. oktober lod præsident Karl
Iohannis Frels Rumæniens (USR) leder
Dacian Cioloș forsøge at danne regering.
UDM mener, at Rumænien har brug for
politisk stabilitet for at få bugt med Covid-19 pandemien og ville derfor forblive i en PNL-regering. Sidst i oktober
udnævnte præsident Iohannis den pensionerede �irestjernede general Niculae
Ciucá som midlertidig ministerpræsident. Ciucá er medlem af det liberale
parti, han var sidste år ministerpræsident i en kort periode, fra januar i år for-

svarsminister. Kort sagt er det politiske
billede yderst broget.
Kampen mod Covid-19 vil fortsætte i
en rum tid. Kun en tredjedel af befolkningen er blevet vaccineret, et tal, der
kun overgås af Bulgarien. Det nuværende politiske kaos har kun gjort ondt
værre. Den 2. oktober demonstrerede
over 1.000 borgere i Bukarest, mange
fra det yderligtgående højreparti Alliancen for Rumænsk Enhed (AUR), imod
Corona-restriktionerne. I begyndelsen
af oktober måned i år blev der rapporteret om ikke mindre end 15.037 nye
Corona-tilfælde pr. dag og 254 døde, lige
så mange som i 2020. Der er kronisk
mangel på sundhedspersonale og sengepladser. 13.000 er indlagt på landets
hospitaler.

Bulgarien, både parlamentsvalg og
præsidentvalg i november

Forholdene i nabolandet Bulgarien er
om muligt endnu mere kaotiske end i
Rumænien. Bulgariens præsident Rumen Radev udskrev her parlamentsvalg
for tredje gang i år til den 14. november,
samme dag som præsidentvalget, hvor
Radev satser på at få mandat til en anden præsidentperiode. Bulgarien havde
allerede haft to parlamentsvalg i 2021, i
april og juli. Efter begge valg har landet
været styret af ”care taker” regeringer.
De politiske partier har ikke kunnet enes
om at danne en regering med et �lertal
for sig eller i det mindste uden �lertal
imod sig i parlamentet.
Ministerpræsident Bojko Borissov, som
har haft posten som regeringschef i mere
end et årti, måtte træde tilbage i april i
kølvandet på anti-korruptions protester
mod ham og hans centrum-højre parti
GERB. Bulgarien har i årevis været ramt
af omfattende protest-demonstrationer,
ja systemet er blevet kaldt et ”protestdemokrati”. Spillereglerne for frie valg
respekteres ikke, hverken af dem, der
vinder, eller dem, der taber.
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Ved valget i juli 2021 �ik anti-establishment partiet ”Der er Sådan et Folk” �lest
stemmer, men partiet har ikke været i
stand til at danne regering. Talkshow
værten den 55-årige Stanislav Trifonov,
også kaldt Slavi Trifonov, �ik hele 23,9 af
de afgivne stemmer til sit parti, på engelsk kaldt ”There is such a party ”, med
reference til hans TV-talkshows. ”There
is such a Nation” blev oprettet i 2019
i kølvandet på en større korruptionsskandale. Boris Borissovs parti GERB
har som sagt i det sidste årti været den
dominerende politiske kraft i Bulgarien.
Det er formentlig slut. GERB gik markant
tilbage ved valget i juli, ned til 23,3 pct.
Trifonovs parti, ”There is such a party”,
er et protestparti, et anti-establishment
parti i stil med Volodymyr Zelenskijs
”Folkets Tjener” i Ukraine, Beppe Grillos Femstjerne-Bevægelse i Italien og
Donald Trumps i USA. Partiprogrammet
er vagt. Som Ukraines Volodymyr Zelenskij, også en tidligere TV-showmand, slår
Trifonov på bekæmpelse af korruption.
Derudover ønsker han alle partitilskud
afskaffet, antallet af parlamentsmedlemmer reduceret til det halve samt indført
�lere sociale tilskudsordninger. Han slår
ikke som andre yderpartier på modstand mod EU og på mindretalsproblemer, hvorfor han er ret populær blandt
romaerne. Trifonov erkender, at det
høje stemmetal et godt stykke ad vejen
skyldtes, at mange ældre blev hjemme på
valgdagen grundet Corona-pandemien.
De ældre stemmer mest på GERB og Socialistpartiet (BSP). Han �ik chancen for
at danne regering efter juli-valget uden
sig selv som ministerpræsident, også det
forsøg mislykkedes. Om Trifonovs parti
kan fastholde den høje vælgeropbakning ved valget den 14. november var
på forhånd usikkert. Et eller �lere nye
partier med korruptionsbekæmpelse på
dagsordenen kan blive repræsenteret
i parlamentet. GERB havde satset på at
blive største enkeltparti for ad den vej
at genvinde regeringsmagten. Lange regeringsforhandlinger må forventes efter
november-valget, endnu engang.
Som Rumænien har Bulgarien været
hårdt ramt af Covid-19 pandemien, kun
godt 20 pct. af befolkningen var færdigvaccineret i begyndelsen af oktober

MEP Dacian Cioloș i EuropaParlamentet den 15. september 2021.

2021, 19.000 er døde. Manglen på sundhedspersonale er gigantisk stor, især i de
tyndt befolkede områder. Modstanden
mod overhovedet at lade sig vaccinere
har været udbredt, konspirationsteorier
lever i bedste velgående. Der er ret stor
modstand mod vaccinering selv i lægekredse. Det hjælper heller ikke.

Udvidelsestrætheden i EU

Det er en udbredt opfattelse i Bruxelles,
at EUs udvidelse i 2007 med Rumænien
og Bulgarien var forhastet. De to lande
var ikke tilstrækkeligt forberedte. Efter
medlemskabet i 2007 er ondt nærmest
blevet værre, målt på korruption, retsstat
og mediefrihed. Det politiske kaos, vi har
oplevet i 2021, har blot gjort ondt værre.
Begge lande er ramt af politisk kaos og
ustabilitet sammen med en katastrofal
håndtering af Covid-19 pandemien.
Fænomenet ”politics of mass protest”
er blevet hverdagskost. Hverken regeringer eller opposition respekterer fundamentale demokratiske spilleregler. På
EUs Balkan-topmøde den 6. oktober var
der ikke stemning for at give EU-ansøgerne fra Vestbalkan en fast køreplan for
optagelse i EU. EU-formandskabslandet
Slovenien havde ellers foreslået 2030
som seneste tidspunkt for en EU-udvidelse mod sydøst. Frygten for russisk
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og kinesisk ind�lydelse i regionen er blevet fremført som et argument for hurtigt at optage landene på Vestbalkan i
EU. Men politikken over for Rusland og
Kina deler som bekendt de nuværende
EU-medlemslande, EU har kun et stykke
ad vejen en fælles politik. Nogle EU-lande, f.eks. Frankrig, Holland og Danmark,
har kørt en hårdere linje end andre. Det
euroskeptiske Ungarn, der er naboland
til Vestbalkan, har været positiv over
for en EU-udvidelse mod sydøst, ganske som England i sin tid var det ud fra
betragtningen om, at udvidelse mod øst
og sydøst vil svække mulighederne/risikoen for, at EU tillægges �lere overnationale beføjelser. Viktor Orbán er ikke
uden venner i regionen, han står sig eksempelvis godt med Janez Janša i Slovenien, Aleksandar Vučić i Serbien og med
regeringen i Kroatien. Det ledende parti
i Tjekkiets nye regering, ODS, er heller
ikke EU-begejstret. At standse strømmen
af migranter og �lygtninge er særlig vigtigt for Orbán. Også det har givet ham en
del opbakning på Balkan.
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Belarus forud for og efter valget i 2020
Boganmeldelse af Søren
Riishøj
Med det forfalskede præsidentvalg i Hviderusland
i august 2020 og de omfattende protester der fulgte efter, blev der
med ét skabt en stor interesse for Hviderusland. Indtil da havde interessen for
Lukasjenko og hans styre været behersket. Behovet for dybere indsigt i landets
historie og Lukasjenkos regime er derfor
meget stort.
Ikke mindst derfor skal Aksel V.
Carlsens bog ”Belarus - Hviderusland
vil forandring” hilses endda meget velkommen. Der har desværre sænket sig
et mentalt jerntæppe mellem øst og
vest, her 32 år efter Berlinmurens fald
og Sovjetunionens efterfølgende opløsning. Meget skyldes mangel på indsigt,
ikke kun i forhold til Hviderusland, men
også til andre central- og østeuropæiske
lande.
Viden om andre landes og regioners
historie er et rigtig godt middel til at
nedbryde mentale barrierer. Populisme
har sat sit præg på den politiske debat.
Politiske modstandere betragtes typisk
som ”�jender” og ”forrædere”, og den fredelige demokratiske dialog med respekt
for modstanderen er hårdt savnet.
Som Aksel Carlsen også nævner i indledningen, var medierne i 2020, hvor
kon�likten i Hviderusland brød ud, mest
optaget af præsident Trumps daglige
Twitter-forbrug. Faktisk glemte vi, at der
�indes en stor verden uden for USA. Når
det gælder Hviderusland, har danske
medier spist os af med øjebliksglimt og
snik-snak om ”Europas sidste diktator”.
Efter Afghanistan er Hviderusland
næsten glemt.

"
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”Hviderusland har ikke haft
arbejderledere à la Polens Lech
Walesa”

"

Grundig oversigt over landets nyere
historie
Så lad det blive sagt med det samme, Aksel V. Carlsens nye bog lever bestemt op
til formålet om bedre at forstå kon�likten
i Hviderusland. Bogen er særdeles læservenlig med et godt billedmateriale,
tidstavler samt relevante tabeller og fakta-bokse. Den beskæftiger sig mest med
forløbet op til og efter det forfalskede
præsidentvalg i august 2020. Men betydningen af den historiske arv negligeres
på ingen måde. Den bliver både omtalt
med vægt på koblingerne til Kiev-riget i
800-tallet, og senere den polsk-litauiske
realunion.
Opløsningen af Sovjetunionen i 1991
kom uventet. Et overvejende �lertal af
den hviderussiske befolkning følte stor
tilknytning til Rusland og Sovjetunionen.
Det var ikke tilfældigt, at dét møde – hvor
Fællesskabet af Ua�hængige Stater (SNG,
efterfølger til Sovjetunionen, red.) blev
oprettet – blev a�holdt i Hvideruslands
Belovezska-skov. Hertil kommer de
frygtelige lidelser i Anden Verdenskrig,
under den nazistiske besættelse. Ved
Anden Verdenskrigs begyndelse havde
Hviderusland 9 mio. indbyggere – da den
sluttede var tallet faldet til 6 mio.
Carlsen er historiker, og har taget en
ph.d. i statskundskab. Det præger naturligt nok fremstillingen, der indeholder
mange fagtermer, men fremstillingen er
mest empirisk og med stor vægt på forløbet omkring og efter præsidentvalget
i august sidste år. Undervejs får læseren
et grundigt indblik i selve styreformen,
egenskaber hos den politiske elite, landets økonomi, civilsamfundet og i den
forbindelse de forskellige grupperinger
i oppositionen til Lukasjenko – ikke kun
i dag, men i hele perioden siden landets
selvstændighed.
Lukasjenko �ik via ændringer i forfatningen indført et stærkere præsidentstyre, og gav sig selv ret til at regere
gennem dekreter. Alene i 1997 kom der
600 dekreter, som vi får at vide i bogen.
Magten har under Lukasjenko været
koncentreret i præsidentadministratio-

nen (PA) og præsidentens ejendomsstyrelse (UD). Den hviderussiske økonomi
blev ikke markedsdomineret, i hvert fald
ikke i samme grad som de �leste andre
eks-kommunistiske lande. I forbindelse med privatiseringer blev der udstedt
værdikuponer til befolkningen, og virksomheder kunne forpagtes af medarbejderne. En ganske stor IT-branche med
omkring 65.000 personer så også dagens
lys.
Økonomien blev ikke kriseramt og
oligarkisk i samme grad som i Ukraine,
men også Hviderusland blev hårdt
ramt af COVID-19 pandemien, hvis
eksistens Lukasjenko som bekendt ikke
tog alvorligt. Der blev skabt dollarmillionærer, som dog ikke kan betegnes
som egentlige oligarker, der fik en stærk
position i andre SNG-lande, f.eks. Rusland og Ukraine. Oppositionen har været
delt i den gamle og den nye opposition
– den gamle var tættere knyttet til kommunistisk og venstreorienteret ideologi,
den nye har i højere grad været liberal og
ikke-kommunistisk.

Den nye modstand

Vi får i bogen levende beskrevet, hvordan
den nye opposition siden det forfalskede
præsidentvalg i 2020 har spændt bredt
socialt. Den civile ulydighed og demonstrationer har været kendetegnet ved
talrige modige aktioner fra pensionister,
kvindegrupper og lokale beboergrupper.
Arbejderne på de store virksomheder
har ikke strejket og protesteret i samme
omfang. som man oplevede i 1980’ernes
Polen under Solidaritets faner. Hviderusland har ikke haft arbejderledere à la Polens Lech Walesa.
Landet har alligevel oplevet strejker,
og Lukasjenko har grebet hårdt ind over
for dem. Der blev oprettet et Koordinationsråd, men det har været svært – for
ikke at sige umuligt – at få samlet oppositionen under én fælles front. Sviatlana
Tsikhanovskaja fremstår som den uformelle leder, men Koordinationsrådet
har haft svært ved at lancere et fælles
langsigtet program. Der er til gengæld
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”Én ting er at vælge et styre, en
anden at få skabt enighed om en
fremadrettet langsigtet politik,
efter at sejren er i hus”

"

gentagne gange blevet stillet krav om
nyvalg, frihed for politiske fanger og at
stille ansvarlige for vold til ansvar.
Erfaringerne fra andre opstande og
‘farvede revolutioner’ rettet mod det eksisterende regime, eksempelvis i Polen
1979-80 og i 1988-89, og senere i �lere
eks-kommunistiske lande, f.eks. Ukraine, bekræfter, at landet kommer til at
gå ind i en svær tid, når Lukasjenko på
et tidspunkt går af. Én ting er at vælte et
styre, en anden at få skabt enighed om
en fremadrettet langsigtet politik, efter
at sejren er i hus.
Via Solidaritet �ik man i Polen skabt
en fælles front imod det kommunistiske styre, da det faldt, men da Polen �ik
frie valg, blev Solidaritet hurtigt opdelt
i �lere forskellige, indbyrdes konkurrerende partier. Der er da også mange, der
drager sammenligninger mellem Polen
og Hviderusland i dag. Som i Polen i
1979-1980 (og Tjekkoslovakiet i 1968)
har vi i Hviderusland haft selvbegrænsende, ikke-voldelige revolutioner og /
eller opstande – ikke et ‘Maidan-oprør’
à la Ukraine. Efter Talibans magtovertagelse i Afghanistan, har fokus heller ikke
ligefrem været stort på Hviderusland,
og USAs blik har mest været rettet mod
Kina.

Forfriskende venstrefløjsvinkel

Aksel Carlsen anlægger en venstre�løjsvinkel på kon�likten. Det er ikke normalt. Langt de �leste analyser er skrevet
af mainstream-liberale meningsdannere
og eksperter. Sådan er tidsånden jo anno
2020. Det falder nok nogle for brystet,
men forfatteren er mindst lige så kritisk
og fordømmende over for Lukasjenko,
som føromtalte mainstream-liberale.
Vestens ansvar negligerer han dog ikke,
hvilket han skal roses for. I 1989 og
årene derefter, blev der talt meget om
”historiens død”, det (neo)liberale demokratis og den frie markedsøkonomis

verdensomspændende sejr. Sådan kom
det som bekendt ikke til at gå.
At Polen og Litauen, Hvideruslands nabolande, i 1999 og 2004, blev
NATO-medlemmer gjorde kun ondt værre. Senere, i 2017, �ik vi udstationeret
kampklare NATO-soldater i Polen og de
baltiske lande. De bidrager heller ikke
til fred og stabilitet. De nye magthavere
i Hviderusland stod også før Lukasjenko
kom til i 1994 for neutralitet og multivektor-politik. Vestens politik over for
Lukasjenko har gennem årene skiftet
mellem fordømmelser og sanktioner til
”forståelse”, især når Lukasjenko lagde
afstand til Moskva. Forholdet mellem
Lukasjenko og Putin har ikke altid været hjerteligt. Under valgkampen i 2020
bragte de of�icielle medier pludselig en
overraskende meddelelse om, at 33 lejesoldater fra Rusland den 29. juli var
blevet pågrebet udenfor Minsk. Det hele
virkede ret konstrueret.
Kort før præsidentvalget i 2020 besøgte den daværende amerikanske
udenrigsminister, Mike Pompeo, Hviderusland og tilbød amerikansk olie til en
‘konkurrencedygtig pris’. Han var den
højest placerede amerikanske repræsentant, der i 25 år havde besøgt landet.
Lukasjenko havde på det tidspunkt en
kon�likt med Putin om prisen på importeret russisk gas, og ledte efter alternativer. EU inddrog allerede i 2009 Hviderusland i EUs naboskabsprogrammer,
uanset Lukasjenkos fortsatte mangel
på respekt for menneskerettighederne.
Minsk var også centrum for fredsforhandlinger om Ukraine (”Minsk-processen”). Udsigten til et nyt voldeligt
”Maidan” i Hviderusland havde ikke den
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store opbakning internationalt og heller
ikke i den hviderussiske befolkning.
Efter det forfalskede præsidentvalg
indførte EU sanktioner, i første omgang
�ik 59 personer indrejseforbud og indefrosset deres aktiver. Tallet er siden blevet udvidet, selv om sanktionerne mest
af alt er symbolske, og ikke rammer
bredt. Der var i begyndelsen ikke stemning for at ramme den brede befolkning
via sanktioner mod vigtige brancher i
hviderussisk økonomi. Men i takt med,
at Lukasjenko strammede grebet, blev
der indført mere omfattende sanktioner.
Manuskriptet til bogen lå færdigt omkring nytår 2020/21, men blev forsinket
af Corona. Det oprindelige manuskript
er bevaret, men er blevet suppleret med
et efterskrift fra den 11. maj 2021, og bogen er således meget aktuel på udviklingen i Hviderusland.
Aksel Carlsen har forfattet et værk,
der er særdeles læseværdigt og læservenligt – også for politisk interesserede
fra mainstreamen. Jeg har selv gennem
årene læst mange gode og oplysende bøger om de nu eks-kommunistiske lande,
skrevet af forfattere af anden politisk
observans, og Hviderusland vil forandring kan helt afgjort læses uden politisk
forudindtagethed.
Anmeldelsen blev bragt første gang på
Solidaritet.dk den 30. september 2021.
Aksel V. Carlsen, Belarus - Hviderusland
vil forandring. Mediehuset Solidaritet,
København 2021.
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Situationen i Belarus oktober-november 2021
18 menneskeretsorganisationer har i en
fælles erklæring den 6. november stærkt
beklaget og undsagt domme på hhv. 3
og 2½ års fængsel, der den 3. november blev afsagt over lederen af Viasnas
kontor i Homiel, Leanid Sudatenka, og
Viasnas praktikant Tatsiana Lasitsa i politisk motiverede retssager. De er dømt
for at ”organisere, �inansiere, uddanne
og forberede handlinger, der i voldsom
grad bryder med den offentlige orden og
�inansiering af aktionerne”. Et facebook
opslag om at købe brænde blev angiveligt brugt som dokumentation for en anklage om masseoptøjer.
Der er på det seneste slået voldsomt
ned på den 25 år gamle belarussiske
menneskeretscentret Viasna (Forår).
Viasna rapporterer i sin månedsrapport
om at have kendskab til, at der er faldet
politisk motiverede domme over mindst
95 personer i oktober måned.
 Fem andre ledende medlemmer af
Viasna sidder fortsat varetægts-

fængslet på tilfældige anklager: Ales
Bialiatski, formand, og Valiantsin
Stefanovitj vice-president for FIDH,
International Federation for Human
Rights, advokat Uladzimir Labkoviitj,
Viasna frivillig-koordinator Maria
Rabkova og Andrei Chapiuk.
 Ultimo oktober sidder 831 fængslet
som politiske fanger
 29 journalister og mediefolk tilbageholdes varetægtsfængslet eller i
straffekolonier
 Belarus Højesteret likviderede den
ældste menneskeretsforening Den
Belarussiske Helsinki-Komité.

 I alt er 275 NGOer enten blevet likvideret eller er blevet lukket.
 Politifolk slår fortsat ned på borgere,
der anvender de rød-hvide symboler,
herunder i private hjem. For dette
har dommere udstedt bøder til 6 personer og 152 varetægtsfængslinger
 Journalister og menneskeretsforkæmpere rapporterer fortsat om talrige eksempler på mishandling af politiske fanger og folk, der er anholdt
for at deltage i fredelige demonstrationer.
phm

Kilder:
Viasna human rights center: Human Rights Situation in Belarus October 2021

www.amnesty.org Belarus: Human Rights organizations call on the authorities
to end politically motivated prosecutions of the human rights group Viasna.

OSCE-procedure: 35 stater gav Belarus 10 dage
til at svare
Af Philip Maschke
I MenneskeRet&Vrang nr.
4/2020 kunne I læse om
17 staters iværksættelse
af OSCEs Moskva-mekanisme, herunder Danmark, den
17. september 2020. Når man af og til
hører om, at det ene eller andet land frabeder sig indblanding i interne forhold,
så er dette som medlem af OSCE ikke
en gyldig forholdsregel. Som et resultat
af sikkerhedskonferencerne i 1989 og
1990 indgik der især gensidig monitorering af det regelsæt om demokrati og
retsstat, man var enedes om.
Det er (såkaldte) mekanismer, dvs.
procedurer, der ikke forudsætter 57
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medlemsstaters konsensus, men er en
reaktion på en konstateret bekymrende
udvikling i en medlemsstat.
Moskva-mekanismen bestod i iværksættelse af en ua�hængig undersøgelse
af brud på den menneskelige dimension
med rapportering udført af den østrigske professor Wolfgang Benedek.
Han rapporterede til OSCEs Permanent Council den 5. november 2020, at
valget i Belarus den 9. august 2020 hverken var frit eller fair, og at landets sikkerhedsstyrker havde begået systematiske
og massive brud på menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder. Rapporten indeholdt også anbefalinger til
Belarus, til øvrige medlemsstater og til
det internationale samfund.

På årsdagen den 4. november 2021
præsenterede United Kingdoms ambassadør Neil Bush på vegne af 35 stater (herunder Danmark) i Permanent
Councils ordinære møde en erklæring
om iværksættelse af Wien-mekanismen. Den stammer også fra vedtagelser
i 1989. Grundlæggende konstateres, at
situationen i Belarus siden rapporten i
2020 er blevet væsentligt forværret, og
at man ikke kan se reaktioner fra Belarus
myndigheder på rapportens konklusioner og talrige opfordringer fra medlemsstater især om at indlede dialog mellem
myndighederne og repræsentanter for
opposition og civilsamfund. Ej heller har
Belarus anmodet OSCEs institutioner
om bistand til at løse kon�likterne.
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”I stedet for at kunne konstatere skridt
mod en løsning af krisen i Belarus er situationen forværret og myndighedernes
reaktion fortsat utilstrækkelig. Da de belarusiske myndigheder ikke har reageret
på Moskva-mekanismens rapport fra
den 5. november 2020, og da vi konstaterer en stadig forværring i det forgangne år, iværksætter vi Wien-mekanismen
med de forpligtelser, der heri pålægges
Belarus:”
De 35 stater beder Belarus om skriftligt inden for 10 dage at redegøre for
hvilke handlinger, Belarus’ myndigheder agter at iværksætte for at afslutte og
imødekomme:
 Forbud mod fredelige forsamlinger,
voldsanvendelse mod og anholdelser
af fredelige demonstranter

 Brud på mediefrihed. Adskillige uafhængige journalister og medier har
været udsat for repressalier. Den belarussiske journalistforening er blevet bragt til tavshed.
 Tilbageholdelse og fængsling af oppositionens folk. Fængsling for nærværende af cirka 800 politiske fanger. Tvungen omdirigering af Ryanair
FR4978 med henblik på anholdelse
og fængsling af Roman Protasevitj og
So�ia Sapega.
 Målrettede angreb på oppositionelle.

Domme bag lukkede døre på 10 og
11 års fængsel. Brug af statsmedier
til ubegrundet at rette angreb mod
menneskeretsforkæmpere.
 Tortur og mishandling af omkring
1.500 personer.
 En voldsom stigning i systematisk illegal �lygtningemigration fra Belarus
ind i nabostater.
Denne artikel er naturligvis en forkortet
og koncentreret udgave af ambassadørens diplomatiske erklæring.

Kilde:
www.gov.uk/government/speeches/human-rights-in-belarus

Tilbageblik på 30 års civil modstand i
Sovjetunionen (1960-1990)
Boganmeldelse af Henrik
Døcker
Den britiske Ruslandsekspert og menneskeretsaktivist Peter Reddaways
erindringer: The Dissidents
Da den britiske statsmand Winston Churchill i 1945 lancerede udtrykket Jerntæppet mellem Øst og Vest, altså mellem
den kommunistiske og den kapitalistiske del af verden, havde det i realiteten
eksisteret næsten siden den russiske
revolution i 1917. I hvert fald siden den
kunstige hungersnød som Kreml påførte
Ukraine 1932-33. I de første år efter Anden Verdenskrigs afslutning udvidedes
mørklægningen af informationsstrømmen til hele det kommunistisk dominerede Østeuropa. Men fra begyndelsen af
1960erne begyndte en undergrundslitteratur at spire i Sovjetunionen. En meget
vigtig kilde til Vestens delagtiggørelse i
dette var den britiske slavist, professor
Peter Reddaway, som nu har udsendt
sine erindringer som formidler af civil-

couragen i Rusland i årene 1960-1990.
The Dissidents hedder hans bog: Dissidenterne eller på mundret dansk: Systemkritikerne, som gav modstanden
mod det sovjetiske tvangsregime mæle
- med store farer for deres liv og helbred.
Udtrykket en dissenter er også kendt fra
engelsk religionshistorie som betegnelse
for en person, der afviger fra Den Anglikanske Kirke. Disse nutidens afvigere
fra kommunismen (også undertiden betegnet som en slags ’religion’) kan synes
noget �jernt – og dog oplever vi i begyndelsen af det 21. århundrede, at Rusland
forfølger og indespærrer mennesker af
politisk eller religiøse grunde: Aleksej
Navalnyj og det danske Jehova-vidne
Dennis Christensen er eksempler på helt
nutidige af slagsen, som må lide for deres
overbevisning bag tremmer.

Forfatteren på politiske afveje:
Udvisning

Det desværre verdensomspændende
onde, at folk pines og plages, fordi de
ikke blindt føjer sig under et autokratisk styre, er altså et vedvarende fæno-
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men. Reddaways tilgang til det skete via
hans akademiske studier af det russiske
sprog ved universiteterne i Cambridge,
Harvard og Moskva i perioden 1958-64
og slutteligen ved London School of Economics 1964-65. Men bedst som han var
begyndt rigtigt at forstå det sovjetiske
samfund, blev han i 1964 udvist af Sovjetunionen – og �ik først tilladelse til at
vende tilbage 24 år senere. Reddaways
møder med russiske systemkritikere var
en torn i øjet på regimet, det hemmelige
politi KGB havde sat foden ned, og så var
det ud - med 14 dages varsel.
Men han havde skaffet sig mange gode
kontakter under sine ophold i Moskva,
hvor tørsten blandt intellektuelle og forfattere for at vide noget om verden uden
for Sovjet var stor. A�lytningen af vestlige radiostationer som Voice of America,
Radio Liberty, BBC og Deutsche Welle var
udbredt, selv om det kunne have ubehagelige konsekvenser, hvis myndighederne opdagede det. Interessant er Reddaways observation fra 1963 af de første
ikke-tilladte offentlige demonstrationer
på Moskvas Røde Plads siden 1927. De
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var arrangeret af en gruppe unge afrikanere blandt u-landsstuderende fra
38 lande, som var indskrevet ved det
særlige Patrice Lumumba-universitet,
opkaldt efter det frie, tidligere Belgisk
Congos første ministerpræsident (som
blev myrdet på amerikansk foranledning
i 1961). Studenterne ville ikke iføre sig
den sovjetiske tvangstrøje og var i øvrigt
skuffede over den lave levestandard i
kommunismens højborg. KGB blev taget
på sengen og vidste ikke, hvordan det
skulle gribe ind, beretter han.
Det var på denne tid, nærmere bestemt i 1961, at Amnesty International
blev grundlagt, og denne organisation
skulle siden komme til at mangfoldiggøre Reddaways oversættelser af de russiske røster, som ikke kunne komme frit
til orde i Sovjetunionen. Forinden havde
det russiske begreb samizdat (’selvudgivelse’ dvs. en ikke autoriseret publikation, som var noget sensationelt i en stat
med streng censur) fået nyt indhold med
udgivelsen af Boris Pasternaks Dr. Zhivago.

Illegal krønike bag Jerntæppet
Men først i slutningen af 1960erne blev
der tale om periodiske udgivelser af såkaldt undergrundslitteratur, nærmere
bestemt Khronika tekushchikh sobytij
(Krønike over aktuelle begivenheder).
Reddaway �ik i 1968 overrakt en pakke
med 15 maskinskrevne ark, som udgjorde Khronikas første nummer. Udgivelsen
af, hvad man roligt kan kalde illegale blade i datidens Sovjetunion, fortsatte indtil
1983. Beretningen om hvordan det lykkedes at smugle de russiske manuskripter ud gennem Jerntæppet er en vigtig
og spændende del af systemkritikernes
historie, hvor Reddaway altså spillede en
nøglerolle.
Han �ik medsympatisører blandt sine
venner til at hjælpe med oversættelserne, og med tiden kom der økonomisk
støtte fra det britiske udenrigsministerium. Interessant var det, at den russiske
fysiker Pavel Litvinov, barnebarn af Maxim Litvinov, Sovjetunionen udenrigsminister 1930-39, var at �inde blandt
systemkritikerne. Men ellers blev navne
fra denne kreds som atomfysikeren og
nobelpristageren Andrej Sakharov, for-
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fatteren Vladimir Bukovskij, historikerne Pjotr Yakir og Andrej Amalrik efterhånden kendt i Vesten.
Heriblandt var også arbejderen og
forfatteren Anatolij Martjenko, som var
med til at grundlægge den sovjetiske
Helsinki-komité. Han var her i selskab
med andre fremtrædende systemkritikere som general Pjotr Grigorenko og fysikeren Jurij Orlov. Det bringer mig frem
til en væsentlig anke over Reddaways i
øvrigt meget grundige og vela�balancerede bog. Omtalen af Helsinki-slutakten
og de i denne forbindelse oprettede nationale kontrolgrupper (herefter kendt
som Helsinki-komiteer) er yderst kursorisk, ligesom man savner, at Reddaway i
det hele taget sætter sin og ligesindedes
indsats ind i en større sammenhæng.
Dog nævner han prægnant Sovjetunionens interesse i en øst-vestlig aftale,
fordi landet følte sig isoleret fra Vesten
og søgte veje til en forøget korneksport,
alt sammen under fællesnævneren: Gensidig afspænding (detente). Dét, der i
sidste ende førte til slutakten.
Selv om hans bog sådan set kun omhandler civil-modstanden i Rusland,
kunne han godt have nævnt, at der dog
ved slutakten blev brudt en breche i
Jerntæppet, således at de sovjetiske satellitstater Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, de baltiske
lande m.�l. også skulle tillade en begrænset foreningsfrihed. Hermed lagdes der
op til en mindre rigid kontrol fra Kreml.
Hvilken betydning for den videre kamp
for ytrings- og foreningsfrihed, Helsinki-komiteerne �ik, overlades helt til læserenes fantasi – eller viden.

Khrustjov, tøbrud og nye stramninger

General Grigorenko (hvis erindringer
�indes i en engelsk udgave fra 1982)
deltog aktivt i den stående konference,
forkortet CSCE, som fra 1973 ledte frem
til slutakten og grundlæggelsen af OSCE
(Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) i 1990. Grigorenko,
der stammede fra det Ukraine, som lige
siden FNs oprettelse havde haft formel
status som selvstændig stat (uden at
være det), kom til at gøre en stor indsats for den ukrainske Helsinki-komité,
inden han i 1977 �ik udrejsetilladelse

til USA af helbredsgrunde – han var på
grund af sine protester mod sovjetsamfundets favorisering af partispidsene
blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk
hospital og sendt fem år i forvisning. Den
helbreds-ødelæggende straf, der blev
mange sovjet-systemkritikere til del.
Reddaway vier i øvrigt det frygtede
retsmedicinske Serbskij-institut i Moskva en fortjent indgående omtale. Vi er
tilbage i perioden, hvor Nikita Khrustjov
var sovjetisk ministerpræsident, 195864, og der efter dennes ”hemmelige tale”,
som fordømte Josef Stalins brutale udrensninger, fulgte den håbefulde tid med
det litterære tøbrud, herunder udgivelsen af Aleksandr Solzjenitzyns ”En dag i
Ivan Denisovitjs liv”. Men så strammedes
grebet om dissidenterne igen. Forfatterne Andrej Sinjavskij og Julij Daniel
idømtes eksempelvis hhv. syv og fem års
i straffekoloni for at have udspredt bagvaskelse af Sovjetunionen.
Samme Khrustjov tog en tråd op fra en
artikel i det kommunistiske hovedorgan
Pravda, da han tilkendegav, at anbringelse af modstandere af kommunismen
i psykiatrisk internering var udtryk for
en opfattelse af, at disse mennesker ikke
var normale. Pravda havde allerede luftet dette i 1959. Et ramaskrig rejste sig
imidlertid, da biologen Zjores Medvedev
i 1970 blev erklæret psykisk syg efter at
have bidraget til samizdat. Hans tvillingebror, historikeren Roy organiserede
et kor af protester heriblandt også fra
Andrej Sakharov, hvorfor han blev løsladt efter blot 19 dages ufrihed. Det var
nogenlunde samtidig med, at forfatteren
Vladimir Bukovskij afsluttede sit første
ophold i arbejdslejr oven på psykiatrisk
indespærring, fordi han havde givet interviews til udenlandske journalister.

International psykiatris pres på Rusland

Det var ovennævnte Grigorenko, som
efter sin løsladelse gennem et essay om
psykiatriske specialhospitaler kastede
lys over den særbehandling, KGB her
havde gennemtvunget på sjæls-sunde
personer. Hovedansvarlig var en professor Daniil Lunts, som mødte op på
instituttet i KGB-uniform. En vestlige arbejdsgruppe til afdækning af systemkritikernes internering på sindssygehospi-
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taler blev dannet i London, og psykiatere
fra Vesten blev i stigende antal draget
ind i arbejdet. Reddaway lagde hus til,
og førende professorer og specialister
mobiliseredes, hvad der førte frem til, at
det alvorlige emne kom på dagsordenen
på Den Internationale Psykiatri-Sammenslutning, WPAs, kongres i Mexico i
1971. Desværre resulterede det ikke dér
i nogen resolution med fordømmelse af
Sovjet praksis, fremgår det af Reddaways
bog.
Men vestlige psykiatere og sympatisører fortsatte deres aktivisme for at skabe
international solidaritet om at få standset den tortur, systemkritikere i Rusland
udsattes for: Udsultning, kulde, berøvelse af søvn. Det førte til oprettelse af en international sammenslutning om politisk
brug af psykiatri, forkortet IAPUP, med
det klare formål, at se Sovjetunionen
ekskluderet fra WPA. Men forud for en

ny international psykiatri-kongres trak
sovjetrusserne sig imidlertid ud. Samtidig faldt antallet af nye interneringer på
de psykiatriske klinikker. Med Mikhail
Gorbatjovs overtagelse af posten som
generalsekretær for Sovjets kommunistiske parti i 1985 indledtes en ny epoke,
og to år efter løsladtes ofre for misbruget
af psykiatrien i og med at han gav amnesti til politiske og religiøse fanger.
Et historisk gennembrud var Mikhail
Gorbatjovs telefonsamtale med Andrej
Sakharov i 1986, hvor han meddelte den
fremtrædende systemkritiker fritagelsen for hans da seks år lange forvisning
til byen Gorki. Reddaway følger udviklingen helt op til Sovjetunionens opløsning
i 1991 – som i den øvrige del af bogen
informationstæt med mange navne på
personer og publikationer, som afspejlede magtkampen i Kreml og den politiske
psykiatris svanesang. Den bevægende

historie er berettet detaljeret, men lidenskabsløst af en intellektuel med hjertet
på rette sted, men uden en forfatters nådegave. Den delvis dagbogsagtige form
giver ikke let noget overblik, og samspillet mellem Reddaway, Amnesty International og de russiske dissidenter mangler at blive overskueligt sammenfattet.

Peter Reddaway: The Dissidents
– A Memoir of Working with the
Resistance in Russia 1960-1990.
Brookings Institution Press,
February 11, 2020.

ISBN Hardcover: 9780815737735;
Ebook: 9780815737742.

Fokus på 60 års menneskerettigheder
Journalist Henrik Døcker forsøger i en
samtale med advokat Tyge Trier at
indkredse, hvad dækningsområdet for
menneskerettighederne omfatter i dag.
Der �indes ikke rigtig nogen ”fødselsdato” for de internationale menneskerettigheder, vi opererer med i dag. Fik vi en
FN-erklæring om dem i 1948, og allerede
to år derefter, i 1950, at den første folkeretligt bindende aftale, den europæiske
menneskeretskonvention, så var det
først i 1959, at den dertil knyttede domstol i Strasbourg begyndte sit virke. I dette tilbageblik og den statusopgørelse, der
skal forsøges her, har vi derfor fundet det
rimeligt at kaste blikket 60 år bagud – og
føre nogle linjer op til nutiden.
De ca. 30 speci�ikt opregnede rettigheder i den europæiske konvention og dens
senere tilkomne protokoller kan sammen med FNs nogenlunde tilsvarende
konvention om de borgerlige og politiske rettigheder af 1966 kaldes nøgledokumenter i den internationale beskyttelse
af menneskerettighederne. Tyge Trier har
som advokat ført over 50 sager for Den

Europæiske Menneskerettighedsdomstol med hovedvægt på ytringsfrihedskrænkelser. Alene om denne ene regel
har der været 845 domme i de 60 år, så
der er nok af materiale til at belyse emnet.
”Men lige så lidt som man kan få et virkeligt indtryk af det danske demokrati
eller menneskeretsbeskyttelsen her ved
blot at læse grundloven, lige så lidt kan
man hurtigt danne sig et begreb om konventionens betydning”, siger Tyge Trier indledningsvis. ”De omkring 25.000
domme, der er afsagt i den 60-årige periode inddrager f.eks. ikke de forlig, der
er indgået mellem de borgere, der har
følt deres rettigheder krænket, men som
har opnået en mindelig ordning med den
krænkende stat, og som har modtaget
godtgørelse herfor.
”Det er væsentligt at holde sig for øje,
fortsætter han,”at der er forskel på de rettigheder, der tilkommer borgeren (samt
foreninger, politiske partier og trossamfund) - og så den retstilstand, der ønskes
etableret i form af en videreudvikling af
en enkelt bestemmelse. En ret til abort
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eller til militærnægtelse, som �indes her
til lands, er således ikke en menneskeret, selv om mange �inder det naturligt
som menneske”. Mange forhold, som
oprører danske menneskeretsidealister,
pålægger heller ikke den danske stat ansvar. Hertil kan regnes menneskehandel
(f.eks. fra et fremmed land til Danmark)
eller til at opnå asyl.
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Krænkes menneskerettighederne kan
det også blive til en folkeretskrænkelse

”Forståelsen af menneskerettighederne
forudsætter vel egentlig en indsigt både
i stats- og folkeret. Hvordan vil du kort
de�inere deres ”budskab”? Og måske også
karakterisere et par internationale organisationers brug af rettighederne som
identitetsskabende?”
”FN og Europarådet kan siges i en indledende fase at have løbet en slags ’parløb’ ved at barsle med hver deres konventioner (som så siden er fulgt op af
tillægsprotokoller og speci�ikke supplerende konventioner). Grundlæggende
drejer det sig om, at den skranke, rettighederne sætter op for enhver af de stater, som har tilsluttet sig konventionerne, er nogenlunde ensartet. I Europa er
47 lande i dag bundet af den europæiske
menneskeretskonvention (kun Hviderusland mangler). De skal så at sige gerne ”gå i takt” på menneskeretsområdet,

Advokat Tyge Trier.
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være enige om, hvornår en stats indgriben i borgernes forhold går over stregen.
”Men nu går de jo ikke altid i takt! Storbritannien kriminaliserede i lange tider
homoseksualitet, forbød kønsskifte, Italien havde urimeligt langstrakte retssager,
Polen har reduceret adgang til abort til
næsten ingenting.”
”I de europæiske menneskerettigheders ”barndom”, om man så må sige - dvs.
i et langt indledende stræk, var det svært
for staterne at indse, at de skulle tage
Strasbourg-domstolen alvorligt. Storbritannien, der som det eneste vesteuropæiske land ikke har nogen forfatning,
nød dengang, altså i �lere tiår indtil Jerntæppet faldt i 1990, godt af, hvad der er
blevet kaldt den nationale skønsmargin,
altså at domstolen tog særlige hensyn til
visse lande, som f.eks. havde en gammeldags moralopfattelse, selv om det store
�lertal af Europarådets medlemsstater
godkendte skilsmisser, abort, kønsskifte

mv. Senere er f.eks. den britiske og irske
lovgivning nået op på, hvad der kan kaldes en ”europæisk middelstandard”.
”En domstolsafgørelse, der statuerer ét
lands brud på konventionen binder altså
ikke andre Europarådsstater i en lignende sag? Og tillægsspørgsmål: Er en stats
ikke-efterlevelse af en dom med konstateret konventionsbrud en folkeretskrænkelse?
”Nej, kun den konventionskrænkende stat er direkte bundet af dommen.
Men andre europæiske stater vil som
hovedregel indrette deres lovgivning og
retspraksis efter en dom fældet over et
andet land, og dette er et vigtigt element
i retshåndhævelsen, hvor de nationale
domstole skal inspireres direkte til at
sikre overholdelsen på deres hjemmebane. Ellers opstår der debat i Europarådet, hvor den manglende respekt for
Strasbourg-domstolen bliver til en politisk ”varm kartoffel”. Bortset herfra er
domstolen i nyeste tid blevet udfordret
af Ruslands generelle tilkendegivelse af
ikke altid at ville efterkomme dommene.”
”Hvad stiller Europarådet op med sådanne vrangvillige stater?”
”Nu er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke en straffedomstol,
og i øvrigt �indes der ikke nogen international straffedomstol for almindelige
menneskeretskrænkelser i denne verden. Strasbourg-domstolen fastsætter
alene erstatninger eller godtgørelser.
Den Internationale Straffedomstol (i
Haag) kunne måske bringes ind i billedet, men den er oprettet for at straffe
alvorlige brud på folkeretten – eksempli�iceret ved folkedrab, forbrydelser
mod menneskeheden og krigsforbrydelser – på en måde en grad værre end
menneskeretskrænkelser. Her straffes
enkeltpersoner med ansvar for sådanne
forbrydelser. Men grænserne mellem
den ene og anden kategori krænkelser
er hår�in, og selv eksperterne er uenige.
Ét magtmiddel har Europarådets Ministerkomité dog. De kan ekskludere den
pågældende medlemsstat, men så er vi
imidlertid ovre i en politisk proces.
”Er det ikke vanskeligt at skille det politiske fra det juridiske, når talen falder på
menneskerettigheder?”
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”I offentligheden sker der desværre
ofte en sammenblanding af, hvad der
er gældende ret juridisk og hvad der
burde være gældende ret. Som advokat
beskæftiger jeg mig med det juridiske
aspekt, nemlig gennem de sager jeg fører for mine klienter. Hvis vi ser på de
forskellige internationale institutioner,
der varetager dette emne, synes jeg, at
det er fair at betegne FN som et slags
styrehus for menneskerettighederne og
deres videreudvikling – i det væsentlige
i en politisk ramme. Dér er der væsentlige debatter og forsøgsvis tilrettevisning
af menneskeretskrænkende stater, herunder en gradvis udvikling af juridisk
bindende menneskeret. FN har også
kontrolkomiteer for speci�ikke emner
såsom ligeret for kvinder, racisme og
tortur, men deres afgørelser i enkeltsager binder ikke staterne i samme grad
som domme fra Menneskerettighedsdomstolen gør.”

Torturforbuddet omfatter også torturforebyggelse

”Hvordan vil du illustrere Strasbourg-domstolens held med at begrænse udøvelse af tortur til et absolut minimum?”
”Bestemmelsen i den europæiske
menneskeretskonvention (art. 3) forbyder brug af tortur, samt umenneskelig
eller nedværdigende behandling eller
straf. Flere af de sager, jeg har ført, har
drejet sig om dette med umenneskelig
eller nedværdigende – således senest i
en dom fra 2019, hvor den tyrkisk fødte
Arif Savran, som kom til Danmark som
6-årig og havde boet 25 år i Danmark,
�ik Strasbourg-domstolens ord for, at
han ikke kunne udvises til Tyrkiet, fordi
han dér ikke kunne få tilstrækkelig behandling af alvorlig psykisk sygdom. Da
konventionen blev til i 1950 sigtede man
antageligt mest til kriminelle eller politiske modstandere, som blev udsat for en
barsk for ikke at sige brutal behandling
fra statens side. Savran-dommen følger
på �lere punkter tidligere menneskeretsdomme med samme grundlag.” (Dommen er ”anket” til Storkammeret i Strasbourg.)
”I en dom fra 2015 modtog to belgiske
brødre Said og Mohammed Bouyid i alt

15.000 euro i kompensation for modtagelsen af lussinger fra en betjent i en by
nær Bruxelles. Denne nedværdigende
behandling kom den 17-årige bror til
del, fordi han ikke uden videre ville identi�icere sig for en betjent, som kom forbi,
da han stod foran sin gadedør og ville
ind.” Brødrene blev taget med på politistationen og udsat for den behandling,
som domstolen fandt krænkende for deres værdighed. Tidligere er det i en dom
mod Tyrkiet statueret, at voldtægt udøvet af en øvrighedsperson under anholdelse også er tortur. Den unge tyrkiske
pige Sühleyman Aydin, der var mistænkt
for at tilhøre en kurdiske bevægelse
PKK, modtog 28.800 euro. i godtgørelse for svie og smerte. Bouyid-dommen
viser, at den nedre grænse for anvendelsen af artikel 3 sænkes, så forhold, der
var udenfor artikel 3 for 25 år siden nu
er beskyttet af bestemmelsen.
”Men nedværdigende behandling kan
også forekomme uden at myndigheder
sådan direkte har tilsigtet det?”
”Ja, man kan nævne fængselsceller, der er alt for små, så de indsatte
har så lidt plads – og langt under det
mindstemål Europarådets Torturkomité har fastsat: Syv kvadratmeter pr.
person. Allerede i 2002 fastslog Strasbourg-domstolen i Kalasjnikov-sagen,
at en vis Valerij Kalasjnikov �ik krænket
sin menneskeret ved i en celle på 17 kvadratmeter at være indsat sammen med
15 andre. Han afsonede 5½ års fængsel
for bedrageri, men modtog 5.000 euro i
godtgørelse fra den russiske stat. Mens
f.eks. denne dom dog førte til forbedrede
fængselsforhold i �lere lande - Spanien
er et eksempel – så faldt der i 2015 dom
om samme emne, da en ungarsk klager,
Lajos Varga samt seks andre ungarere
modtog kompensation for afsoning af
deres straffe i celler med mellem 1,5 og
3,3 kvadratmeter til hver. Der verserer
nu 450 andre ungarske sager om lignende ofte sundhedsskadelige forhold.”
”Den langsigtede virkning af en del
menneskeretsdomme er med andre ord
tvivlsom?”
”Ja, mens de beløb, staterne bliver
dømt til at betale i erstatning eller godtgørelse næsten alle bliver betalt, er der
desværre mange eksempler på såkaldte
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repetitive krænkelser af konventionen.
Italien bebyrdede i årevis hele beskyttelsessystemet i Strasbourg, fordi nationale retssager ikke blev afgjort indenfor
rimelig tid – noget der er særskilt klassi�iceret som en krænkelse i konventionens art. 6 – men med tiden �ik landet et
system til at bøde noget på dette. Men i
virkeligheden er problemet gigantisk:
Over 60.000 verserende sager drejer
sig om den type sager, ofte om en stats
manglende effektuering af domme vedr.
udbetaling af tilstrækkelige erstatninger
mv., hvor retten til respekt for ejendomsretten er krænket.
”Krænkelse af ytringsfriheden i art. 10
har været hyppig i årenes løb. Mens det
tidligere drejede sig om indgreb over for
enkeltpersoner har jeg indtryk af at indgrebene nu også er af mere generel natur,
altså over for f.eks. dagblade og radiostationer?”
”Ja, artikel 10 beskytter en bred vifte
af forhold. Der er eksempler fra Ungarn,
som illustrerer det, herunder statslige
opkøb af medier. En anden markant udvikling er, at der sikres beskyttelse mod
f.eks. censur, der udfoldes overfor ngo’er.
Strasbourg-domstolen har således i sagen Magyar Helsinki Bizottság, nærmere
betegnet Den ungarske Helsinki-Komité,
fastslået, at bloggere på Internettet (med
mange følgere) er særskilt beskyttet af
ytringsfriheden og de principper, som
sikrer mediers og journalisters arbejde.
Dommen markerer en dynamisk fortolkning ved at sikre ngo’er en position som
”offentlig vagthund” (”public watchdog”)
f.eks. med en ret til aktindsigt hos myndighederne, sådan noget som dagspressen hidtil særligt har benyttet sig af.”
”Men ytringsfriheden har vel visse
grænser?”
”Jo. Den europæiske menneskerettighedskonvention nævner en række grunde til at ytringsfriheden kan begrænses,
men domstolen sikrer en generel beskyttelse mod uproportionale indgreb,
herunder uforholdsmæssige sanktioner.
”Hate speech” er undtaget fra ytringsfrihedsbeskyttelsen, og grove faktuelle injurier uden faktuelt grundlag beskyttes
ikke. I en dom fra 2015 om den estiske
internetudbyder Del�i fandt Menneskeretsdomstolen således, at den besked-
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ne bøde, udbyderen �ik for at have givet
plads i kommentarsporet til hadefulde
kommentarer om et færgerederi, der
havde omlagt nogle ruter mellem estiske
øer, ikke krænkede Del�is ytringsfrihed,
men konkret var berettigede. Dommen
er en ny illustration af mere traditionelle
sager om en bladredaktørs ansvar under
særlige betingelser for eksterne indlæg
som indhold af mediet.”

Privatlivsbeskyttelsen er blevet
betydelig udvidet

”Ytringsfrihedsbeskyttelsen synes at være
blevet betydelig udvidet, ikke mindst for
presse- og foreningsfriheden?”
”Den skelsættende danske Jersild-dom
fra 1994 fastslog, at journalisters måder at dække begivenheder på og siden
udtrykke sig på, ikke skal begrænses af
offentlige myndigheder – læs: Journalister har udvidet ytringsfrihed. Dertil
kan lægges, at de ikke kan tilpligtes til
enhver tid at røbe deres kilder for en
domstol. Det sidste illustreret af sagen
Cecilie Becker mod Norge fra 2017. Men
i det hele taget skal denne bestemmelse
forstås i sit brede sigte som en informationsfrihed, der både indebærer frihed til
at ytre sig skriftligt, mundtligt, i billeder
og til at modtage informationer. Hertil
regnes også en borgers ret til aktindsigt,
belyst af dommen vedrørende Ramazan
Demir i 2019 om en fængslet tyrkisk advokat, der var blevet hindret i at få adgang til nogle for ham vigtige internet-sider. I nyere tid må pressefriheden tillige
tilkomme bloggere og andre, der ytrer
sig på de sociale medier, hvis personen
har en rolle at spille som formidler til offentligheden.”
”En række politiske partier, som søgtes
lukket af Tyrkiet, er blevet kendt lovlige
af Menneskeretsdomstolen – men i det
hele taget har dette land, ikke kun under Erdoğans regime, haft svært ved at
tilgodese menneskerettighederne. Der
er talrige domme for overtrædelser af
forenings- og ytringsfriheden, herunder
mange fængslinger af journalister. Rusland er ofte dømt for noget lignende. Et
eksempel er, at en russisk fængselsdom
over et dansk Jehovas vidne i Rusland
har vakt international kritik”.
”Men størst dynamik eller elastik, om
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man vil, har der vel været i art. 8 om respekt for privat- og familieliv?”
”Ja, den bestemmelse, som nok oprindelig var tænkt som en stopklods for
statens unødige indtrængen i privatsfæren, har foldet sig ud til at være et stort
beskyttende hegn, som i vidt omfang
også statuerer ansvar for passivitet eller manglende ansvarsfølelse fra statens
side, der medfører uantagelige følger for
borgeren. En spansk familie �ik Strasbourg-domstolens ord for, at en stærkt
forurenende læderfabrik påførte dem
dårligt helbred (Lopez Ostra-dommen
fra 1994). I Italien vandt en familie en
lignende sag om et forurenende kemisk
værk (Guerra m.�l. dom 1998).”
I en dom fra 2008, hvor Storbritannien fandtes at have krænket privatlivsbeskyttelsen, gjaldt det sletning af
�ingeraftryk og dna-pro�il hos politiet.
To briter, identi�iceret som S. og Michael
Harper, havde været anholdt af politiet
for forsøg på røveri og for forulempelse
af en partner, men i begge tilfælde var
tiltale blevet frafaldet. De havde forgæves anmodet om, at deres �ingeraftryk
blev slettet fra et of�icielt register. Strasbourg-domstolen gav dem ret i, at det
udgjorde et uforholdsmæssigt indgreb i
deres privatliv og ikke var nødvendigt i
et demokratisk samfund. I en anden britisk sag (Peck-dommen 2003) blev en
depressiv mand, som gik hen ad gaden
med en kniv i hånden ’fanget’ af et overvågningskamera. Dette udløste en sag,
uden at der var sket skade på anden person, hvor han blev udstillet på tv og �ik
sin situation beskrevet til over�lod i den
lokale presse, uden at han havde noget
effektivt juridisk værktøj til at få det hele

standset. Han tilkendtes 11.800 euro i
psykiske afsavn som følge af sagen, der
udgjorde en krænkelse af hans privatliv
og en manglende adgang til at få forløbet
standset.
”Helsinki-slutakten af 1975 skulle bl.a.
bane vej for foreningsfrihed bag det Jerntæppe, der dengang skilte Øst og Vest. Der
var tale om en politisk øst-vestlig overenskomst, som forsøgte, man kan sige i det
små, at introducere menneskerettighederne under kommunismen?”
”Umiddelbart virkede det dengang i
Sovjetunionen ganske modsat – der blev
dér anholdt en del dissidenter, som troede, at de havde en vis frihed til at rapportere om retssager mv. Men i det lange løb
– efter at de tidligere ét-partistater i Central- og Østeuropa havde rati�iceret den
europæiske menneskeretskonvention
- har der været ganske få sager om krænkelse af foreningsfriheden i Strasbourg.
Men begrænsninger især af pressefriheden, men også respekt for privatlivet
(abortspørgsmålet) i Polen og Ungarn,
har i de senere år været meget bekymrende. I Polen er dommerne under vældigt politisk pres, i Ungarn �indes i dag
stort set ingen regeringsua�hængige medier. Mere generelt fylder krænkelser
fra denne del af Europa rigtig meget ved
Strasbourg-domstolen i disse år, hvor juridiske rammer for retsstaten indsnævres. I det samlede Europa-billede håber
jeg imidlertid, at mine eksempler viser,
hvordan domstolens praksis til beskyttelse af individer udvides - også på områder, hvor menneskeretten ikke oprindelig syntes at kunne anvendes”, slutter
Tyge Trier.
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