
Af Karsten Fledelius

Sidste år havde Den Danske 
Helsinki-Komité i samar-
bejde med Bosnien-Her-
cegovinas ambassade i 

København planlagt en konference på 
Christiansborg med bl.a. den bosniske 
og den danske udenrigsminister som 
oplægsholdere i anledning af 25-året for 
underskrivelsen af Dayton-fredsaftalen i 
Paris den 14. december 1995. Men kon-
ferencen måtte udsættes pga. COVID-19. 
Nu bliver den imidlertid snart gennem-
ført i 2022 i samarbejde bl.a. med det 
danske og bosniske udenrigsministeri-
um og OSCEs parlamentariske forsam-
ling. 

Konferencen �inder sted i en situati-
on, som har gjort dens aktualitet endnu 
mere påtrængende. For situationen på 
det vestlige Balkan, og i særdeleshed i 
Bosnien-Hercegovina, udvikler sig for 
øjeblikket så foruroligende, at det giver 
mindelser om de begivenheder i 1991, 
som førte til krig og sammenbrud i det 
daværende Jugoslavien. Og igen må vi 
konstatere, at den nuværende dramati-
ske skærpelse af situationen i de nordli-
gere og østligere dele af Europa drager 
opmærksomheden væk fra de undergra-
vende kræfter, der er på spil mod stabili-
teten på Balkan, dér skærpet både af en 
utilstrækkelig covid19-politik på lokalt 
plan og af de store mængder �lygtninge, 
som er strandet ved EUs sydlige grænse 
ved Kroatien og som indtil videre er hen-
vist til de bosnisk-hercegovinske myn-
digheders omsorg. 
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Konference på Christiansborg 
om Bosniens nutid og fremtid

Temaet for konferencen sidste år var, 
ud over at markere den vigtige freds-
slutning efter over tre års åben krig i 
et europæisk land, hvorledes man kun-
ne komme videre med integrationen af 
Bosnien-Hercegovina i EU, herunder 
med at få tilpasset den bosniske forfat-
ning, som er en del af fredstraktaten fra 
1995, til at være i overensstemmelse 
hermed. I 2000-årene var man nået ret 
langt mht. integration mellem de enkel-
te dele af landet bl.a. ved at udnytte det 
internationale samfunds Høje Repræ-
sentants magtbeføjelser, men især efter 
2008 er det gået tilbage. Det skyldes 
bl.a. den bosnisk-serbiske præsident 
Milorad Dodiks forsøg på at genoplive 
den i 2016 folkedrabsdømte præsident 
Radovan Karadžićs separatistiske politik 
fra 1990erne. Hertil kommer de bosni-
ske kroaters forsøg på at opnå en lignen-
de status som serberne, på bekostning 
af forbundsmyndighederne. Det virker 
unægtelig paradoksalt al den stund, at 
det eneste, der er enighed om mellem de 
tre vigtigste befolkningsgrupper i Bosni-
en-Hercegovina, er republikkens opta-
gelse i EU snarest muligt. 

Den aktuelle krise
Den aktuelle skærpelse af situationen 
skyldes i høj grad den ulydighedskam-

pagne og løsrivelsesretorik, som i år 
udfoldes af de bosniske serberes præ-
sident siden 2006, Milorad Dodik. Han 
truer med skridt, som går direkte imod 
fredstraktatens ånd og bogstav, samti-
dig med at han påstår, at det er ham, der 
står på traktatens grund. Dodik kræver 
en række afgørelser truffet af det inter-
nationale samfunds Høje Repræsentant 
og af Bosniens forfatningsdomstol og 
højesteret annulleret, i modsat fald tru-
er han med genoprettelse af en separat 
bosnisk-serbisk hær og overtagelse af 
grænsekontrollen mellem Bosnien og 
nabolandene Kroatien, Serbien og Mon-
tenegro, dér hvor disse grænser op til Re-
publika Srpska. Samtidig kommunikerer 
Dodik direkte med Ruslands og Serbiens 
præsidenter og med Orbán i Ungarn, 
som angiveligt har lovet at stå ham bi. 

Den aktuelle krise har formentlig væ-
ret forberedt i længere tid og har for-
bindelse med stigende intern kritik af 
Dodiks enerådige styre i Srpska. Den er 
angiveligt udløst af den afgående Høje 
Repræsentant Inszkos dekret fra juni 
2021 om at det er ulovligt at benægte 
det stedfundne folkemord i Bosnien og 
at hylde de folkedrabsdømte ledere Ka-
radžić og Mladić som helte. Reelt er der 
fra de bosniske serbere tale om et forsøg 
på at lamme republikken Bosnien-Her-

Forsættes på side 4
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cegovinas funktionalitet og “bevise”, at 
denne stat, hvis eksistens er en grund-
læggende del af fredstraktaten fra no-
vember/december 1995, i praksis er en 
umulig konstruktion. Dodik har tidlige-
re været ude med sådanne erklæringer, 
men der har været en tendens til at igno-
rere dem fra EUs side. Denne gang er si-
tuationen imidlertid meget mere alvor-
lig, og Dodiks taktik endnu mere tydelig. 

Dodik er presset af oppositionen, som 
kritiserer ham for korruption og dårlig 
håndtering af COVID-19, hvad der får 
ham til at skærpe den nationalistiske re-
torik. Modtrækkene fra USAs og EUs side 
har hidtil været sanktioner mod kred-
sen omkring Dodik. Og der står stadig 
600 EU-soldater i Bosnien som garant 
for freden. Men der er meget, der tyder 
på, at der i ”Republika Srpska”, den bos-
nisk-serbiske entitet, forberedes dannel-

se af paramilitære enheder, som det ske-
te tilbage i 1992. Dodik har således ved 
et møde i Beograd proklameret, at han 
arbejder på en snarlig oprettelse af en 
selvstændig serbisk hær i Bosnien. 

Konferencen har dermed fået øget ak-
tualitet ikke blot som en markering af Ve-
stens hidtil væsentligste fredsskabende 
succes i 1990erne – som også Danmark 
bidrog væsentligt til – men tillige som en 
advarsel om, at denne fredsskabelse kan 
bryde sammen, hvis ikke der vises fast-
hed og beslutsomhed over for det serbi-
ske lokalstyres forsøg på at undergrave 
den politiske orden, som skabtes ved fre-
den i 1995. 

Milorad Dodik og hans tilhængere i 
Srpska og Serbien forsøger at legitimere 
deres politik ved meget snævre og ofte 
uholdbare tolkninger af fredstraktatens 
tekst, samtidig med at de postulerer, at 
det er dem, der forsvarer fredstraktaten i 
modsætning til modparterne. Den politi-

ske enhed Republika Srpskas territorium 
bygger i høj grad på resultaterne af etni-
ske udrensninger, og dens folkeretlige le-
gitimitet hviler alene på den fredstraktat, 
dens ledelse reelt forsøger at nedbryde 
for at kunne realisere det “Stor-Serbien”, 
udlandet forhindrede Serbiens davæ-
rende præsident Slobodan Milosević og 
hans lokale allierede i Bosnien, Kroatien 
og Montenegro i at skabe. 

Man kan undre sig over, at Dodik har 
kunnet fortsætte dette spil så længe, men 
der har været en tendens til at ignorere 
det. Som man også gjorde for 30 år si-
den før krigsudbruddet i Bosnien i april 
1992. Men vi ved jo, hvad der skete den-
gang: udbrud af en voldsom borgerkrig 
først i Kroatien, derefter i Bosnien, som 
sendte store �lygtningestrømme bl.a. til 
Danmark, og hvis konsekvenser stadig 
mærkes. Manglende europæisk enighed 
og konsekvens førte dengang til, at det 
først var med USAs aktive militære ind-

Fortsat fra side 1

Milorad Dodik taler i Pale på Republika Srpskas nationaldag den 25. sept. 2016.© Vladimir Stanišić | Dreamstime.com
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griben i 1995, at det lykkedes at få krigen 
stoppet. Kan vi regne med dét igen, med 
præsidenter som Trump og Biden, som 
lige har afviklet det prestigebetonede 
projekt nationsskabelse i Afghanistan?

Relevansen af 
dansk-bosnisk partnerskab
Den danske udenrigspolitik retter i disse 
år en stor og berettiget opmærksomhed 
mod de seks såkaldte naboskabslande: 
Belarus, Ukraine, Moldova, Georgien, Ar-
menien og Azerbajdjan. Men Vest-Balkan 
er fortsat Europas “bløde underliv” for at 
bruge Winston Churchills udtryk. Usta-
bilitet i Bosnien vil brede sig til Montene-
gro, Kosovo, Albanien og Nordmakedoni-
en, stimuleret fra Beograd, Budapest og 
Moskva. Og beredskabet mod en ny �lygt-
ningestrøm mod EUs grænser kan bryde 
sammen.

Det er i denne forbindelse af central 
betydning, at de tragiske humanitære 
forhold i de nordbosniske skove sidste 
år - som nu synes at gentage sig i skov-
områderne ved grænsen mellem Bela-
rus, Polen og Litauen - ikke vil gentage 
sig i Bosnien i år. Bosnien-Hercegovinas 
forbundsregering har sat effektivt ind på 
en radikal forbedring af forholdene for 
de mange �lygtninge, som er endt i dette 
hjørne af EUs naboområde. Det vil være 
dybt tragisk, hvis denne stats centralre-
gering, som står meget udsat under det 
tredobbelte pres af Corona-krisen, de 
bosniske serberes konsekvente ulydig-
hed og omsorgen for de mange �lygt-
ninge, som er strandet ved EUs grænse, 
mislykkes.  

Faktisk er Bosnien-Hercegovina i dag 
en af EUs vigtigste partnere på unionens 
frontlinje, hvilket EU-kommissionen for 
nylig har honoreret med en større støtte-
beløb. Det er derfor også for Danmark af 
den største interesse, at den bosnisk-her-
cegovinske forbundsstat fortsat vil være 
i stand til at sikre, at �lygtningene får en 
humanitært forsvarlig mulighed for op-
hold uden for EU-grænsen. 

Det er bosniakkerne (muslimerne) som 
i denne sag har optrådt mest i overens-
stemmelse med de europæiske værdier, 
mens myndighederne i Republika Srpska 
gang på gang har udfordret dem. Derfor 
er det naturligt at se Bosnien-Hercego-

vina som en afgørende brik i stabiliteten 
både i regionen og i Europa som helhed. 

På denne baggrund er det farligt at 
overse de tegn og trusler, der udsendes 
fra Dodiks side, og at overlade situatio-
nen til sig selv. Det var det, der skete for 
30 år siden, da EF og det internationale 
samfund blev overlistet af serbernes og 
også kroaternes bestræbelser på at split-
te først Jugoslavien og senere Bosnien 
ad. Desværre kan det konstateres, at det 
der nu sker, foregår efter den samme 
drejebog som for 30 år siden, hvor op-
mærksomheden heller ikke i starten var 
rettet mod Balkan, men mod Sovjetuni-
onens opløsning. Det har i øvrigt udløst 
en separat henvendelse fra medlemmer 
af den bosniske diaspora i Danmark til 
Udenrigsministeriet, udløst af bekym-
ringen for, at den krig, de selv eller deres 
forældre �lygtede fra, kan bryde ud igen.

Vi håber, at med Bosnien-Hercego-
vinas og Danmarks udenrigsministres 
deltagelse i konferencen den 13. januar 
2022 og understregningen af de to lan-
des bilaterale forbindelser gennem 30 år 
vil der blive skabt opmærksomhed på 

1) betydningen af den fredstraktat,
som blev indgået for 26 år siden

2) vigtigheden af at udnytte de 
muligheder, denne traktat giver, for 
at sikre freden og stabiliteten i hele
regionen

3) anerkendelse af den store indsats, 
den bosnisk-hercegovinske central
regering og de lokale myndigheder i 
de berørte kantoner har gjort og 
fortsat gør for at skabe humanitært 
forsvarlige forhold for de mange 
�lygtninge, der har samlet sig der ved 
grænsen til EU

4) generelt styrkelse af samarbejdet 
med den bosnisk-hercegovinske 
centralregering i dens bestræbelser 
på at opretholde landets selvstæn-
dighed og integritet.  

Konferencens vært fra Folketingets side 
bliver formand for Udenrigspolitisk 
Nævn, tidligere udenrigsminister Martin 
Lidegaard. 
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Tyrkiets politik over for Bosnien – 
og Balkan generelt

Af Søren Riishøj

Tyrkiets præsident Recep 
Tayyip Erdoğan mødtes for 
nylig i Ankara med Milorad 
Dodik, det serbiske medlem 

af Bosniens treparts-præsidentskab og 
præsident for den serbiske delstat i Bos-
nien, ”Republika Srpska”. Dette møde, 
og Tyrkiets rolle på Balkan generelt, er 
genstand for en interessant analyse i 
”Balkan Insight” (11.11.2021). Formå-
let med mødet var at diskutere optrap-
ningen af den politiske krise i Bosnien i 
kølvandet på Dodiks trussel om at bry-
de med Bosniens statslige institutioner. 
På mødet med Erdoğan optrådte Dodik 
imidlertid som den forsonlige. Han sag-
de til medierne efterfølgende, at dialog 
er nødvendig, og at den skal involvere 
Serbien, Kroatien og Tyrkiet. Underfor-
stået at EU og EU-stater ikke skal stå i 
spidsen. Bakir Izetbegović, leder at det 
største parti i Bosnien, Demokratisk 
Aktions Parti (SDA), har støttet forsla-
get om at lade Erdoğan være mægler, ja 
kaldt ham ”genial”. Forud herfor havde 
Erdoğan holdt møder med Izetbegović i 
Istanbul. 

Møderne vidner om en øget tyrkisk 
aktivitet på Balkan siden sommeren 
2021. Sidst i august var Erdoğan således 
på en tre-dages-tur med besøg i Bos-
nien og Montenegro. I Bosnien deltog 
Erdoğan i Izetbegović’ datter Jasminas 
bryllup. Oven i det har vi været vidne til 
andre diplomatiske fremstød. Tyrkiets 
udenrigsminister Mevlüt Çavuşoğlu rej-
ste i september til Serbien for at åbne et 
tyrkisk konsulat i byen Novi Pazar, der 
er en del af den sydvestlige Sandžak-re-
gion, hvis befolknings�lertal er bosniak-
ker/muslimer. Serbiens præsident Alek-
sander Vučić har også besøgt Erdoğan i 
Istanbul. Og under FNs generalforsam-
lings 76. session mødtes Erdoğan med 
Kroatiens præsident Zoran Milanović. 
Ankaras engagement i regionen vidner 

ifølge analysen i ”Balkan Insight” om 
tyrkisk politisk pragmatisme og evne 
til at balancere og tilpasse sig ændrede 
forhold. 

Tyrkiets muligheder som mægler  
Tyrkiets tavshed under starten af krisen 
i Bosnien viser dog, at Tyrkiets mulig-
heder for at optræde som mægler trods 
alt er begrænsede. Balancegangen er 
svær. Erdoğan ønsker ikke at bryde med 
centrale personer og regeringer uanset 
uenighed. Da Erdoğan besøgte Bosnien 
og Montenegro skete det uden på for-
hånd at kontakte Serbien, som Tyrkiet 
ellers ser som vigtigst på Balkan. Uden 
Serbien opnås der reelt ikke stabilitet. 
Men der er problemer i forholdet mel-
lem Ankara og Beograd. Nogle skyldes 
Serbiens samarbejde med �lere af Tyr-
kiets rivaler, f.eks. Armenien, Cypern og 
de Forenede Arabiske Emirater. Hertil 
kommer Erdoğans udmelding om at ville 
lobbye for anerkendelse af Kosovo. Det 
sker givetvis for at presse og discipline-
re Vučić, som hverken kan eller vil svigte 
”brødrene” i Bosnien. Vučić er for øvrigt 
også blevet inviteret til møder i Tyrkiet. 

Tyrkiets ”�lagskibsprojekt” på Balkan 
er anlægget af en motorvej mellem Be-
ograd og Sarajevo. Men Erdoğan søger 
at undgå ensidigt at støtte Balkans mus-
limer og i stedet optræde som ”power 
broker” mellem forskellige indbyrdes 
stridende etniske grupper. Det kom ty-
deligt til udtryk under Erdoğans besøg i 
Bosnien og Dodiks rejse til Tyrkiet. 

Blandt de bosniakkiske indbyggere 
i Sandžak har Erdoğan nærmest stjer-
nestatus, men det tyrkiske økonomiske 
engagement i regionen er beskedent. 
Det politiske landskab skifter. De to tra-
ditionelt førende bosniakkiske partier i 
Sandžak, Sandžaks Demokratiske Akti-
onsparti, SDA, og Sandžaks Demokrati-
ske Parti (SDP) presses af det yngre ”Ret-
færdigheds- og Forsonings-Parti” (SPP). 

Dettes leder, stormufti Muamer Zukorlić 
er dog pludselig forsvundet fra den po-
litiske scene. Han nød Serbiens opbak-
ning, var mere anti-tyrkisk og tættere på 
Saudi Arabien. 

I �lere år var Dodik kritisk over for Tyr-
kiets politik i Bosnien. Og Erdoğan har 
�lere gange understreget Tyrkiets tæt-
te relationer til bosniakkerne. Alligevel 
ville Dodik godt møde Erdoğan, da han 
startede sin boykot i efteråret. Trods 
mange krige igennem historien, siger 
eksperter, har serberne tradition for 
”fornuftige” forbindelser med tyrkerne. 
At begge lande lige nu har et anstrengt 
forhold til EU gør det blot endnu mere 
nærliggende. Under Erdoğans møde med 
Kroatiens præsident Milanović var de 
bosniske kroaters status i Bosnien også 
på dagsordenen. Kort sagt, Ankara taler 
med alle parter. 

Tyrkiets fremstød på Balkan er dog 
ret beskedent sammenlignet med USAs 
og EUs. Erdoğan har som bekendt i for-
vejen nok at se til i Mellemøsten og Kau-
kasus-regionen. Han må nødvendigvis 
�inde sin plads og balancere mellem Rus-
land og EU/Vesten. Men der er som sagt 
dem, der ønsker Tyrkiet som mægler i 
kon�likten i Bosnien. Tyrkiet optræder 
dog som det er fremgået forsigtigt, prag-
matisk, tilpasser sig forholdene, og op-
retholder kontakter til alle. 
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På vej mod et bæredygtigt og demokratisk 
Ukraine

Af Ole Meldgaard

Den Danske Helsinki-Ko-
mité har gennemført �lere 
projekter med organisa-
tionen Ahalar i Ukraine, 

senest et projekt i 2021 om folkeoplys-
ning, borgerinddragelse og styrkelse af 
menneskerettigheder i Tjernihiv. Pro-
jektet støttes af en økonomisk bevilling 
fra CISUs Civilsamfundspulje. Ahalar er 
et ressourcecenter, en NGO, hvis formål 
er at bidrage til at skabe et bæredygtigt 
og demokratisk Ukraine. 

Vi har talt med Jurij Tro�imenko om ci-
vilsamfundet i Ukraine. Jurij Tro�imenko 
var med til at grundlægge Ahalar og er i 
dag organisationens udviklingsdirektør.

I etablerede Ahalar i 1990erne. Hvad var 
baggrunden? Hvorfor etablerede I Ahalar, 
og hvad var formålet?

Vi grundlagde organisationen i 1994. 
Dengang havde næsten ingen hørt om 
det civile samfund, og der var meget 
få NGOer i Ukraine. Græsrødderne var 
kun lige begyndt at gro. Vi bevægede os 
famlende uden en klar vision om vores 
egen fremtid. Men vi ønskede at bruge 
livet til det, vi brændte for: at dyrke det 
menneskelige potentiale og undgå, at det 
blev kvalt. Vi ønskede at arbejde inden 
for dette felt, og vi ønskede at undervi-
se andre. Og mens vi talte om vores egen 
fremtid, indså vi, at der næsten ikke var 
nogen borgere - i forståelse af dette ords 
egentlige betydning - i landet. Folk havde 

ringe ind�lydelse på, hvordan deres liv 
blev indrettet i det post-sovjetiske Ukra-
ine. Flertallet ventede på opmærksom-
hed og støtte fra regeringen.

Samtidig havde vi en forståelse for, at 
situationen på planeten som helhed var 
på vej mod et negativt scenarium: klima-
ændringerne kunne være katastrofale. 
Vi tænkte, at det ville være godt at kom-
binere Østens visdom og Vestens prag-
matisme til at reagere på disse udfor-
dringer. Det var sådan navnet på vores 
organisation blev født: AHALAR. AH er 
ahimsa, det østlige princip om ikke-vold. 
AL - altruisme, det vestlige koncept om 
ubetinget hjælp. AR - habitat, miljø, altså 
det menneskelige habitat, som må være 
rent for at livet kan fortsætte.

Også i Tjernihiv spiller klima og miljø en stor rolle for unge mennesker, som gennemfører projekter i byen 
og aktiverer civilsamfundet.
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Vores tankegang var, at kun en reel æn-
dring i folks bevidsthed og adfærd i deres 
små lokale samfund kan gøre en forskel. 
At ændre hele staten eller verdenssy-
stemet på én gang i dets kompleksitet 
er næsten urealistisk. Det var derfor, vi 
besluttede, at det var vigtigt at gøre folk 
opmærksomme på værdier i livet og at 
uddanne og træne dem i principperne 
for selvorganisering og støtte til at æn-
dre deres mentalitet. Senere viste det sig 
at blive vores mission, som er at bidrage 
til et harmonisk, bæredygtigt og demo-
kratisk samfund i Ukraine ved at løse på-
trængende problemer i lokalsamfundet. 
Det forsøger vi gennem utraditionelle 
former for uddannelse og personlig ud-
vikling og ved at involvere mennesker i 
civile og sociale aktiviteter, som er nød-
vendige for personlig selvrealisering og 
aktivt medborgerskab. 

Selvorganisering og samarbejde
I ønsker at uddanne borgere til at blive 
aktører i en lokal, demokratisk udvikling. 
I har gennemført mange projekter. Hvad 
har I opnået, og hvad gør I for at uddanne 
borgerne til demokrati og deltagelse?

Vi uddanner socialt aktive ledere, ani-
matorer og lokale initiativgrupper inden-
for �ire kvaliteter: Selvorganisering, sam-
arbejde, kreativitet og energi og kræfter. 
Vi har tilrettelagt programmer om økolo-
gi, civilsamfund, ledelse, kon�liktløsning, 
sociale temaer, mental sundhed, lokale 
initiativer og velgørende aktiviteter. Vi 
kan betragte resultaterne fra to vinkler: 
1) fra et statistisk perspektiv og 2) fra fø-
lelsesperspektivet, at skabe en holistisk 
fornemmelse for livet.

Statistik: Vi er en lille organisation af 
ligesindede, som har arbejdet 27 år hånd 
i hånd. I løbet af den tid har AHALAR de-

signet og implementeret 83 lokale, nati-
onale og internationale projekter med et 
budget på 1.621.000 euro [ca. 12,1 mio.
dkr.]. AHALAR har organiseret 26 inter-
nationale studiebesøg til Danmark, Po-
len og Slovakiet for 420 aktive borgere 
i Ukraine. Vi har støttet 120 sociale pro-
jekter i hele Ukraine til en værdi af over 
$ 47.000 [ca. 300.000 dkr.]. Alene inden 
for de sidste 10 år er mere end 1.000 
borgere blevet uddannet i vore uddan-
nelsesprogrammer, og vi har gennemført 
mere end 100 samfundsprojekter.

Dybt demokrati
Er det meget? Tja, sammenlignet med 
hvad? Det vigtigste er, at vi formåede at 
forstå vores værdi for befolkningen og 
for den tredje sektor i Ukraine. 
Følelser: Vi indså, at vi ikke kun a�hol-
der seminarer, kurser, master-classes, 

Gadeudstilling om genbrug af bl.a. plastic.
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retreats, foredrag osv. Disse er alle ram-
mer. Vigtigere er ånden, atmosfæren i 
aktiviteterne. Folk husker ikke ordene 
og informationen, de husker den varme, 
forenende atmosfære og dybden af kon-
takt mellem mennesker, de oplever.

Jeg vil sige, at denne atmosfære af gen-
sidig respekt, støtte, lighed og tolerance 
er ægte demokrati, det er dybt demo-
krati. Det er, hvad vi deler med andre 
og inviterer dem til i vores uddannel-
sesprogrammer. Og nu, de sidste 2-3 år, 
arbejder vi ikke kun med teams og or-
ganisationer, men også individuelt med 
ledere, og vi hjælper dem med at ændre 
deres tankegang gennem rådgivning og 
coaching.

Er civilsamfundet blevet vigtigere for 
udviklingen af Tjernihiv, byen I bor i? Kan 
du give nogle eksempler på, at borgere ta-
ger ansvar?

Politikker bør hjælpe folk med at op-
fylde deres behov bedst muligt. Jo �lere 
mennesker, der er i stand til at kommuni-
kere betydningen af deres behov til dem, 
der leder vores byer, jo bedre kan byerne 
blive. Og det er her, de sociale medier vir-
kelig bidrager lige nu. Enhver borger kan 
tage stilling og blive ind�lydelsesagent.
Der foregår mange aktiviteter i byen, og 
jeg kan virkelig godt lide de projekter, 
der er gennemført i Tjernihiv de seneste 
år. Eksempelvis skabelsen af et kultu-
relt rum i midtbyen, "Den Grønne Sce-
ne", hvor kunstnere, malere, musikere 
og kunsthåndværkere optræder. Eller 
igangsættelse af aktiviteter inden for ny-
indretning af det offentlige rum, genbrug 
af plastik og landskabspleje i dele af byen 
f.eks. med bevarelse af træer.

De unge
Hvad med de unge? Lærer den unge ge-
neration at agere demokratisk og enga-
geret?

Sammenlignet med dengang, vi starte-
de, er det en meget nemmere opgave nu. 
Ja, der er et segment af aktive unge. Unge 
har ubegrænset adgang til information. 
De kan nemt rejse til udlandet. Lavpris-
�lyvninger og visumfrie rejser er meget 
vigtige.

Vi møder mest interesserede og mo-
tiverede unge, som tilmelder sig vores 

kurser. Men generelt er de unge ikke 
særligt aktive her i landet. Den adfærds-
model, som er arvet fra forældrene - hold 
dig ude af syne, du er mindreårig - er des-
værre stadig gældende. De �leste unge 
har brug for at arbejde med �lere grund-
læggende spørgsmål. De har brug for, at 
man behandler dem som ligeværdige, og 

de har brug for hjælp til at danne deres 
forståelse af samfundets værdier: frihed, 
ansvar, menneskerettigheder osv., og de 
har brug for støtte og supervision til at 
tage de første skridt i deres modning. 
For at dette kan ske, bør de, der påvirker 
unge – forældre, lærere og trænere - selv 
tjene som eksempler til efterfølgelse. 

Udviklingsdirektør Jurij Tro�imenko, Ahalar.
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Unge mennesker vil internalisere og ac-
ceptere værdierne, hvis de ser og føler, 
at det er sandt, at personen selv lever på 
denne måde. Dette er udfordringen. Så-
danne mennesker er der ikke mange af…
Er der forskel på mænds og kvinders en-
gagement i lokalsamfundet?

Ja, det er der. Kvinder i vores region er 
mere aktive og ansvarlige. Men dette er 
standarden for samfundet som helhed. 
En del af forklaringen ligger i Ukraines 
historie. Under Anden Verdenskrig blev 
mange mænd dræbt ved fronten, og 
kvinderne måtte overtage arbejdet i lo-
kalsamfundene. 

Forstår borgerne i Ukraine, at de er 
ansvarlige for den politiske udvikling i 
landet? Er de villige til at engagere sig i 
demokratiet, eller synes de, at det er nyt-
teløst alligevel?

Indtil videre er bevidsthedsniveauet 
ret lavt. Opgaven med at ændre verdens-
billedet for et helt land vil tage årtier. For 
en gennemsnitsborger er mulighederne 
for deltagelse i aktiviteter tæt på deres 
ind�lydelsesniveau mere forståelige. For 
eksempel at ændre opvarmningen i hu-
set til en mere økonomisk måde. Deres 
involvering omfatter mest problemstil-
linger, der påvirker deres eget velbe�in-
dende.

Mennesker med et højere bevidstheds-
niveau forstår den indbyrdes a�hængig-
hed af deres små handlinger, deres men-
talitet, deres tro og landets tilstand. Det 
er dem, der er klar til at engagere sig i 
positive forandringer. Det er de menne-
sker, der kommer til vores kurser.

Hvad anser du for at være de største ud-
fordringer for Ukraine inden for civilsam-
fundet og menneskerettigheder?

Hvis mindst 30 % af befolkningen klart 
ville forstå, at deres adfærd - uanset om 
de er aktivt involveret i samfundslivet 
eller ej - kan påvirke deres liv direkte 
og forbedre det, ville det være en super 
præstation. Og hvis de 30 % ville blive 
bedre uddannet i menneskerettigheder! 
At hver af dem har rettigheder, og at dis-
se rettigheder skal forsvares, så de ikke 
lever med en offermentalitet.

Mange er udbrændte
Jeg har indtryk af, at det er hårdt at være 
involveret i f.eks. menneskerettigheder i 
Ukraine. Mange aktivister brænder ud. 
Hvad kan du sige om det?

Ja, arbejdsbyrden er steget siden kon-
�likten i Belarus, det vil sige arbejdet 
med �lygtninge og fordrevne mennesker. 
Derudover er der også et psykologisk 
aspekt. Menneskeretsaktivister opfatter 
ofte sig selv som saviors (frelsere). De 
kan ikke nægte nogen noget, selv når de 
ikke har ressourcerne til at gøre det. Iføl-
ge en nylig undersøgelse svarede 64 pct. 
af de adspurgte at de følte sig emotionelt 
udbrændte, udmattede og stressede. Si-
tuationen er blevet yderligere forværret 
af Covid-pandemien. Vi lærer menne-
skerettighedsaktivisterne ikke kun at 
bekymre sig om andre, men også om sig 
selv. Det er ligesom i et �ly, når trykket af-
tager, skal man først tage sin egen maske 
på og så hjælpe barnet. Mens vi har stu-
deret dette emne, har vi lært, at der er 
to komponenter: den personlige og den 
organisatoriske.

1) Personligt: det er nødvendigt at 
lære medarbejderne selvhjælp, at vise, at 
ved at negligere deres egne behov, vil de 
brænde ud og fratage deres egne organi-
sationer bæredygtighed i det langsigtede 
perspektiv.

2) Organisatorisk: det er vigtigt at or-
ganisere processer og procedurer kor-
rekt i organisationerne, at introducere 
en Staff Caring Corporate virksomheds-
kultur [en omsorgsfuld personalepoli-
tik]. Et omfattende program for ledelse 
af sådanne NGO'er og deres ansatte kun-
ne gøre en forskel.

10 pct. er aktive samfundsborgere
Hvor mange borgere er medlemmer af 
en forening eller et netværk eller på an-
den måde engageret i lokaldemokratiet i 
Ukraine?

Ifølge resultaterne af en opinionsun-
dersøgelse foretaget af Razumkov-cen-
tret identi�icerede 10 % af de adspurgte 
sig selv som aktivt involveret i samfunds-
aktiviteter, mens 81 % ikke identi�icere-
de sig selv som sådan. Jeg tror en del af 
forklaringen er, at folk stadig har stærke 
minder om, hvordan de blev tvunget til 

at være medlemmer af kommunistparti-
et, Komsomol eller Pioneer-organisatio-
nen.

Samarbejder ngo'er i Ukraine? Går I 
sammen og støtter hinanden f.eks. til at 
gøre organisationerne stærkere og mere 
kompetente?

Ja, NGOer samarbejder. Det er dog ikke 
så udbredt. Der er mange foreninger, 
som samarbejder om adgang til ressour-
cer. Normalt �inansierer nogle donorer 
disse partnerskaber. I sådanne partner-
skaber tager normalt én organisation 
føringen. Vores erfaring viser, at så snart 
donationen stopper, og folk ikke har fæl-
les værdier, falder alt fra hinanden. Vi er 
bekræftet i, at succesrige samarbejds-
modeller er partnerskaber, hvor men-
nesker først og fremmest deler fælles 
værdier. AHALAR formår på den måde 
at samarbejde med �lere organisationer 
i by og på land.

Leder efter inspirerende eksempler
Hvilket potentiale er der for et stærkere 
civilsamfund i Ukraine?

Det er klart, at kapacitetspotentialet 
er der, men højst sandsynligt er det be-
grænset af personlig frygt og ambitioner 
og manglen på tidligere positive erfa-
ringer. Folk leder efter inspirerende ek-
sempler, hvor �lere organisationer vil im-
plementere win-win princippet gennem 
fælles aktiviteter. Begrænsningerne kan 
kun overvindes ved at ændre tankegan-
gen og verdenssynet hos mennesker og 
hos NGO-lederne.

Hvordan kan borgerne være med til at 
styrke menneskerettighederne i Ukraine, 
f.eks. i Tjernihiv? Hvad gør I for at styrke 
forståelsen af menneskerettighedernes 
betydning?

Byens indbyggere kan give udtryk for 
deres behov, ideer og initiativer samt 
engagere sig i andres initiativer. Til det-
te formål �indes der en særlig ansøg-
ningsblanket på Rådhusets hjemmeside. 
Hvis andragendet støttes af mere end 
250 personer, vil spørgsmålet blive ta-
get op til drøftelse på byrådets møde. 
AHALAR har organiseret onlinekurser i 
samarbejde med kolleger fra Chernihiv 
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Human Rights Educational Center. Og 
her er efterspørgslen efter kurserne ret 
høj.  Deltagerne i disse kurser diskuterer 
meget speci�ikke og almindelige emner, 
som et almindeligt menneske kan støde 
på i hverdagen, herunder hvordan man 
vurderer i en konkret situation, om der 
er sket en krænkelse af en menneske-
rettighed, og hvordan man kan beskytte 
borgernes rettigheder.

Folkeoplysning og Danmark
Folkeoplysning har været og er en væsent-
lig faktor i det danske demokrati. Uden 
folkeoplysning ville samfundet se ander-
ledes ud. Hvordan ser du på betydningen 
af folkeoplysning for udviklingen af Ukra-
ine?

Dette er hovedopgaven. Vi skal hæve 
det generelle niveau for kultur og uddan-
nelse og bidrage til at ændre den måde, 

folk tænker på. Uden sådanne ændringer 
er det umuligt at udvikle en forståelse af, 
at der er årsag-virkningssammenhænge 
i verden, og for at ændre ens fremtid i 
morgen er det nødvendigt at gøre en ind-
sats i dag. Ellers hænger folk fast i deres 
forældres og læreres arv fra den post-
sovjetiske mentalitet. Og det er paterna-
lisme, offerets psykologiske tilstand, som 
ikke ændrer noget i sit liv, men kun ven-
ter på handlinger fra andre og giver dem 
skylden for sine egne fejl.

I har været i Danmark mange gange. 
Hvad har inspireret jer, og hvad har I lært 
i Danmark, som I kan bruge i Ukraine?

Vi er inspireret af danskernes anstæn-
dighed og beskedenhed og fuldstændig 
fravær af stillen-til-skue og praleri. Stra-
tegi sejrer over taktik. Folk jager ikke 
efter kortsigtede gevinster, de foretræk-

ker at træffe strategisk korrekte beslut-
ninger. Det betyder, at de på længere sigt 
får mere overskud og lægger det rigtige 
grundlag for velstand. Og så er der fravær 
af korruption og en høj grad af tolerance 
over for andre. Vi er meget imponerede 
over, at for en dansker kan læringspro-
cessen være en værdi i sig selv. At ændre 
sin egen forståelse og vokse udover sig 
selv kan være målet. Dette er en meget 
usædvanlig tilgang for os. Den tilgang, 
der anvendes i uddannelsesforløb i fol-
keoplysning og på højskolerne, er meget 
inspirerende for os. Vi synes, vi er tæt på 
jer i ånden, og vi bruger det i vore uddan-
nelser.

Center for Humanistic Technologies 
AHALAR: www.ahalar.org
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OSCE Ministerrådsmøde i Stockholm
Af Philip Maschke

Det 28. OSCE Ministerial 
Council blev den 2. decem-
ber åbnet af forkvinden, 
Sveriges udenrigsminister 

Ann Linde. Hun opfordrede kraftigt til 
at genopbygge gensidig tillid og et fælles 
ståsted for samarbejde i OSCE-regionen. 
Det svenske formandskab 2021 havde 
især været rettet mod at styrke indsat-
ser til gavn for kvinder, for fredsskabelse 
og for at fremme kvinders økonomiske 
muligheder og engagement. Kon�likter 
havde især været håndteret i Georgien, 
Moldova, Nagorno-Karabakh og i Ukra-
ine.

Synlige konkret vedtagne beslutninger 
var en tekst om at medlemsstaterne skal 
håndtere klimakrisen i alle dens afskyg-
ninger med reference til vedtagelser i 
FN, idet OSCE er en regional organisati-
on under FNs Charter kapital VIII. En ud-
talelse om fortsatte fredsbestræbelser i 
et 5-2 format i Transdniestrien blev det 
også til.   

Man kunne enes om, at Finland over-
tager formandskabet for 2025, hvor 50-
året for Helsinki-slutakten kan fejres, 
mens Polen bliver formand for 2022 og 
Nordmakedonien for 2023. Der kunne 
ikke skabes enighed om et formands-
skabsland for 2024, da Estland havde 
kandideret, men ikke kunne opnå kon-
sensus.

OSCE parlamentarikernes forkvinde, 
svenske Margareta Cederfelt konsta-
terede, at organisationen ikke fuldt ud 
er leveringsdygtig på de løfter, der er 
nedfældet i Helsinki-Slutakten og i Pa-
ris-chartret for et nyt Europa fra 1990. 
”Vi må tage disse mangler til efterret-
ning, men det er ikke ensbetydende med, 
at OSCE-konceptet er fejlagtigt. Disse 
mangler er kun et symptom. De afslører, 
at det drejer sig om mangel på gensidig 
tillid, gensidig forståelse og politiske 
vilje.” Hun opfordrede til at genopbygge 
partnerskaber, når man nu efter to år 
endelig kunne mødes ansigt-til-ansigt. 
Og naturligvis foregår der mange møder 
i korridorer og på hoteller!

Vi skrev i MRV nr. 2/2021 om konfe-
rencen ved ODIHRs 30-års jubilæum, at 
de førende internationale paraply-NGO-
er var rykket fra pladserne ved bagvæg-
gen under HDIM og op på podiet som 
indledere og talere. Det kan naturligvis 
ikke gentages på selv rådsmødet, men 
paraply-NGOen Civic Solidarity Platform 
havde atter til årets konference udarbej-
det en omfattende statusrapport, som af-
leveredes til formandskabet ved en kon-
ference dagen før ministerrådsmødet. 

CSP består nu af 90 menneskerets- og 
fredsskabende organisationer. Man fri-
stes til at skrive, at CSPs rapporter er 
dagsordensættende, da de såvel beskri-
ver manglerne og opgaverne i detaljer 
som  beder OSCEs medlemsstater hand-
le, og modtages af organisationen som 
et arbejdsgrundlag. CSPs medlemsor-
ganisationer vedtog årets Stockholms-
erklæring. Ann Linde sagde, at et 
levende civilsamfund er nøglen til og 
det bankende hjerte for alle sammen-
slutninger, incl. OSCE. Generalsekretær 
Helga Maria Schmid understregede, at 

OSCE Parallel Civil Society Conference, den 1. december 2021. Jurij Dzhibladze, CSP, præsenterer Stockholm Declaration for 
fra venstre OSCE Generalsekretær Helga Maria Schmid, ODIHR direktør Matteo Mecacci, og OSCE Chairperson-in-Of�ice, Sveriges udenrigsminister Ann Linde.
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civilsamfundsorganisationerne spiller 
en afgørende rolle i alt, hvad OSCE laver 
fra forebyggelse af kon�likter til at be-
kæmpe organiseret kriminalitet, og til at 
fremme menneskers handlemuligheder. 

CSP havde til MC forfattet seks dokumen-
ter om:
1. Stockholm deklarationen om at styre 

sikkerhed, at beskytte menneskeret-
tigheder og at gennemføre Helsinki 
principper.

2. Civilsamfund og beskyttelse af menne-
skeretsaktivister.

3. Problemet politiske fanger i 
OSCE-medlemsstater.

4. Forebyggelse af tortur.
5. Kamp mod korruption forudsætter de-

mokrati og menneskerettigheder.6
6. Menneskerettighedssituation i det 

besatte Krim.
Et lille pluk blandt (1) Stockholmdekla-

rationens 96 paragraffer er: 
- Mistillid og uenighed synes at være det 

nye normale i OSCE-arbejdet. Altså at 
OSCE og multilateralisme står i en al-
vorlig krise

- Kon�likter ses alt for ofte kun i den mi-
litære dimension, ’den hårde sikker-
hed’, og ikke i den økonomiske (den 
anden) eller den humanitære (den 
tredje dimension). Early-warning be-
givenheder som retsstatens forfald, 

øget propaganda eller hadsk tale, og 
menneskeretskrænkelser negligeres 
for let.

- På trods af OSCEs mange guidelines 
og analytiske kapacitet forekommer 
OSCEs kon�likthåndtering ofte uigen-
nemsigtig for civilsamfund eller lo-
kalbefolkninger, der savner indgangs-
punkter til information og samarbejde.

- Feltoperationer er et vigtigt værktøj 
i OSCEs kon�liktløsning, men er ofte 
underbemandet, udsat for pres fra re-
geringer, eller savner evt. et klart man-
dat.

- Man bør være opmærksom på, hvilke 
roller civilsamfund kan spille, f.eks. 
ved at dokumentere brud på interna-
tionale menneskerettighedslove, og 
at bidrage til at bekæmpe straffrihed 
(dvs. når myndigheder ikke straffor-
følger).

- Civilsamfundet er en væsentlig aktør, 
når �jendebilleder, historiske fordom-
me og fremmed�jendtlige narrativer er 
i stigning over hele regionen.

- Både i og udenfor kon�liktzoner be-
grænses civilsamfundets råderum.

- Pres mod civilsamfundet er ikke køns-
neutral! Kvindelige aktivister udsættes 
i højere grad for repressalier.

- Kvinder kan spille en langt større rolle i 
kon�liktforebyggelse og early warning 
systemer.

- OSCEs Moskva mekanisme, der giver 
mulighed for at påtale situationen i en 
medlemsstat kan anvendes i langt høj-
re grad – især i god tid. 

- Diskussion og dialog mellem politiske 
aktører i kon�liktområder udelukker 
civilsamfundsrepræsentanter – i mod-
sætning til smukke ord og best prac-
tices.

- Der er behov for at de�inere, hvad en 
”human dimension crisis” er i OSCE og 
hvordan der i givet fald bør reageres 
trin for trin. 

- Civilsamfundsrepræsentanter bør tage 
større ansvar for at bekæmpe propa-
ganda og misinformation.

- OSCEs Repræsentant for Frie Medi-
er bør udvikle konkrete værktøjer til 
identi�ikation og monitering af propa-
ganda og hadsk tale. Propagandasen-
dere bør ikke betragtes som bona �ide 
massemedier.   

CSPs dokumenter til Ministerrådsmø-
det �indes på Civic Solidarity Platforms 
hjemmeside under News. Hvis du, kære 
læser, har problemer med at �inde dem 
eller downloade er du velkommen til at 
sende en e-mail til os.

https://civicsolidarity.org/article/1845/
outcome-documents-2021-osce-paral-
lel-civil-society-conference
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Sergej Lavrov: ”OSCE er gidsel af NATOs 
og EUs blokdisciplin”

Af Philip Maschke

På dagen for OSCE-mini-
sterrådsmødet i Stock-
holm, den 2. december, 
offentliggjorde de russiske 

pressebureauer Tass og Sputnik uddrag 
af Sergej Lavrovs, den Russiske Føde-
rations udenrigsministers, indlæg på 
OSCE-konferencen. 

Lavrov havde sagt, at ”der ikke ses 
nogen fremdrift mod at løse organisati-
onens nøgleopgave, som er at styrke sik-
kerheden baseret på samarbejde, men at 
man oplever konfrontation. Det formål, 
der blev formuleret i Astana i 2010, at 
skabe et fællesskab med lige, omfatten-
de og udelelig sikkerhed, står stadig ved 
magt”.

”Men desværre be�inder OSCE sig i dag 
i en beklagelig tilstand, hvor organisatio-
nen er blevet et gidsel for den blokdisci-
plin, der udvises indenfor NATOs og EUs 
rammer. Vore vestlige partnere forsøger 
at erstatte international ret med en vis 
ny orden, der baseres på regler, de selv 
tager frem, og som forudsætter egen 
eksklusivitet. Vi hører igen og igen stem-
mer, der vil gøre en ende på reglen om 
konsensus. Det hørtes �lere gange ved 
middagen i går aftes, men uden reglen 
om konsensus mister OSCE sin unikke 
karakter som platform for alle parters 
ligeværdige samkvem.

”En effektiv multilateralisme, såle-
des som vore partnere også fremfører, 
vil ikke opstå, såfremt én gruppe stater 
sætter sig selv først ved at anvende pres-
sionsmetoder og uærlig konkurrence 
overfor dem, der er uenige – et vaccinati-
onsdiplomati, eller falske mediekampag-
ner eller endda ulovlige sanktioner”.      

Er der noget om Lavros perspektiv? 
Vi ved jo nu, at det kun var politikere fra 
en håndfuld vesteuropæiske stater, der 
i 1970erne arbejdede på en opblødning 
af jerntæppet, på at skabe dialog, på en 
Østpolitik, der førte til sikkerhedskonfe-
rencerne. EF var dengang hovedsageligt 
en toldunion med tilknyttet kul- og stål-
samarbejde og atomsamarbejde. 

I det russiske perspektiv slås OSCEs 
tre dimensioner, NATOs våbenleverancer 
til Polen og Ukraine samt EU-staternes 
fælles optræden i hartkorn. Således blev 
Duma-valget i september ikke overvåget 
af OSCE observatører, da Rusland kun 
havde tilbudt muligheden for totalt 40 
observatører.  

EUs fælles optræden i OSCE – hørt 
på de åbne konferencer - består ty-
pisk af et fælles statement på vegne af 
42 OSCE-medlemsstater, heraf de 27 
EU-stater.  Og det kan vel hævdes, at den-
ne situation i OSCE især har fundet sted 
siden Ruslands fortsat ikke-anerkendte 
annektering af Krim!

Den anerkendte kommentator Dmitri 
Trenin fra tænketanken Carnegie Mo-
scow Center refererede og kommentere-
de den 19. november præsident Putins 
tale til en gruppe seniorer i det russiske 
udenrigsministerium, der var holdt den 
18. november i lyset af troppeopbygning-
erne ved grænsen til Ukraine (uddrag):

”Putin talte ikke om diplomatiske ad-
varsler. Diplomatiet er de facto lammet 
i Ruslands forhold til Ukraine, NATO 
og EUs førende stater som Frankrig 
og Tyskland, samt med USA for så vidt 
angår Ukraine. På dette tidspunkt har 
Kreml fuldstændigt afskrevet Ukraines 
præsident Volodymyr Zelenskij som for-
handlingspart. I irritation over europæ-
ernes de facto stillen sig på Kyivs side 
mod Moskva ved gennemførelsen af 
Minsk aftalerne har det russiske uden-
rigsministerium offentliggjort Sergej 
Lavros korrespondance med udenrigs-
ministrene i Paris og Berlin; ifølge Lav-
rovs viceminister Sergej Ryabkov har ny-
lige forhandlinger om Ukraine med USAs 
viceudenrigsminister Victoria Nuland 
bragt 0 resultater og nulforståelse i Was-
hington af Ruslands synspunkter. Kreml 
havde reageret på NATOs udvisning af 
russiske of�icerer ved at a�bryde enhver 
forbindelse med [NATO] alliancen.”

Videre diskuterer Trenin såvel Vestens 
udbredte bekymringer for de russiske 
troppeopbygninger langs grænsen til 
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Ukraine som at Rusland ikke har forholdt 
sig passiv, men f.eks. givet borgerne i 
Donbas ret til at stemme til Duma-val-
get i september, har åbnet for at russiske 
statsinstitutioner kan foretage indkøb 
fra virksomheder i Donbas, og har stand-
set for leverancer af kul til Ukraine. 

Endelig skriver Trenin, at ”Putin har nu 
bedt Lavrov om at sikre Rusland ”seriøse 
langsigtede garantier” i den Euro-atlan-
tiske region. Det lyder besnærende. Men 
der er intet, de russiske diplomater kan 
gøre for at levere det til Putin, som han 
ønsker sig. Det er mere sandsynligt, at 
det russiske statsoverhoved formaner 
sine diplomater til at høste frugterne af 
den militære afskrækkelse, som Putin 

har travlt med at organisere omkring 
Ukraine, i Sortehavsregionen og andre 
steder i Europas østlige området.” 

Den 16. december udsendte NATO en 
udtalelse, hvori det hedder, at ”vi er pa-
rate til en meningsfuld dialog med Rus-
land. Vi gentager vor stående invitation 
til Rusland om at mødes i NATO-Russia 
Council i nær fremtid. Vi er fuldt op-
mærksomme på Ruslands nyligt europæ-
iske sikkerhedsforslag. Vi er indforstået 
med, at enhver dialog med Rusland skal 
baseres på gensidighed, skal forholde sig 
til NATOs bekymringer over de aktuelle 
russiske handlinger, at kerneprincipper 
og grundlæggende dokumenter for euro-
pæisk sikkerhed lægges til grund, og må 

foregå under konsultation med NATOs 
europæiske partnere. 

”Såfremt Rusland tager konkrete 
skridt til at nedbringe spændingerne, er 
vi parate til at arbejde på at styrke til-
lidsskabende foranstaltninger. Endelig 
peger NATO på, at også OSCE er en rele-
vant platform”.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/
news_190373.htm?selectedLocale=en

Læs hele Dmitri Trenins analyse her: 
https://carnegiemoscow.org/commenta-
ry/85827
hvor også andre kommentatorer følger 
den dialog, der nu føres mellem USA og 
Rusland.

Undertrykkelsen i Belarus fortsætter 

Af Philip Maschke

Den 14. december idømtes 
Sergej Tikhanovskij 18 års 
fængsel til forvaring i et ma-
ximalt-sikkerheds-fængsel 

ved en domstol i Minsk. Ser-
gej er oppositionspolitikeren Sviatlana 
Tikhanovskajas mand. 

Fem andre oppositionsaktivister, her-
under Tikhanovskijs social media ma-
nager Dmitrij Popov og RFE/RL-journa-
listen Ihor Losik, blev også idømt lange 
fængselsstraffe – mellem 14 og 16 år 
– for at være fundet skyldige i at stifte 
masseoptøjer og sprede hadkampagner.

Tikhanovskij har været anholdt siden 
2020 forud for det præsidentvalg, hvor 
han ville stille op mod præsident Ale-
xander Lukasjenka, og hvor Sviatlana 
stillede op i stedet. Kort efter at have 
fået kendskab til dommen over sin mand 
kaldte hun det ”Lukajenkas personlige 
hævnakt”.  

Tysklands ny udenrigsminister Anna-
lena Baerbock har kaldt dommene for 
skandaløse og USAs udenrigsminister 
Antony Blinken udtrykte, at ingen af de 
dømte, og ej heller det belarusiske folk 
har fortjent denne voldsomme under-
trykkelse. 

Tidligere i år blev Maria Kalesnikava, 
der var Tikhanovskajas kampagneleder, 
idømt 11 års fængsel sammen med Mak-
sim Znak. 

Det anslås, at 35.000 personer har væ-
ret inde og ude af myndighedernes greb.

Viasna, der fejrede 25-års jubilæum i 
foråret, rapporterer, at per 17. december 
sidder 929 mennesker fængslet i Belarus 
som politiske fanger. I november måned 
blev 143 personer dømt i politisk motive-
rede strafferetssager. 

Syv medlemmer af organisationen Vi-
asnas ledelse sidder fortsat varetægts-
fængslet, herunder formanden Ales Bia-
liatski, Valiantsin Stefanovitj, advokat 
Uladzimir Labkovitj, frivilligkoordinator 
Maria Rabkova, og frivillig Andrei Tjapiuk. 

Belarus Højesteret har lukket Belarus 
Helsinki Komité

Den 1. oktober fastholdt Belarus Hø-
jesteret beslutningen om at lukke Bela-
rus Helsinki-Komité. BHK er den ældste 
menneskerets-NGO i Belarus, etable-
ret i 1995. I over 25 år har foreningen 
monitoreret og dokumenteret brud på 
menneskerettigheder, givet juridisk as-
sistance til ofre for krænkelser, arbejdet 
for en menneskeretstilgang og opbygget 
erfaring i at styrke civilsamfundsorgani-
sationers kapacitet.

I�lg. den Hollandske Helsinki-Komité 
vil de i Belarus fortsætte arbejdet og søge 
omgørelse af dommen ved at indbringe 
den for en overordnet tilsynsmyndighed 
og for FNs Menneskeretskomité.

Civic Solidarity Platforms krav til det 
internationale samfund:

https://civicsolidarity.org/sites/de-
fault/�iles/statement_on_belarus_csp_
and_osce_pc_in_stockholm_01.12.2021.
pdf 
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Baltic Sea NGO Network på vej 
mod reorganisering

Af Kim Frederichsen

Der var mange forhåbnin-
ger i 1991, da Den kolde 
Krig sluttede, de store ver-
denshjul syntes at dreje, og 

en ny verdensorden forekom at træde 
frem. Blandt de mellemstatslige organi-
sationer, der opstod med baggrund i dis-
se forhåbninger, var Østersørådet med 
repræsentanter fra de 9 Østersølande: 
Danmark, Sverige, Finland, Rusland, 
Estland, Letland, Litauen, Polen og Tysk-
land samt Norge og Island (og EU) med 
det formål at fremme det inter-regionale 
samarbejde i transitionen til en ny inter-
national verdensorden. I dag fokuserer 
organisationen ifølge sin hjemmeside på 
social sikkerhed, bæredygtighed, forsk-
ning og innovation. Eller rettere sagt, så-
dan burde det være, for hvad der ikke of-
res linjer på, når man bevæger sig rundt 
på Østersørådets hjemmeside, er, at 
Østersørådet i ganske alvorlig grad blev 
ramt af en spillover-effekt fra kon�likten 
i det østlige Ukraine og omkring Krim, 
og det i en sådan grad, at Østersørådet 
ikke har fungeret på topmødeniveau si-
den. 

Parallelfora på NGO-niveau
Derimod er de fora, der er blevet arran-
geret på NGO-niveau, og som egentlig 
burde have fungeret som parallelakti-
viteter, fortsat med at blive organiseret 
mellem repræsentanter for civilsamfun-
det i de førnævnte lande. Initiativet til 
NGO-møderne i det land, som dengang 
havde formandskabet i Østersørådet, 
blev taget fra dansk side i 2001 på en 
NGO-konference i København. Hvert 
land har en NGO-platform eller ”et focal 
point”, bestående af NGOer i det givne 
land, der er kollektive medlemmer af et 
netværk med en koordinationskomite 
med en koordinator i spidsen, og som 
transnationalt ledes af en international 
koordinationskomite med en repræsen-

tant fra hver af de nationale NGO-plat-
forme. Ifølge Østersø NGO Netværk Dan-
marks (tidl. DANFØ) hjemmeside tæller 
den danske platfom 38 medlemsorgani-
sationer, herunder Den Danske Helsin-
ki-Komité.

Men måske ville det være mere præcist 
at sige, at NGO-platformene i Østersølan-
dene siden da kontinuerligt arrangerede 
årlige fora, indtil den corona-pandemi, 
som vi for øjeblikket gennemlever, i høj 
grad har slået benene væk under det 
formelle NGO-samarbejde i Østersøre-
gionen. Ikke desto mindre lykkedes det 
i dagene 19.-21. november 2021, på 
Dragør Badehotel, under overskriften 
”Our Common Agenda in the Baltic Sea 
Region” (et tydeligt ordspil over FNs 
generalsekretær António Guterres’ se-
neste udspil) at samle repræsentanter 
for de nationale NGO-platforme til et 
netværksmøde. Mødet kom økonomisk i 
stand takket være bevillinger fra Folmer 
og Helle Wistis Fond for International 
Forståelse samt fra Hermod Lannungs 
Fond.

Det globale perspektiv
Mødet varede 2½ dag. Førstedagen var 
afsat til en række foredrag, der skulle 
tjene som inspiration til arbejdet med at 
reetablere det transnationale NGO-net-
værk. Første taler var tidligere minister 
og formand for FNs 70. generalforamling 
Mogens Lykketoft, som satte Østersøre-
gionen ind i et større globalt perspektiv 
ud fra fælles interesser med udgangs-
punkt i Verdensmålene, hvor civilsam-
fundet skal holde politikkerne fast på 
den moralske og politiske forpligtigelse 
til at gennemføre den grønne omstilling 
som grundlaget for at kunne realisere 
alle Verdensmålene. Særligt interessant 
var hans analyse af COP26 i Glasgow, 
hvor Lykketoft konstaterede, at vi egent-
lig ikke skal tillægge den forventelige 
svage ordlyd af slutdokumentet den sto-
re betydning, men i stedet for glæde os 

over og fæste lid til, at så mange små og 
mellemstore virksomheder var til stede, 
fordi de ser forretningsmæssige mulig-
heder i at medvirke til at modvirke tem-
peraturstigninger og hjælpe de nationa-
le regeringer i at bekæmpe klimakrisen. 
For det var COP 26s vigtigste resultat, 
at den private sektor ser mulighederne 
i den klimakritiske omstillingsproces, 
og derfor skal vi andre også fastholde 
troen på at nå nødvendighedens foran-
dring. Slutteligt konstaterede Mogens 
Lykketoft, at EU-kommissionens ”Fit for 
55” program (EUs program for en grøn 
omstilling) også burde gælde for Øster-
søregionen, da regionen må vedblive at 
se sig selv som en del af en europæisk 
virkelighed.

Dagens næste taler var Søren Riis-
høj, som argumentede for, at det gamle 
Jerntæppe er blevet til et nyt mentalt 
(h)jern(e)tæppe. Ikke kun mellem en 
liberal og en illiberal samfundsorden, 
men også pga. en tendens til at se ned 
på de nye EU-lande. Det har skabt en 
højspændingssituation i Østersørådet. 
Det må være civilsamfundets opgave at 
overvinde dette mentale jerntæppe ved 
at mødes, gennem dialog, udvekslingen 
af ideer, mennesker og varer samt frem-
me af venskaber, fra det personlige til 
det statslige plan. Det sidste f. eks. via 
venskabsbyforbindelser. Vi skal �inde 
en vej væk fra gensidig mistro, dobbelte 
standarder og konfrontation. Som tilhø-
rer bed man særligt mærke i problem-
stillingen omkring mediernes fokus, der 
er ikke det uvejr i USA, der ikke bliver 
nævnt i �jernsynets nyhedsudsendelser, 
mens regeringers angreb på civilsam-
fundene i det østlige Centraleuropa går 
ufortalt hen, eller (for nu at tilføje endnu 
et eksempel) at Nord Stream 2 angribes 
så hårdt i medierne, mens Baltic Pipe, 
der skal gå fra Norge via en landlinie 
gennem Danmark til Polen forbliver ude-
batteret, ufortalt og uproblematiseret.
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Behovet for en revitalisering af 
NGO-netværket
Som det fremgår af denne sammenfat-
ning af førstedagens oplæg, snævrede 
de mere og mere ind på at fokusere på 
det egentlige Østersørum. I 2010 vedtog 
Østersølandenes udenrigsministre Vilni-
us 1 Deklarationen som en vision med 12 
punkter for blandt andet politisk og mel-
lemfolkeligt samvirke i regionen. Tobias 
Etzold, som har medvirket til at skrive 
evalueringsrapporten, fastslog blandt 
andet, at på trods af spillover-effekten 
i 2014 er der stadig et rum for politisk 
samarbejde, og civilsamfundssamarbej-
det har stadig fungeret. Oplægget slutte-
de med Vilnius 2 Deklarationen, vedtaget 
i juni 2021, som en vision for det kom-
mende tiår, om hvordan civilsamfundet 
skal samarbejde om at styrke indsatsen 
for at påvirke de politiske beslutningsta-
gere - og at blive hørt.

Dette indlæg blev fulgt op af �lere, 
blandt andre af Jeanette Thomsen, med-
lem af den danske koordinationskomite, 
der understregede, at ikke bare dan-
ske NGOer, men også det internationale 

Østersø-NGO-samarbejde i det hele ta-
get må slutte berøringsangsten og søge 
nye samarbejdsmuligheder og �inansie-
ringskilder. Det sidste var et væsentligt 
udgangspunkt for resten af konferencen, 
der især handlede om, hvordan man kun-
ne sikre ikke bare dets overlevelse, men 
dets revitalisering og videreudvikling. 

Andendagen fortsatte derfor med 
beretninger fra NGO-platformene i de 
enkelte lande, inden dagens vigtigste 
tema blev taget op. Hvordan sikrer vi 
ikke bare den fortsatte eksistens af et 
Østersø-NGO-Netværk, men dets revi-
talisering og videreudvikling.? Lad os 
starte besvarelsen af det spørgsmål i den 
positive ende. Mødet viste en ubetinget 
tilslutning til at fortsætte (sam)arbejdet. 
Den store knast er spørgsmålet om, hvor-
dan rammen for det fortsatte samarbej-
de skal være. Skal det være i en fastere 
form som en ”legal entity”, eller skal man 
fastholde et mere uformelt samarbejde i 
en netværksform, selvom det resulterer 
i nogle problemstillinger i forhold til at 
søge midler til at fortsætte arbejdet?

Hvordan kommer vi videre?
Imidlertid giver det langt større værdi 
at fokusere på en anden konklusion: de 
gode viljer til at fortsætte det transna-
tionale NGO-samarbejde. Lad gå, der er 
så nogle problemstillinger, der skal af-
klares, og nogle nationale forskelle, der 
skal anerkendes. Det drejer sig f.eks. om 
hvordan der i fremtiden kan sikres nye 
midler og �inansieringskilder til at fort-
sætte arbejdet. Hvordan genskaber vi 
de nationale platforme, der har været 
hårdest ramt af følgerne af pandemien? 
Hvordan skal erkendelsen af, at myndig-
hederne i en række Østersølande pres-
ser mulighedernes rum for civilsamfun-
denes frie virksomhed og forståelsen af 
begrebet NGO, udmøntes i praksis? 

Konferencen mundede også ud i, at der 
blev aftalt en fælles handleplan for den 
kommende periode. De enkelte platfor-
me forpligtede sig til at gennemgå med-
lemsgrundlaget nærmere. Nogle af de 
stærkere platforme forpligtede sig til at 
hjælpe de svagere platforme. Den danske 
platform skal bistå Estland og Tyskland. 
Den svenske Norge og Finland, og den 

Deltagerne i konferencen Our Common Agenda in the Baltic Sea Region på Dragør Badehotel. 
Nr. 6 fra venstre er Jens William Grav, den danske koordinator og primus motor.
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polske platform skal bistå Litauen. Den 
platform skal færdiggøre et vedtægtsud-
kast som forhåbentlig kan godkendes i 
løbet af foråret

Det er den vilje, det fortsatte arbejde 
i Østersø-NGO-Netværket må bygge på 
– den gode vilje til at fortsætte samar-
bejdet og den mellemfolkelige dialog, 
der ubetinget rækker udover snævre 
statslige interesser og manglende vilje 
til økonomisk at understøtte folkenes 
frie og uhindrede samkvem. Som med-
lem af Helsinki-Komiteens bestyrelse 
Leif Lønsmann skrev i en kommentar til 
netværksmødet: ”Dét er et vigtigt arbej-
de, Kim. Når toppen strides, gælder det 
om at folk holder sammen, på tværs af 
grænser!”

Og heri ligger også den afgørende sand-
hed i forhold til Østersø-NGO-Netværket, 
en insisteren på værdien af, trods beho-
vet for at mødes mindst en gang mere for 
at høvle de største knaster af, at fortsæt-
tes med at mødes, at fastholde dialogen 
og at �inde midlerne og rammerne til at 
fortsætte arbejdet for den ægte mellem-
folkelige dialog. Som Helsinki-Komiteens 

formand Karsten Fledelius har påpeget, 
så har vi alt for længe og i alt for høj grad 
vænnet os til at se Østersøregionen som 
et lavrisikoområde, men i den nuværen-
de verdens(u)orden er dette ikke længe-
re tilfældet. 

Derfor er det Helsinki-Komiteens op-
gave, som en del af den danske platform 
og i samarbejde med de øvrige danske 
NGOer, at overbevise det danske poli-
tiske establishment om den generelle 
værdi af at støtte den ægte mellemfol-
kelige dialog, der rækker ud over nati-
onale myndigheders (ofte) snævre na-
tionale interesser. Det fortsatte arbejde 
skal sikre rammerne for eksistensen af 
et mellemfolkeligt grænseoverskridende 
NGO-samarbejde i Østersøregionen.

Kim Frederichsen (Ph.d., ua�hængig 
forsker) er medlem af den rådgivende 
gruppe, landsnæstformand i Dansk-Rus-
sisk Forening og bestyrelsesmedlem i 
FN-forbundet. Han repræsenterer de to 
sidstnævnte organisationer i Østersø NGO 
Netværk, Danmark.

Videre læsning: 
Østersørådets hjemmeside: 
https://cbss.org
Baltic Sea NGO Network: 
http://www.balticseango.net
Østersø NGO Netværk Danmark: 
https://www.bs-ngo.dk
Vilnius 2 Deklarationen: 
https://cbss.org/wp-content/
uploads/2021/06/vilnius-ii-decla-
ration.pdf
Evalueringsrapport om Vilnius 1 
Deklarationen 
(med link til samme): 
https://cbss.org/publications/re-
�lection-paper-on-the-vilnius-de-
claration-a-vision-for-the-bal-
tic-sea-region-by-2020/ 
Europa-Kommissionens 
”Fit for 55” program: 
https://ec.europa.eu/info/stra-
tegy/priorities-2019-2024/euro-
pean-green-deal/delivering-euro-
pean-green-deal_da



19Den Danske Helsinki-Komités Nyhedsblad

Af Lena Jørgensen

I Danmark har vi meget 
uigennemsigtige regler for 
private donationer til poli-
tiske partier. Den manglen-

de gennemsigtighed betyder, at offent-
ligheden - vælgerne - ikke kan få at vide, 
hvem der donerer penge til partierne og 
hvor meget. Risikoen ved det nuværende 
system er, at en bidragyder kan købe sig 
til ind�lydelse hos en politiker, og at man 
som vælger ikke kan se, om der er en 
sammenhæng mellem hvem, der modta-
ges bidrag fra, og den politik, der bliver 
ført. 

Det er et problem, som Europarådets 
korruptionsvagthund, GRECO (Group of 
States against Corruption), siden 2009 
har anbefalet Danmark at gøre noget 
ved. I anledning af GRECOs seneste eva-
lueringsrapport, som blev offentliggjort 
den 26. maj 2021, satte Den Danske Hel-
sinki-Komité derfor igen fokus på emnet 
på årets Folkemøde, hvor to talere skul-
le gøre os klogere på problemstillingen, 
Hanne Juncher, sekretariatschef i GRECO 
og overordnet ansvarlig for GRECOs mo-
nitorering, og Peter Skaarup, retsordfø-
rer og gruppeformand i Dansk Folkepar-
ti. 

Ifølge de gældende partistøtteregler 
for private er en bidragyder garanteret 
anonymitet ved donation på max. kr. 
21.400. Anonymiteten bortfalder, når 
donationer overstiger denne grænse. Til 
gengæld er det hemmeligt, hvor meget 
en bidragyder har doneret. Det betyder 
i praksis, at offentligheden kan se, at en 
navngiven virksomhed/organisation/
fagforening har støttet et parti med mere 
end maximum-beløbet, men at det ikke 
er muligt at få oplyst beløbets størrel-
se, om der f.eks. er doneret 22.000 eller 
2 mio. kroner. Ligeledes er der talrige 
eksempler på, at politikere har modta-
get beløb fra samme bidragyder, der 

Den private støtte til politiske partier 
i Danmark er uigennemsigtig.

overstiger maksimalgrænsen kreativt 
ved at bidragyderen f.eks. donerer 5 x 
maksimalbeløbet og derved bevarer sin 
anonymitet. Et konkret eksempel herpå 
er Britt Bager (V), der på denne måde i 
2019 modtog kr. 100.000 fra en ukendt 
bidragyder. Der �indes mange tilsvaren-
de eksempler i bogen Skjulte penge af 
Carl Emil Arnfred. 

Derfor anbefaler GRECO Danmark, at 
der bør indføres et forbud mod anony-
me donationer til enkeltpersoner, og at 
der bør kræves større åbenhed om stør-
relsen af donationer. Desuden anbefaler 
GRECO, at der etableres et bedre tilsyn 
med den økonomiske støtte til partier og 
politikere. 

I GRECOs seneste rapport konkluderes 
det, at Danmark har implementeret 8 af 
14 anbefalinger tilfredsstillende, to an-
befalinger er kun delvist implementeret 
og �ire anbefalinger er slet ikke imple-
menteret. 

Den manglende implementering vir-
ker paradoksal af �lere årsager. Dels fordi 
Danmark ifølge Transparency Interna-
tionals Perception Index er et af de fem 
mindst korrupte lande i verden. Dels for-
di Danmark er et velfungerende demo-
kratisk og tillidsbaseret samfund. Derfor 
undrer det Den Danske Helsinki-Komité, 
at fortsat ikke alle GRECO-anbefalinger 
er blevet implementeret. 

Hanne Juncher fortalte i sit oplæg (der 
var optaget på forhånd), at GRECOs ar-
bejdsmetode er gensidig evaluering og 
gruppepres. Monitoreringen foregår ved 
evaluering med et besøg i den stat, der 
evalueres, og en compliance procedure 
for at vurdere medlemslandenes imple-
menteringsstatus. 

Grundlaget for GRECOs arbejde er 
Europarådets anti-korruptionsstandar-
der. Det er den strafferetlige og den ci-
vilretlige konvention mod korruption, 
som begge er fra 1999, og nogle mere 
specialiserede soft law instrumenter, der 

er blevet vedtaget af Europarådets Mini-
sterkomité. Medlemsstaterne er forplig-
tede til at vise, hvilke tiltag de iværksæt-
ter som respons. 

Ifølge Hanne Juncher er der siden 
GRECOs etablering for 20 år siden sket 
en positiv udvikling i forhold til bekæm-
pelse af korruption, idet der er en øget 
bevidsthed om korruptionens ødelæg-
gende konsekvenser i forhold til folks 
liv, landes institutioner og processer. 
Korruption er ikke længere noget, der 
bliver betragtet som en forbrydelse uden 
offer, men som noget, der undermine-
rer hele den demokratiske struktur. De 
�leste europæiske lande har nu ret god 
lovgivning, der kriminaliserer forskelli-
ge former for korruption, men GRECOs 
erfaring er, at et strafferetligt grundlag 
ikke er tilstrækkeligt: Lande med stærk 
ytringsfrihed, ret til information og fri 
presse, beskyttelse af undersøgende 
journalister, ua�hængige anklagere og 
domstole og velregulerende myndighe-
der, der respekterer menneskerettighe-
derne, har tilsyneladende et lavere kor-
ruptionsniveau og bedre betingelser for 
at bekæmpe korruption.

Hanne Juncher understregede, at GRE-
COs rolle er at sikre, at landene har de 
bedste værktøjer til at bekæmpe kor-
ruption. GRECO evaluerer samtlige med-
lemslande individuelt. Selvom nogle af 
medlemsstaterne ligesom Danmark er 
pluralistiske demokratier, så er valgsy-
stemerne ikke identiske. Derfor er GRE-
COs anbefalinger ”skræddersyede” til de 
enkelte medlemsstater.

Som led i den positive udvikling af kor-
ruptionsbekæmpelse har mange lande, 
inklusive de nordiske lande, taget bety-
delige skridt til at forbedre gennemsig-
tigheden ved �inansiering af politiske 
partier. Hanne Juncher kunne oplyse, at 
Finland, Norge og Sverige alle har fulgt 
GRECOs anbefalinger. Derfor blev GRE-
COs monitoreringsrunde afsluttet i disse 
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Fakta 
Partistøtte de�ineres som enten 
offentlig eller privat. Den offent-
lige partistøtte tildeles ”automa-
tisk” i h.t. Partistøtteloven. I 2020 
udgjorde den offentlige partistøtte 
kr. 33,50 pr. stemme opnået ved 
folketingsvalget i 2019. Det bety-
der, at f.eks. Socialdemokratiet �ik 
33 mio. kr., mens Dansk Folkeparti 
�ik 10 mio. kr. 
Privat partistøtte modtager 
partierne fra private bidragydere, 
såsom virksomheder, fagforenin-
ger, organisationer eller enkelt-
personer. 

Procedure i forbindelse med offent-
liggørelse af GRECOs rapporter
Rapporterne kan først offentlig-
gøres, når den danske regering 
har godkendt dem. Det er Folke-
tingets Udvalg for forretnings-
orden, som gør selve rapporten 
tilgængelig for alle partier og som 
giver mulighed for, at de kan stille 
spørgsmål til den. 

GRECO har 50 medlemmer, heraf 
49 i Europa plus USA, og EU har 
observatørstatus. 

tre nordiske lande i hhv. 2011, 2013 og 
2018. 

Hanne Juncher roste Danmark for de 
fremskridt, som Danmark har gjort i for-
hold til GRECOs anbefalinger i form af 
nye retningslinjer, der indebærer, at en 
revisor ikke kan være medlem af det po-
litiske parti, som han/hun reviderer, og 
man kan kun være revisor for det samme 
parti i højst 7 år. Men GRECO er fortsat 
bekymret for Danmarks manglende im-
plementering af andre anbefalinger, der 
har til formål at øge den generelle gen-
nemsigtighed ved �inansiering af politi-
ske partier. 

Afslutningsvis sagde Hanne Juncher, at 
GRECO er et teknisk organ, men at gen-
nemførelse af GRECOs anbefalinger kræ-
ver politisk vilje. Europarådets og GRECOs
opfattelse er, at korruption i enhver form 
uanset omfang udgør en trussel mod de 
centrale værdier, som vores samfund og 
dets institutioner er baseret på. GRE-
COs grundlæggende budskab er derfor, 
at et land - uanset hvor det be�inder sig 
på Transparency Internationals Percep-
tion Index - bør indføre forebyggende 
antikorruptions foranstaltninger - som 
anbefalet af GRECO.

Peter Skaarup talte efterfølgende om 
Dansk Folkepartis holdning til GRECOs 
anbefalinger. Overordnet mener Peter 
Skaarup, at GRECO har en pointe, og at 
der på nogle punkter er behov for en 
”kæde-stramning” af reglerne. Når man 
strammer op på nogle regler, som nog-
le vil sige, at der er blevet gjort tilbage 
i tiden, så kan der være nogle, som vil 
spekulere i at kanalisere penge eller 
goder uden om reglerne. Peter Skaarup 
anser det ikke som noget kæmpestort 
problem. Til gengæld anser han det for 
et problem, at vi i Danmark er ved at få 
amerikanske tilstande, som betyder, at 
det er penge, der afgør valgkampe. Sådan 
må det ikke være. Ud over den offentlige 
partistøtte (se faktaboks) som varierer 
fra parti til parti a�hængig af stemme-
antal, så kan der være et incitament til 
at søge forskellige private bidrag i form 
af penge eller andre faciliteter. For de 
enkelte folketingskandidater og byråds-
kandidater har kun deres egne penge. 
Specielt fagbevægelsen er rigtig gode til 

at bakke op om såkaldt røde kandidater i 
form af naturalier, såsom bedre plads på 
plakatstandere, lokaleleje eller reklame-
artikler. De blå partier har gode mulighe-
der i form af støtte fra DA eller virksom-
heder. Så der er en magtkamp der. 

Men hvad gør vi ved det? Følger vi 
GRECO? Peter Skaarup mener, at GRE-
COs anbefalinger er en elefant for parti-
erne, som bør spises i små bidder. Først 
og fremmest mener han, at man bør ned-
sætte beløbsgrænsen på kr. 21.400, som 
kan doneres anonymt, til et lavere beløb. 
Peter Skaarup forudser dog, at nogle 
partier – typisk de regeringsbærende 
– vil være modstandere af en sådan æn-
dring, fordi de har ikke har nogen inte-
resse i det. Eksempelvis Venstre, Social-
demokratiet, Konservative og Radikale, 
som har gavn af det nuværende system. 
Hvis Den Danske Helsinki-Komité øn-
sker at ændre dette system, rådede Peter 
Skaarup derfor til, at vi går målrettet til 
værks og tager en dialog med disse par-
tier, typisk på arbejdsgiver- og lønmod-
tagersiden. 

På spørgsmålet om det ikke gør indtryk 
på den danske regering, at andre nordi-
ske lande er længere fremme på området 
end Danmark, svarede Peter Skaarup, 
at det gør det, men tilføjede, at GRECO 
desværre sender det signal, at Danmark 
er korrupt. Ganske vist anerkender Pe-
ter Skaarup, at Hanne Juncher på ingen 
måde gav udtryk for dette i sit oplæg. Pe-
ter Skaarup mener, at kombinationen af, 
at GRECO måske har ødelagt det for sig 
selv med sine bombastiske udmeldinger, 
og at det ikke er ønskeligt for de nævnte 
partier, kan forklare den politiske uvilje 
til at følge GRECOs anbefalinger. 

Hanne Severinsen, tidligere Europa-
rådsmedlem og MF(V) gav Peter Skaarup 
ret i, at det er de store partier, der tøver 
med at gøre noget ved problemet. Om-
vendt mener Hanne Severinsen ikke, at 
GRECO startede med at være bomba-
stisk, men at de naturligvis bliver nødt 
til at gentage anbefalingerne, når de ikke 
bliver fulgt. Hanne Severinsen påpegede, 
at hvis magthaverne i fremtiden ikke er 
gode mennesker, så mangler vi reglerne. 
Så måske bør man acceptere, at Europa-
rådet er sat i verden for at blande sig i 

indre anliggender, selvom det kan være 
irriterende. 

Hertil svarede Peter Skaarup, at Dan-
mark er unikt, fordi vi er et tillidsbaseret 
samfund, hvilket de �leste danskere på-
skønner. Men heroverfor står så, at GRE-
CO har fremført det samme 5 gange, og 
at de to store politiske partier Socialde-
mokratiet og Venstre, synes, at dette er 
træls. Derfor har de en interesse i at gøre 
nar af GRECO. Peter Skaarup mente der-
for, at GRECO bør droppe den skarpe re-
torik – om end dette ikke var møntet på 
Hanne Junchers indlæg. Peter Skaarup 
konstaterede i hvert fald, at det er det 
bombastiske, der er blevet opfattet af 
politikerne på Christiansborg.
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Af Lena Jørgensen

Korruption er noget, der i 
høj grad skaber splittelse 
i EU. Det betyder, at nogle 
EU-medlemmer er tilba-

geholdende med at give EU større bud-
getter, fordi de er bange for, at pengene 
bliver brugt på svindel i lande som f.eks. 
Italien, der er hårdt plaget af organise-
ret kriminalitet. Samtidig har mange 
EU-lande været tilbageholdende med at 
give EU mandat til at retsforfølge deres 
borgere. 

Men ligesom Europarådet har opret-
tet GRECO til at bekæmpe korruption i 
Europarådets medlemsstater, har EU nu 
oprettet en ny institution til at bekæmpe 
korruption i EU-landene: Den 1. juni i år 
�ik EU et nyt retligt organ, European Pub-
lic Prosecutors Of�ice (EPPO), som gør 
det muligt at indlede retssager mod mis-
brugere af EU-midler. EPPO har mandat 

Ny institution til at bekæmpe korruption i 
EU-medlemsstater

til at rejse tiltale for misbrug af EU-mid-
ler og for en række andre lovovertrædel-
ser, såsom svindel med moms og told. 

Det har hidtil udelukkende været de 
nationale regeringers ansvar, og hvis et 
medlemsland nægtede at rejse tiltale, 
var der ikke noget europæisk organ, der 
kunne gøre det. Styrken ved EPPO er, at 
det ifølge vedtægterne er ua�hængigt 
af nationale regeringers ind�lydelse. I 
praksis er det bestemt, at EPPOs 22 an-
klagere ikke kan overvåge sager fra eget 
hjemland, ligesom de heller ikke kan til-
bagekaldes af deres hjemlande. Ankla-
gerne bliver valgt for en 5-årig periode 
og EPPO kan genvælge dem for 5-årige 
perioder på ubestemt tid. Alligevel kan 
politisk ind�lydelse ikke helt undgås. Dels 
fordi EPPOs anklagere skal indbringe de-
res sager for de nationale domstole, dels 
fordi et land skal godkende den anklager, 
som skal delegeres til EPPO. Omvendt 
kan EPPO afvise et lands kandidat til at 

være anklager hos EPPO, hvilket f.eks. er 
sket med de kandidater, som Bulgarien 
på et tidspunkt havde indstillet. 

Tilslutningen til EPPO er ikke fuldtal-
lig endnu. Af EUs 27 medlemslande har 
22 lande tilsluttet sig. De resterende 5 
lande tæller både EUs mest korrupte 
land, Ungarn, og et af verdens mindst 
korrupte lande, Danmark, som ikke 
kan tilslutte sig samarbejdet på grund 
af retsforbeholdet. Det samme gælder 
Irland. EPPO skal derfor �inde ud af, 
hvordan man samarbejder med de 5 
lande, indtil de tilslutter sig EPPO. De 
øvrige 2 lande er Sverige og Polen. EPPO 
har modtaget hundredvis af sager og vi 
vil derfor følge udfaldet af disse i den 
kommende tid. 

Kilder: The Economist, 21. august 2021, 
Fighting Fraud – Enter the Cleaner.
European Public Prosecutors Of�ice 
https://www.eppo.europa.eu
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Mindeord om Bent Melchior, 1929-2021 
– fl ygtning, partisan og brobygger

Af Karsten Fledelius

Tidligere overrabbiner i 
Danmark Bent Melchior 
døde den 28. juli i den høje 
alder af 92. Lige som den 

lidt ældre Herbert Pundik, som opnåede 
samme alder, oplevede han både �lygt-
ningetilværelse under Anden Verdens-
krig og deltagelse som frivillig soldat i Is-
raels selvstændighedskrig 1947-49. Men 
i modsætning til Pundik, som endte med 
at slå sig ned i Israel – dog med en base 
også i København, især i hans tid som 
chefredaktør ved Politiken – blev Bent 
Melchior fastboende dansker og efter-
fulgte sin far Marcus Melchior som over-
rabbiner 1970-96. Herved blev han det 
jødiske trossamfunds ansigt i det danske 
samfund, og samtidig, med sin forståelse 
for andre former for tro, og humor, åben-
hed og varme, et bidrag til det samfund, 
han til sin død følte som sit. 

Martin Krasnik har i sin nekrolog over 
ham i Weekendavisen den 30.07. gengi-
vet en aviskommentar fra Bent Melchior, 
skrevet efter attentatet ved synagogen 
i Krystalgade i februar 2015 på sik-
kerhedsvagt Dan Uzan: Jeg var en time 
forleden i Krystalgade, hvor såkaldt al-
mindelige mennesker kom én for én, de 
�leste med en lille buket, som de lagde til 
de tusindvis af andre, og så stod stille og 
re�lekterede, mange med tårer i øjnene. 
“Det er den slags danskere, som reddede 
os i 1943”, tænkte jeg ved mig selv. Stil-
færdige, anonyme og dog så handlekraf-
tige. Tak skal I have. Jeg føler mig tryg i 
jeres selskab.

Af de mange mindeord, som er kom-
met efter Bent Melchiors død, har kun få 
været delvist negative: Søren Espersen 
(DF, Kristeligt Dagblad 29.7.) beundrer 
hans samarbejde med Özlem Cekic, men 
synes at »hans tilgang var meget naiv, 
når det kom til muslimsk indvandring. 

Vi ved, at jødedommen er presset af 
muslimer i hele Europa, men den del så 
han aldrig, og han ville ikke se den, for-
di han troede så meget på dialog, som 
han gjorde.« –  Özlem Cekic siger samme 
sted bl.a.: »Modet til at mødes med dem 
man er uenig med, er det vigtigste, vi kan 
lære af Bent. Hans livs�iloso�i var, at man 
ikke kan skabe fred med sine venner. Det 
kræver, at man sætter sig ned med sine 
�jender. … Han har altid vist vejen frem 
og stillet sig selv helt ud på spidsen og 
været ligeglad med, hvad folk tænker. På 
den måde var han en stor inspiration for 
alle os andre.«

Men stærkest er nok det, Pernille Skip-
per (EL) udtaler til Kristeligt Dagblad: 
»Jeg ser ham som indbegrebet af næste-
kærlighed og som en person, som var i 
stand til at bygge bro mellem mennesker. 
Han var overrabbiner, men han har jo 
også været en samfundsdeltager på et 
niveau, som de færreste kan prale af, og 
han har altid formået at være det på en 
måde, hvor han tog de sværeste diskussi-
oner – men aldrig på en konfronterende 
og kon�liktoptrappende måde«. Pernille 
Skipper fremhæver efterfølgende hans 
rolle som samlende �igur efter attentatet 
i 2015 og hans efterfølgende insisteren 
på, at hans arbejde skulle handle om at 
få unge muslimer og jøder til at møde 
hinanden for at nedbryde fordomme og 
misforståelser.

Billedkunstneren Maja Lisa Engel-
hardt fremhæver på sin side den humor, 
som var så karakteristisk for Bent Mel-
chior, og som var så central en del af hans 
forhold til medmennesket: »for sammen 
med sin visdom og åbenhed havde han 
en helt fantastisk humor. Når han fortal-
te nogle af sine jødiske historier, var man 
ved at falde om på stolen af grin. Og det 
tror jeg er vigtigt i debatten om jøders 
vilkår. Det er jo ikke altid, at den debat er 
præget af humor.«

Man skal dog ikke tro, at Bent Melchior 
ikke kunne slå fra sig, hvis han blev 
trængt. Som Georg Metz fremhæver i 
sin meget nuancerede nekrolog i Infor-
mation den 29.7. kunne Det Mosaiske 
Trossamfund »være skueplads for hef-
tige interne stridigheder, eksempelvis 
om overrabbinerens rolle. En magtfuld 
formand mente, at Melchior udtalte sig 
for meget på synagogens vegne og ville 
binde ham en mundkurv. Melchior tilt-
vang sig ytringsfriheden ved at true med 
at gå. Siden talte han så frit, som han ville 
under ansvar.« 

Om hans sene år efter pensioneringen 
i 1996 skriver Metz, at der oftere end 
før var anledning til »at kalde de hidsi-
ge til orden, de uforsonlige til forsoning 
og tale de uforstandige til indsigt. Bent 
Melchior betragtede sådan set trossam-
fund og den slags forskelligartetheder 
i forestillingerne om det hinsides i det 
grundvigianske ord: menneske først. Om 
det gjaldt jøder, kristne, katolikker eller 
protestanter, buddhister eller muslimer, 
søgte Melchior samtale frem for konfron-
tation, forståelse frem for insisteren.« Og 
Metz henviser her til den “civilisatoriske 
skrøbelighed” som både ufrivilligt og 
indlysende kom til at præge Melchiors 
liv og skæbne.
 

Her rammer Metz en central erkendel-
se hos Bent Melchior, vor alle sammens 
gensidige a�hængighed af hinanden som 
mennesker. Og dermed livsnødvendig-
heden af den stadige samtale, i gensidig 
respekt, trods alle modsætninger. Det er 
noget, det er vigtigt at fokusere på, når 
ærgrelsen over unødvendige, rethaveri-
ske kon�likter er ved at tage modet fra 
en. Humoren har båret jøderne og andre 
forfulgte minoriteter gennem århund-
reders trængsler og bygget bro mellem 
de mest forskellige mennesker. Men ”de 
forskellige” skal have mulighed for at 
mødes. Derfor er fora som Europarådet, 
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OSCE og FN så vigtige, selv om man dér 
ofte skændes, så støvet �lyver om ørerne. 
Og derfor er det så vigtigt, om nødven-
digt på trods, at bevare optimismen, som 
Bent Melchior gjorde det gennem hele sit 

Af Philip Maschke

Ved Højesteretten i Moskva 
føres der nu sag mod Me-
morial International, hvor 
anklagerne kræver organi-

sationen opløst, da den har forbrudt sig 
mod lovgivningen om ”fremmede agen-
ter”. Ifølge anklagerne burde organisati-
onen have mærket samtlige publikatio-
ner, herunder social media meddelelser, 
som fremmede agenter. 

Memorial står overfor sin største trus-
sel siden dens dannelse af dissidenter, 
herunder Andrej Sakharov, dens første 
formand, i 1989. Memorial har opbygget 
et stort arkiv over Sovjettidens krimi-
nelle og undertrykkende adfærd og har 
utrætteligt været fortaler for menneske-
rettigheder. Memorial er et symbol på 
den postsovjetiske demokratisering.

Memorials advokater og grundlæggere 
nægter væsentlige lovovertrædelser, og 
at det kun kan dreje sig om et ubetydeligt 
mindre antal publikationer, der ikke har 
været mærket korrekt. 

Organisationens venner giver udtryk 
for, at en lukning af Memorial vil betyde 
en afslutning på Ruslands postsovjetiske 
demokratiseringsproces. 

Memorial har samlet en liste over poli-
tiske fanger, der omfatter såvel forbudte 
religiøse mindretal som Putins mest ud-
talte kritiker Alexej Navalnij. Organisati-
onen har også været fortaler for politiske 
fanger, migranter og andre marginalise-

Ruslands Højesteret skal afgøre søgsmål 
om at lukke Memorial

liv. Selv de mest grundfæstede diktaturer 
kan pludselig synke i grus, som det var 
tilfældet med Sovjet. Og humoren var 
med til at undergrave det, som i mange 
andre tilfælde både før og siden. Derfor 

var Bent Melchiors konsekvente insiste-
ren på ytringsfriheden så vigtig. 

Som den respektfulde provokatør han 
også var. 

rede grupper, og herunder påvist over-
greb, især i Tjetjenien.

Ruslands to modtagere af Nobels 
fredspris, Mikhail Gorbatjov og redak-
tør Dmitri Muratov har opfordret ankla-
gerne til at indstille sagen. I sin tale ved 
modtagelsen af Nobels fredspris sagde 

Muratov, at Putin har støttet opførelsen 
af et monument til ære for Memorials 
første formand, Andrej Sakharov, mens 
anklagemyndigheden nu søger at lukke 
foreningen.

Kilde: AFP 14. december 2021
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