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Polen sættes under PACE monitorering
Af Philip Maschke
Europarådets parlamentariske forsamling vedtog ved
sin vintersession den 28.
januar 2020 at sætte staten Polen under monitorering på grund
af den polske regerings nedlæggelse af
et ua�hængigt retsvæsen. Til grund lå
en meget veldokumenterende rapport,
der kan anbefales til nærstudium og som
blev fremlagt af co-rapportørerne Azadeh Rojhan Gustavsson, (Soc.) Sverige og
Pieter Omtzigt, (EPP/CD), Holland. Senest har præsident Duda underskrevet
love, der dels indfører disciplinærstraffe
for dommere, der ytrer sig, dels forbyder
andre retsinstanser – under strafansvar
– at undersøge eller sætte spørgsmål ved
enhver dommerudnævnelse foretaget af
Polens præsident. Dermed er retsvæsnets ua�hængighed afskaffet.
I sin kommentar hertil skriver Helsinki
Foundation for Human Rights, Warszawa, og Human Rights House Foundation,
Genève, citat: HFHR og HRHF ser frem
til en hurtig og effektiv gennemførelse
af moniteringsproceduren. Det er første gang i to årtier, at denne institution
underkaster en EU-medlemsstat denne monitering, som er en irettesættelse
for de tiltag mht. afskaffelse af menneskeretsbeskyttelse, den polske regering
siden 2015 har gennemført. Moniteringsproceduren omfatter regelmæssige
besøg af to rapportører, der vil notere
fremdrift gennem plenardebatter og dialog med myndighederne for dermed at
tilse, at problemerne håndteres ærligt.
For nærværende er moniteringsproceduren i kraft for 11 stater, herunder Tyrkiet, Albanien og Georgien.
”Menneskeretsforsvarere
har
i
�lere år slået alarm mht. den polske regerings angreb på retsstaten.
Vi byder PACEs beslutning velkommen, men en robust moniteringsmekanisme må etableres øjeblikkeligt.

Sammen med vore polske partnere
opfordrer vi PACE til en hurtig og effektiv udnævnelse af co-rapportører
og en umiddelbar tilrettelæggelse af

deres første besøg i Polen” udtaler
HRHFs advocacy-chef Dave Elseroad.
Forsættes på side 4

Claus von Barnekow: Tag initiativet nu!
Hvis Europarådets medlemsstater – i modsætning til EU, der takket være
EuropaKommissionen er længere fremme – ikke anvender de muligheder, der
står til rådighed for at nå frem til en begrundet konklusion om Polens juridisk/
politiske stilling og herefter leverer praktiske og principfaste løsninger på Polen-problemet, så tager afmagten i Europarådet over; medlemsstaterne svigter
deres moralske ansvar, Europarådet (retsstat, menneskerettigheder, demokrati) og dets medlemsstater fratages muligheden for at øve anden væsentlig
ind�lydelse end den, der passer en given medlemsstat.
Den danske regering har med andre deltaget i mellemstatslige klager mod
Grækenland efter militærkuppet i 1967 og mod Tyrkiet efter militærets
magtovertagelse i 1980. Hvad med et passende nordisk initiativ? Det ville
bekræfte, at Danmark er et land, ”som står vagt om de internationale konventioner, ... og engageret indgår i forpligtende internationale fællesskaber”, som
skrevet står på første side af regeringens forståelsespapir fra 2019. Det ville
tillige være et praktisk eksempel på nordiske staters bestræbelser på fælles
at opnå ind�lydelse gennem den såkaldte smartstatstilgang til internationalt
diplomati (Anders Wivel: Nordisk smart diplomati: Økonomi og Politik nr. 2,
juni 2013.) Der er, som det fremgår, instrumenter til rådighed. Og et forum for
samarbejde eksisterer. Som følge af det nordiske samarbejde har de nordiske
repræsentationer i Strasbourg i mere end tyve år samarbejdet uformelt, især
vedrørende medlemsstaternes efterlevelse af Menneskerettighedsdomstolens
afgørelser.
Både regeringer og parlamentarikere har en fælles interesse i, at den politisk/juridiske glidebane i Polen stopper og rulles tilbage. Et nordisk initiativ
ville give genlyd, bringe mere indhold i den nordiske retorik, sætte Polen (og
andre med problemer) under et nødvendigt pres, og vise, at der kan regnes
med Norden i et for det liberale demokrati afgørende værdi- og retspolitisk
spørgsmål. Det er nok tid til også at overveje en statsklage mod Polen. Det
giver selvsagt ingen resultater at bringe sin bekymring op over for den polske
regering, når lejligheder dertil gives. Der skal skarp lud til skurvede hoveder.
Som næstformanden for den danske delegation, Michael Aastrup Jensen (V),
bl.a. udtalte i Strasbourg: “Og hvis vor organisation ikke tager fat ... hvorfor er vi
da her?”
Uddrag af kronik: https://www.altinget.dk/eu/artikel/tidligere-ambassadoer-polens-mishandling-af-retsstaten-skal-stoppes
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Europa, inklusive den daværende Sovjetunion samt USA og Canada, hviler på to forudsætninger: Garanti for, at grænserne kun kan ændres ved
fredelige midler, og at de individuelle menneskerettigheder respekteres. Aftalen medførte, at menneskerettighederne kom til at spille en langt
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bl.a. Georgien og Ukraine, her handler det grundlæggende om at formidle kendskab til de individuelle rettigheder, som de er fastlagt i internationale aftaler. Og at formidle kendskab til demokratiets procedurer og valgregler, således som de normalt virker på vore egne breddegrader.
Helsinki-Komiteen søger at oplyse om OSCEs og Europarådets virksomhed vedr. retsstat og menneskerettigheder.

Årets generalforsamling i Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder afholdes
onsdag den 27. maj kl. 17.00 i København K.
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Nærportræt af Erdoğans Tyrkiet - boganmeldelse

Menneskeretsforkæmper Sara Omar interviewes af Kirsten Larsen

3

Fortsat fra side 1
Malgorzata Szuleka fra Helsinki Foundation for Human Rights i Warszawa
siger, at hun under denne moniteringsproces forventer et tæt samarbejde
med Polens ua�hængige civilsamfund og
de institutioner i landet, der fortsat er
ua�hængige, herunder Polens Ombudsmand.
Polens �lertalsbaserede regering begyndte i 2015 undermineringen af uafhængige institutioner som domstole,
anklagemyndighed og medierne. Det
startede med angreb mod Forfatningsdomstolen. De ændringer, der blev vedtaget af Polens parlament, forringede
denne domstols mulighed for at overvåge checks-and-balances og var starten på
angrebet på retsstaten. Dette angreb før-

te til hurtige reaktioner fra internationale organisationer, herunder Europarådet
og PACE, som bad Monitoring Committee
om en rapport om hvordan demokratiske institutioner i Polen fungerer.
Siden har det regerende �lertal i Polen
vedtaget omkring 20 lovgivningsinitiativer, der regulerer domstolenes virke.
”Disse ændringer har udvidet den politiske kontrol med domstolene og ført
Polen ned ad en glidebane til PACEs nylige fordømmelse”, re�lekterer Szuleka.
I de seneste fem år har ændringerne i

retsvæsenet været ledsaget af disciplinærsager mod dommere og smædekampagner i offentlige medier rettet mod
individuelle dommere, i visse tilfælde på
opfordring fra top-politikere og landets
tidligere vicejustitsminister.
Med det kritiske trin, PACE har taget,
får den polske regering nu en mulighed
til at ændre retning og vende tilbage til
en position som et liberalt demokrati,
der opretholder retsstaten og beskytter
menneskerettigheder.

Link til rapporten om Polen:
PACE document no. 15025 (med et kort resumé):
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=28330&lang=en

TEMA: Helsinki-Komiteens projekter
Georgien: Unge uddanner unge i
demokratiets funktion
Af Karsten Fledelius
Georgien er et land med
stort set samme befolkningsstørrelse som Danmark, men noget større af
areal. Og med en langt mere broget etnisk sammensætning. Sporene af krigene i 1990erne og i 2008 er stadig til stede og er en faktor i georgisk politik. Især
den store mængde af internt fordrevne
georgiere fra minoritetsrepublikkerne
giver integrationsproblemer, men Georgien har også �lygtninge fra Rusland,
især tjetjenere, og Armenien: azerier,
som er �lygtet under landets krig med
naboen Azerbajdjan.
Georgien er en gammel kristen kulturnation med et skriftsprog, som går tilba-
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ge til 400-tallet med sit eget alfabet, som
den ikke deler med andre. Det er både en
styrke og en svaghed, specielt i integrationssammenhæng. Derfor er det et meget
relevant land i forbindelse med civilsamfundsudvikling, hvor mange medlemmer
af den unge generation udviser en stærk
ansvarsfølelse. For dem er kontakten
med Norden et vigtigt instrument i deres
orientering mod vestligt demokrati. Set
med vore øjne er Georgien et land med
stor strategisk betydning for udbredelse
af udbredelsen af europæiske værdier i
et turbulent område på grænsen mellem
det gamle Sovjetområde og Mellemøsten.
Georgien er endvidere det af landene
i regionen, som har fået bedst styr på
korruption, og som bl.a. med EU-støtte
har udviklet projekter inden for men-

neskerettigheder og civilsamfundsudvikling. Helsinki-komiteens vigtigste
samarbejdspartner er APD, Academy for
Peace and Development, som er udgået
fra en kreds af internt fordrevne unge fra
Abkhasien, der siden 1990erne har levet
og virket i Tbilisi, og som med støtte bl.a.
fra EU har udviklet projekter til støtte for
velfærd og uddannelse for udsatte personer og rekruttering af frivillige unge til
et sådant arbejde.

Projektet

Komiteens første kontakt til APD var i
kraft af et pilotprojekt i 2015 ved Nana
So�ia Hansen �inansieret af Folmer og
Helle Wistis Fond for International Forståelse. Det dannede basis for et større
projekt ledet af Carl Erik Foverskov og
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Helle Vallø, hvor vi ansøgte om �ik projektet �inansieret af Udenrigsministeriets midler hos CISU (Civilsamfund i
udvikling). Princippet var at uddanne
unge i at uddanne andre unge til folkelige projektarbejder efter det såkaldte Kaskadeprincip, dvs. at en mindre gruppe
fungerer som uddannere af en bredere
kreds af unge i forhold til udvikling af
forskellige sociale projekter. Pointen i
arbejdet er, at det er ikke nok at indføre
demokratiske love, de skal også fungere i
praksis i lokalsamfundet.
Projektet, som på engelsk �ik navnet
Peer Education for Democracy Building,
fungerede helt efter hensigten. Det gennemførte projekt har givet os megen
viden om forholdene i Georgien, ikke
mindst den store indsats, som frivillige
kræfter udfolder for at give børnene i
de midlertidige boligmiljøer, som typisk
tildeles fordrevne og �lygtninge, både
sportslige og lærdomsmæssige udfordringer. Et af de helt væsentlige skridt
er at udbrede kendskabet til engelsk
hos børn og unge. For oplevelsen af, at
Georgien har brug for nær kontakt med
vesten, er gennemgående, selv om ikke
alle, heller ikke i NGO-miljøerne, er lige
begejstrede over hvad de oplever i vestlige samfund som Danmark. Således var
vore georgiske samarbejdspartnere ikke
imponeret over, hvad de oplevede et sted
som Christiania.

Udfordringerne

Georgien er som Ukraine et land med
et spændt forhold til den russiske nabo,

selv om der nu i over 10 år har været ro
på grænserne til de to udbryderrepublikker Abkhasien og Syd-Ossetien. Og
således i en helt modsat situation til Hviderusland. Det er grænser, som tillader
nogen grænsehandel at gå igennem, og
som konstant overvåges af internationale styrker udsendt af OSCE. Forholdet
til Rusland er i dag mindre spændt end
under den farverige præsident Sakasjvili, således kan man igen få georgisk vin
i Rusland. Men georgierne er sig meget
bevidst, hvor udsat landet er, klemt inde
mellem Rusland, Azerbajdjan, Armenien
og Tyrkiet. Det mindst problematiske
forhold er til genboerne på den anden
side af Sortehavet, Ukraine, Rumænien
og Bulgarien.
En slående oplevelse var kontrasten
mellem land og by i Georgien. Tbilisi
er en levende og ganske velstående hovedstad, men mange steder i provinsen
ser man enten trøsteløse boligkvarterer
af den type, som var typisk for Sovjet i
1960erne, eller landsbysamfund, som er
fascinerende, men fattige. Men samtidig
organisationer, som gør et imponerende
arbejde for at lette levevilkårene for de
udsatte grupper og forsøge at skærme
den muslimske del af ungdommen mod
fundamentalistisk agitation.

benhavnske Asylselskab, et netværk af
9 børneinstitutioner i København, og en
ring af 16 børneinstitutioner i Georgien,
i samarbejde med APD. Grundlaget for
samarbejdet kan formuleres med ordene
”Demokratiet grundlægges i vuggestuen”. Et problem, som vi bl.a. regner med
at adressere, er mobning bl.a. i forbindelse med etniske forhold. Projektet er
under forberedelse, men vil først kunne
realiseres i form af besøg, genbesøg og
evaluering, i løbet af 2021. Det vil være
i stand til at mobilisere både georgiske
og danske pædagoger, som ikke tidligere har haft lejlighed til en sådan vidensdeling og -udveksling over grænser,
gennem et empowerment-program som
skaber nye erkendelser hos begge parter
og giver anledning til re�leksioner over
vigtigheden af at starte meget tidligt med
opdragelsen til demokrati.
Georgien er også på andre områder
et land, vi føler særdeles relevant for en
opfølgende indsats fra komiteens side.
Ønsket og bevidstheden om værdifællesskab med landene i EU, ikke mindst
de nordiske, skaber gunstige vilkår for
et samarbejde, som vi allerede har gode
erfaringer med.

Opfølgning

Det gennemførte projekt har givet anledning til �lere mindre projekt-ideer, som
vi nu søger at konkretisere med henblik
på at opnå �inansiering. Først i rækken
er et samarbejdsprojekt mellem Det Kø-
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Studenterkonferencerne i Ukraine siden 2015:
Kulturudveksling og demokratiforståelse
I sommeren 2015 arrangerede Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder sammen med universitetet i den
lille ukrainske by Perejaslav en sommerlejr for danske og ukrainske studerende. På denne lejr blev der grundlagt et
langt og godt samarbejde og lejren blev
startskuddet for et udviklingsprojekt,
der stadig er aktivt. Siden 2015 har der
(med undtagelse af 2019) fundet en årlig
konference sted i Ukraine, hvor omtrent
10 danske og 50 ukrainske studerende
har deltaget. Hvert år har vi tilstræbt at
lægge et nyt element til; hovedsagligt
for sikre et bæredygtigt udviklingspotentiale, men også for at fastholde både
vores eget, vore faste partneres samt
diverse bevillingsyderes engagement.
Grundtanken har imidlertid altid været
den samme: at unge mennesker mødes
og udveksler erfaringer om demokrati,
menneskerettigheder og kulturel forskellighed igennem uformelle såvel som
mere styrede aktiviteter.
Filoso�ien bag projektet er, at demokrati må forstås som mere end et politisk
projekt. Det er åbenlyst vigtigt, navnlig
for Helsinki-Komiteen, at bidrage til at
sikre høj valgdeltagelse og gennemførelse af fair valg. Men vi har altid set vores

lille projekt som et supplement til denne
opgave. Vi har villet styrke unge menneskers demokratiforståelse ved at være
sammen under demokratiske former.
Kulturudveksling inden for en ramme af
ligeværd og gensidig respekt er i fokus.
Ud fra denne tanke har vi tilstræbt at minimere topstyring for
at motivere de studerende til selv at
sætte dagsordenen. Der har således
aldrig været tale om undervisning
i demokrati, menneskerettigheder,
etc., men rammesatte workshops,
rundbordsdiskussioner, øvelser, sport
og en fest. Udbyttet af disse aktiviteter
har altid været lige stort for danskere og
ukrainere.
Gennem tiden har �lere forskellige fonde støttet arbejdet og vi skal gerne benytte denne lejlighed til at takke Folmer
Wisti Fonden for International Forståelse, CISU og Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger. Takket være de
økonomiske bidrag har vi og de øvrige
danske og ukrainske deltagere kunnet
bidrage til både unge menneskers personlige udvikling og til udvikling af potentiale for fremtidige studenter-samarbejder imellem to hjørner af Europa.
Den ovenfor beskrevne “�iloso�i” må i

høj grad tilskrives Folmer Wisti og hans
devise for det internationale arbejde
med kulturudveksling: hvad kan vi lære
af hinanden? Wistis betydningsfulde arbejde i Det Danske Selskab, nu Dansk
Kulturinstitut, er den vigtigste inspirationskilde for os. Samarbejdet med CISU
har bidraget til, at vi har udvidet vores
kreds af partnere og aktivt inkluderet
civilsamfundsorganisationer samt til at
vores projekter har manifesteret et for
os yderst vigtigt konkret produkt, nemlig
en Dansk-Ukrainsk studenterorganisation, kaldet DUSO. Igennem samarbejdet
med Velfærds- og forskningsfonden for
Pædagoger blev vi inspireret til at inddrage unge fra andre uddannelsesinstitutioner end universiteter. Dette bidrog
kraftigt til den gensidige dannelses-proces og gav ekstra liv til ambitionen om
at gå fra kendskab til venskab igennem
vore aktiviteter.
Der blev ikke holdt studenterkonference i 2019, da vi arbejder på at stable
et 2-årigt samarbejde på benene med
det pædagogiske universitet i Poltava.
Poltava er en større ukrainsk arbejderby
med ca. 300.000 indbyggere, der ligger
mellem Kyiv og Kharkiv. Dette projekt vil
blive større (og dyrere) end de hidtidige
og vil indebære at ukrainske studerende
besøger Danmark.
Det skorter ikke på beredvillighed fra
vores partneres side og vores største udfordring for øjeblikket er at skaffe �inansiering. Men vi giver ikke op foreløbig.
Asbjørn Storgaard, ph.d.-stipendiat ved
Lunds universitet
Sigurd Storgaard, studerende ved
Københavns Universitet
Anette Storgaard, professor ved
Aarhus Universitet
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Samarbejdet med AHALAR i Ukraine

Af Carl Erik Foverskov og Ole
Meldgaard
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder har i mange år samarbejdet med den ukrainske ngo AHALAR
i byen Tjernihiv, ca.150 km nord for
Kyiv. Kontakten med AHALAR begyndte for 25 år siden. Vores første projekt
med AHALAR var et ugelangt besøg af
28 ukrainske ngo-repræsentanter i Danmark om danske demokratiske institutioner og ngo’ernes rolle for udviklingen
af et demokratisk samfund. Derefter

foreslog AHALAR et projekt om sociale
og kulturelle rettigheder.
Gennem Margareta Kepinska Jakobsen
fra Den Danske Helsinki-Komité blev der
taget kontakt til Kofoeds Skole, som omkring årtusindskiftet begyndte at samarbejde med AHALAR om opbygning af
sociale projekter for udsatte grupper i
Tjernihiv, hvor AHALAR har hjemsted.
Kofoeds Skole blev ofte inviteret til at deltage i AHALARs aktiviteter og møder for
at orientere om dansk demokrati og socialpolitik, ligesom skolen holdt foredrag
om socialpædagogiske emner på det lokale universitet. I 2004 indgik AHALAR
og Kofoeds Skole en aftale om at udbrede
viden og erfaring fra Danmark om aktiverende sociale modeller og arbejde for
en styrkelse af civilsamfundet.
Samarbejdet resulterede bl.a. i et

EU-�inansieret projekt i 2007-2009 med
deltagelse af Kofoeds Skole og Helsinki-Komiteen om opbygning af lokale
sociale aktiviteter for unge mennesker,
herunder med rådgivning og vejledning
og undervisning. Et resultat af projektet
blev bl.a. etablering af ti mindre lokale
civilsamfundsprojekter og �ire velgørenhedsprojekter.
AHALAR uddanner aktive borgere,
animatorer og lokale initiativgrupper til
at løse lokale problemer og har et meget
stort netværk rundt om i Ukraine. De har
undervist i bl.a. økologi, civilsamfund,
lokaldemokrati, kon�liktløsning, mental
sundhed, børneprogrammer, aktiviteter
for handicappede, kunst og kultur, projektledelse og sociale programmer. For
nogle af AHALARs kursister sluttede undervisningen med en uges studietur til

Ahalar 2019: Arbejdsgruppe præsenterer sit resultat.
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Yurij Tro�imenko, Ahalar, og Carl Erik Foverskov med indledere og deltagere.

Danmark, hvor deltagerne boede og spiste på Kofoeds Skole. Skolen har tilrettelagt besøgsprogrammer for adskillige
grupper, hvor deltagerne blev orienteret
om erfaringer med dansk lokaldemokrati, organisering af folkeoplysning og
miljøarbejde,
civilsamfundsprojekter
for udsatte grupper, arbejdet med menneskerettigheder og samarbejde mellem
ngo’er og offentlige myndigheder.

Ny naboskabsmuligheder

Da administrationen af en del af Udenrigsministeriets
Naboskabsbevilling
i 2015 blev lagt ud til organisationen
CISU (Civilsamfund i Udvikling), som
indtil da kun havde administreret projekter i U-landene, åbnede der sig nye
muligheder for �inansiering af projekter
i EUs Naboskabslande, bl.a. til en genoptagelse af vort gamle samarbejde med
AHALAR. To af Komiteens projektmedarbejdere, Carl Erik Foverskov og Margareta Kepinska Jacobsen, tog kontakt
til AHALAR, og sammen formulerede vi
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en ansøgning til CISU om �inansiering af
projektet. Ansøgningen blev imødekommet i august 2018 med projektstart den
1. september 2018, og med slutdato den
31. august 2019.
Projektets titel blev: Power of synergy: raising commitment and engaging
citizens in making decisions. Projektets
formål var at udvikle især unge ukraineres forståelse for og engagement i den
demokratiske proces i lokalområdet.
En væsentlig baggrund for projektet var
situationen i Ukraine efter den russiske
besættelse af Krim og dele af Østukraine i 2014. Dette havde dels givet mange
internt fordrevne, men dels også, især
blandt unge mennesker, en voksende interesse og forståelse for vigtigheden af
at styrke deltagerdemokratiet i landet,
og en voksende interesse for at blive inspireret af de vesteuropæiske landes demokratiske systemer og traditioner.

Metode

Projektets indhold var tre workshops af

5 dages varighed for i alt 40 unge ukrainere, efterfulgt af individuelle projekter
for mindre grupper knyttet til forskellige lokale ngo’er. Deltagerne var udvalgt
efter ansøgning, der blev lagt vægt på
lokalt engagement, og deltagere med en
baggrund som internt fordrevne fra de
besatte områder på Krim og i Østukraine
blev foretrukket.
Indholdet i de to første workshops for
hver 20 deltagere var lokalt demokrati,
ngo-arbejde og menneskerettigheder.
Arbejdsformen var forelæsninger og diskussioner efterfulgt af gruppearbejde.
Forelæsningerne blev a�holdt dels af folk
fra AHALAR, dels af ukrainske eksperter,
dels af de to projektdeltagere fra Helsinki-Komiteen. De danske forelæsere gennemgik det lokale selvstyre i Danmark,
den danske ngo-tradition og de europæiske menneskerettigheder.
Efter den første workshop arbejdede
deltagerne med formulering og forberedelse af deres individuelle projektideer,
og de 20 deltagere med de bedste ideer
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gik videre til den næste workshop, hvis
indhold hovedsagelig var diskussion og
bearbejdelse af projektideerne.
Efter denne sidste workshop arbejdede projektgrupperne med implementeringen af deres projektideer. Der var
i budgettet afsat et beløb til dækning af
mindre udgifter under projektimplementeringen. Henimod projektets afslutning udarbejdede grupperne rapporter
om projektforløbene. I forbindelse med
projektet blev der udviklet en hjemmeside-platform, Dobrodel, til vejledning og
erfaringsudveksling under implementeringen af deltagernes projekter (https://
www.dobrodel.org.ua).

De unge ukrainere

Som nævnt deltog de danske projektmedarbejdere i de to første workshops.
Dette gav os rig lejlighed til at tale med
deltagerne, og til at vurdere projektet og
vores samarbejdspartner. Vi var meget
imponerede over den ildhu og aktivitet, hvormed de unge ukrainere deltog
i undervisningen og det engagement, de
ukrainske undervisere udviste. Vi havde
også rig lejlighed til at tale med de unge
ukrainere, og høre om deres baggrund
og om deres ønsker og håb for fremtiden,
både for dem selv og for deres land. Vi
kunne mærke hos �lere af dem, som var
�lygtet fra krigen, hvilke traumatiserende oplevelser, de havde været igennem.
Vi talte også med unge Krim-tatarer, som
havde måttet �lygte fra Krim pga. politisk
forfølgelse fra de nye magthavere, og
som nu forsøgte at holde sammen på deres sprog og kultur i deres nye tilværelse
i Vestukraine.

nemførte projekter. Endvidere mødtes
vi med et par af de unge deltagere, som
fortalte engageret om deres arbejde. Vi
havde faktisk aftalt med én af de unge
deltagere, Mila Brandt, at hun kunne
komme til Danmark for at fortælle om
sin organisations arbejde. Hun har opbygget en organisation af unge, der besøger forældreløse børn på børnehjem.
Denne indsats er især vigtig pga. krigen,
som har efterladt mange børn forældreløse i et land, hvor børnehjemmene ikke
har tilstrækkeligt personale og for få
penge. Desværre lykkedes dette ikke at
få hende hertil.
Alt i alt anser vi det for et meget vellykket projekt. Vi føler, at vi for ret små midler har kunnet givet deltagerne og deres
lokale venner og kammerater en stor inspiration i deres arbejde for et Ukraine

med et aktivt og levende demokrati, og
et levende civilsamfund.
Det gode resultat med dette projekt
har bevirket at vi nu igen søger CISU-bevilling til et projekt med AHALAR. Initiativtageren til dette projekt er Ole Meldgaard, der, som leder af Kofoeds Skole
har haft �lere projekter sammen med
AHALAR. Vægten i det ny samarbejdsprojekt ligger på folkeoplysning, borgerinddragelse i lokale beslutninger og en
menneske-rettighedsbaseret tilgang til
løsning af lokale udfordringer.

Evaluering

I slutningen af projektperioden foretog
tre deltagere fra Helsinki-Komiteen en
rejse til Tjernihiv for sammen med vores
partner, AHALAR, at foretage en evaluering af projektforløbet. I rejsen deltog
Hanne Severinsen, Ole Meldgaard og
Carl Erik Foverskov. Vi mødtes med lederen af projektet hos AHALAR, Jurij Tro�imenko, og hans kolleger, repræsentanter fra andre ngo’er og et par af de unge
deltagere. Vi foretog sammen en kritisk
gennemgang af projektforløbet og hørte
nærmere detaljer om deltagernes gen-
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Vort første større civilsamfundsprojekt i
Hviderusland
Af Karsten Fledelius
Helsinki-komiteen har netop afsluttet det CISU-�inansierede projekt Building Civic Society Based
Alternative University in Belarus: Learning about the Experience of the Universities of Denmark. Projektets formål har
været at etablere et samarbejde med
en partnerorganisation i Hviderusland,
Francišak Skaryna Belarusian Language
Society, med henblik på udnyttelse af
danske erfaringer med universitetsopbygning til skabelse af et alternativt, privat universitet centreret i hovedstaden
Minsk, men med aktiviteter i alle stør-

re hviderussiske byer – bl.a. inspireret
af den danske Folkeuniversitetsmodel.
I samarbejdsmønstret indgår også Det
Frie Gymnasium i Minsk, som vi kender
fra tidligere kontakter, især formidlet af
Carl Erik Foverskov, dette projekts leder.
Hviderusland betegnes almindeligvis
som Europas sidste diktaturstat. Det er
da også i dag det eneste europæiske land
i Europa, som ikke er medlem af Europarådet, bl.a. fordi man ikke har afskaffet,
men stadig aktivt anvender dødsstraf i
landet. Landet deltager i den russisk-ledede Eurasiske Union og er økonomisk
tæt forbundet med Rusland, men søger
samtidig at udvide samhandelen og kontakterne med vesten, især EU. Landets

præsident, Lukasjenka, har den totale
magt i landet og kan genvælges ubegrænset. Han har siddet ubrudt siden
1994 og har ført landets �lag og statsvåben tilbage til den kommunistiske stil.
Oppositionen har meget begrænset spillerum, og der skrides hårdt ind over for
kritiske demonstrationer.
Alligevel er der et vist frirum på uddannelses- og kulturområdet, samtidig
med at regimet nu er interesseret i en
udvikling af turisme til det tidligere ret
lukkede og glemte land, som i de �lestes
opfattelse er blevet stort set totalt ødelagt under Anden Verdenskrig og siden
bygget op af fantasiløse sovjetarkitekter.
Det billede af landet, som man får ved

Karsten Fledelius og tilhørerne ved præsentationen i Minsk.
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besøg i dag, er imidlertid noget anderledes. Således er mange af de ødelagte
historiske bygninger blevet genopbygget, som man har set det i Polen, efter
sigende for penge fra den hviderussiske
diaspora i USA og Canada. Og mest overraskende er der et civilsamfund, som på
det uddannelsesmæssige og kulturelle
område i dag har et vist frirum. Som udnyttes af talentfulde ildsjæle.
Hviderusland er som Ukraine et meget
sammensat land, præget af, at den vestlige del hørte under Polen mellem 1920
og 1939. Men i modsætning til Ukraine
synes der ikke at være en konfrontation mellem russisk og hviderussisk, som
begge er of�icielle sprog i landet. Det er
ret imponerende, hvor mange udenlandske bøger der oversættes til hviderussisk. Og hvor meget der gøres for at lave
ordbøger og andre hjælpemidler både
mellem de to slaviske sprog og mellem
de udenlandske hovedsprog og hviderussisk. Der har nu i nogle år fungeret et
frit, privat gymnasium i Minsk, som jeg
ved denne lejlighed �ik mulighed for at
besøge, og det er bl.a. fra disse kredse,
initiativet for at skabe et frit universitet
i Hviderusland er udgået.

Metode

Projektet har i høj grad haft video�ilm
som redskab – den provisoriske rektor
Uladzimir Kolas er selv dokumentar�ilmsskaber – og var opdelt i to faser,
begge i 2019: Besøg af det hviderussiske
�ilmhold på danske universiteter, og besøg af repræsentanter for projektgruppen (Carl Erik Foverskov og jeg selv) i
Hviderusland i forbindelse med den lokale præsentation af de dokumentar�ilm,
som blev skabt på basis af �ilmoptagelserne i Danmark.
Filmholdet besøgte både Københavns
og Roskilde universiteter, DTU og et
kollegium og interviewede både ledere,
lærere og studerende. Alt er blevet
oversat til hviderussisk. Det har været
et imponerende arbejde, som har vist
både gode og mindre gode sider af den
danske universitetsverden. Modtagelsen
lokalt (i både Minsk og i 5 større byer i
alle hjørner af landet) har været positiv
og ført til spændende diskussioner. Det
har givet et billede af de ressourcer, der

Fra venstre projektets ledere Udlazimir Kolas, Karsten Fledelius og Pavel Tersjkovitj.

ligger i det hviderussiske civilsamfund,
og den dygtighed, hvormed de lokale
ildsjæle formår at navigere i et samfund,
som i højere grad end forventet orienterer sig mod at være en del af Europa. Der
er således i dag at være muligheder for
hviderussiske studerende at komme på
studieophold i EU, forudsat de kan skaffe
midler til det.
Hviderusland er således ikke bare et
anneks til Rusland, som mange måtte
opfatte det som. I den aktuelle politiske
situation ønsker præsidenten åbenbart
at holde dørene i det mindste delvist
åbne både mod vest og øst. Og det er interessant at notere sig de nye bøger, som
udgives både på engelsk og hviderussisk,
med behandling af Hvideruslands omskiftelige og dramatiske historie siden
middelalderen. En historieskrivning
som understreger det ejendommelige
faktum, at det middelalderlige litauiske
storrige, som i slutningen af 1300-tallet
forenedes i en union med Polen, ikke
havde litauisk som administrationssprog, men oldhviderussisk. Der er tale
om en dybt fascinerende kultur, som er
blevet klemt imellem de store lande, der
omgiver Hviderusland, men hvis centraleuropæiske karakter der ikke er tvivl
om. Men vi står da også her med et land,
som gennem mere end 1000 år har fungeret som et bindeled mellem Østersøregionen og Sortehavsområdet, og mellem
Polen og Rusland. Og med en livskraftig
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bevægelse i civilsamfundet, som er bevidst herom.

Formålet opnået

Filmene om de danske universiteter
gjorde et stort indtryk på de det hviderussiske publikum, som hovedsagelig
kun kender det autoritære hviderussiske
universitetssystem. Det ua�hængige universitet er nu under etablering og de fornødne godkendelser fra myndighederne
er i orden.
Projektet har opfyldt sit primære formål: at styrke en re�lekteret udnyttelse
af de akademiske ressourcer i det hviderussiske civilsamfund med henblik på en
styrkelse af de frie uddannelser i landet
og de studerendes viden om og kontakt
med omverdenen. Men det har samtidig
været en lærerig proces for de danske
deltagere. Vores hviderussiske partnere
er dybt seriøse, stærkt motiverede, med
et højt vidensniveau og �ine formidlingsmæssige færdigheder. Det bør derfor
ikke være det sidste civilsamfundsprojekt, komiteen tager op i Belarus.
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Fri kriminalforsorg i Ukraine
Under ledelse af Bodil Philip, �hv. fængselsinspektør, udførtes i 2017/2018 på
vegne af Helsinki-Komiteen et pilotprojekt i samarbejde med Penitentiary Association of Ukraine, PAU, for at a�klare,
hvilken type fri kriminalforsorg, der
skønnedes mest relevant for Ukraine.
Skulle det være en kriminalforsorg, hvor
et væsentligt element var, at man i et
samarbejde mellem klient og tilsynsførende forsøgte at løse akutte problemer?
Eller skulle det være et tilsyn, der bygger
på principper, der udpeger de dømte/
indsatte, der har brug for en særlig indsats for at forebygge tilbagefald til kriminalitet, hvad indsatsen skal indeholde, og
hvordan den bedst gives, således som det
praktiseres i Danmark?

Projektet afsluttedes med en rapport
skrevet af DHK, PAU og det ukrainske justitsministerium. PAU ønskede at arbejde videre med projektet, men – i få ord
– kriminalforsorgen i Danmark bedømte
dels ikke deres redskab til at være klart
nok til et udlandsprojekt, dels ønskede
man at et samarbejde i givet fald skulle
foregå direkte og uden NGOer.
Så vidt det er oplyst, videreføres probation arbejdet i Ukraine nu i et samar-

bejde mellem Ukraine, Letland, Holland
og den hollandske Helsinki-Komité,
Netherlands Helsinki Committee.
Projektet er beskrevet i MenneskeRet
& Vrang nr. 3/2018.
red

Link til NHC:
https://www.nhc.nl/probation-in-ukraine-contributing-to-safer-society/

Lukasjenko fortsætter med at overraske
Af Søren Riishøj
I begyndelsen af december troede mange, at Hvideruslands
Aleksander
Lukasjenko og Ruslands
Vladimir Putin inden årets udgang ville
have underskrevet en unionsaftale, 20
år efter den oprindelige beslutning herom. Det er ikke sket, ikke endnu. Flere
vigtige dele af aftalen er ikke forhandlet
på plads, og ikke alene når det gælder
priserne på olie og gas, også emner med
relation til beskatning og toldregler har
vist sig svære. Men Lukasjenko fortsætter med at overraske omverdenen.
Han har på ingen måde tænkt sig at
indføre liberalt demokrati og fri markedsøkonomi. Under et besøg i Wien
erklærede han lige ud, at han bestemt
ikke har tænkt sig at ændre systemet.
Parlamentsvalget i Hviderusland sidste
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år var vel nærmest mere udemokratisk
end det forrige. ”Det gælder om at sikre
befolkningen fysisk og social sikkerhed,
ikke valgritualer”, siger han. Målet er at
omdanne Hviderusland til ”Østeuropas
Schweitz”. Han ønsker ikke at bryde forbindelserne med Rusland, men at presse Rusland mest muligt, når det gælder
priser på import af især olie og gas, og
ad den vej opnå økonomiske fordele.
Journalisten Marek Budzisz skriver i en
analyse i det polske ”U Sieci”, december
2019, at tættere forbindelser til Vesten
eller truslen herom er midlet til at presse
Rusland. Og uanset fraværet af demokrati er mange i Vesten villige til at udbygge
forbindelserne til Hviderusland med det
formål at begrænse Ruslands magt over
landet. Glen Howard, der leder det amerikanske Jamestown Foundation, støtter
synspunktet, at Vesten og NATO har en
egeninteresse i at få tættere relationer

til ”Europas sidste diktatur”. Kan russisk
militær blive tvunget til at trække sig fra
Hviderusland, vil meget være vundet.
Mange politikere, især i Polen og Baltikum, deler dette synspunkt.
Spørgsmålet er, om Lukasjenko vil
være i stand til at realisere sit store økonomiske projekt. Regeringen, siges det,
har lagt pres på virksomhederne for at få
dem til at hæve minimumslønningerne.
Problemet her er, at også sociale ydelser
betales af virksomhederne, der derfor
er a�hængige af at få statssubsidier. Og
den hviderussiske stat har til hensigt at
formindske, ja i 2021 helt at �jerne statssubsidierne for at mindske statsgælden.
Så kabalen går slet ikke op. I 2015 og
2016 faldt det hviderussiske bruttonationalprodukt, BNP, med sammenlagt 6,3
pct., for derefter at sige med 5,5 pct. i de
to efterfølgende år. For 2019 ventes en
vækst på blot godt 1 pct. Mest foruroli-
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gende er nedgangen i industriproduktionen. Verdensbanken venter også for
de nærmeste år beskeden vækst på 1-2
pct. Et meget stort problem er afdragene på udlandsgælden, på årsbasis godt 3
mia. USdollar. Ikke mindst derfor forlanger Lukasjenko lavere priser på import
af russisk olie og gas, fra de nuværende
127 dollar pr. 1.000 m3 gas ned til 90
dollar. Det kan Putin ikke acceptere, derfor blev der ingen aftale.
Lukasjenko håber, at investeringer
fra Kina og vestlige lande kan a�hjælpe
problemerne. Under det omtalte besøg
i Wien og efterfølgende i London erklærede ministerpræsident Rumas, at vestlige investorer kan købe ”hvilken som
helst” virksomhed i Hviderusland. For
at styrke sin forhandlingsposition har
Lukasjenko opfordret både USA og Kina

til at styrke forbindelserne til Hviderusland. USAs udenrigsminister Mike Pompeo ventes at besøge Minsk i forbindelse med en længere rundrejse til andre
SNG-lande (landene i det opløste Sovjetunionen). Tidligere sikkerhedsrådgiver
John Bolton besøgte Minsk i september
måned 2019. Et tidligere besøg blev
udsat på grund af den dramatiske udvikling i Irak og muligheden for regulær
krig med Iran. Kina har stillet lån i udsigt, og Lukasjenko har vist interesse for
det kinesiske Bælt og Vej projekt. Det er
ikke i USAs interesse, men USA er næppe
i stand til at standse Hvideruslands tilnærmelse til (også) Kina. Der har, siger
Marek Budzisz, sviret rygter om, at Lukasjenko vælger en ny udenrigsminister
(Kyril Rudyi), tidligere hviderussisk ambassadør i Beijing. Kort sagt, aftale med

Rusland eller ej, Lukasjenko vil fortsætte
balanceakten, at spille på �lere heste. Det
er ikke let, slet ikke at få løftet økonomien op. Men Lukasjenko er en behændig
og snu aktør på den internationale scene.

Hvideruslands præsident Aleksandr Lukasjenko besøger Østrigs præsident Aleksander van der Bellen i Wien 12. november 2019 (c) bundespraesident_at
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Er Rusland aktiv i Europarådet og i givet fald
hvorfor?
Af Claus von Barnekow
Politikeres, forskeres og
journalisters generelle medieomtale af Rusland, af
landets udenrigspolitiske
ageren og af dets internationale interesser ses temmelig konsekvent at udelade,
at Rusland også er en aktiv og - men ikke
udelukkende - destruktiv spiller i international politik, således som den udfolder sig i f.eks. Europarådet og OSCE.
Dermed får offentligheden et utilstrækkeligt billede af Rusland, landets forståelse af omverdenen, interessevaretagelse
og eksisterende gensidige påvirkningsmuligheder. Hvorledes Rusland agerer i
internationale organisationer, f.eks. Europarådet, der er baseret på vedtægter med
et værdigrundlag, der i sagens natur kan
forventes re�lekteret og genkendt i nationale holdninger, er det værd at analysere.
Rusland selv bidrager ikke meget til en
forståelse af, hvorfor man i sin tid valgte at søge om optagelse; ej heller til en
forståelse af hvilke interesser, man i dag
søger at fremme.
Denne artikel er mine betragtninger
ud fra min analyse “Rusland og Ruslands
arbejde og deltagelse i internationale organisationer, eksempli�iceret ved
Europarådet”, som præsenteredes ved
Dansk Russisk Forenings 31. Ruslandskonference “Danmark, Rusland og mulighederne for samarbejde i Europa” på
Christiansborg den 15. november 2019.
Om Rusland relativt er overhalet af
den internationale økonomiske udvikling og i øvrigt hægtet af vognen i sin
mangel på politisk, økonomisk og social
udvikling - men ikke militær - som i tiden op til Første Verdenskrig, er et ikke
uvæsentligt spørgsmål. Den nuværende temmelig statiske russiske stats- og
samfundsmodel øver ikke nogen større
tiltrækning, endsige har potentiale eller
ideologi til en ekspansion således som
Sovjet-Ruslands kommunisme.
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Præsident Putin
Løftes blikket fra et europæisk perspektiv til et globalt, bør det erindres, at under sikkerhedskonferencen i München i
2007 - tre år efter den store NATO-udvidelse - fandt Præsident Putin med adresse til USA det i den russiske statsledelses
interesse at advare mod en unipolær
verden. Han afsluttede med at minde
om, at med sin 1000-årige historie havde Rusland ikke behov for oplysning om,
hvordan man agerer i internationale anliggender.
Præsident Putins tilkendegivelse var
et udtryk for, at verdens geogra�isk største land med et BNP som et mellemstort
europæisk land, og med et atomarsenal
en global stormagt værdig, ikke �ik den
fortjente opmærksomhed og dermed
placering i den primære magtstruktur.
Ruslands medlemskab af Europarådet
synes at stå i modsætning til præsident
Putins til Financial Times fremsatte vurdering om at ”liberalisme er forældet”
den 29. juni 2019. Nok står Europarådet
næppe øverst i præsident Putins kalender, men statsledelsens interessevaretagelse har �lere spor at betjene og bevæge
sig ad.
Udmeldelse af organisationen står
ikke på dagsordenen, men man kan true
med det alt efter omstændighederne. På
dagsordenen står derimod i modsætning til så mange andre stater i Europarådet - som blot er tilskuere - at gøre sin
ind�lydelse gældende.

Hvad drejer det sig om?

Jeg vil straks slå fast, at Rusland - som
europæisk stat – lige så naturligt som
andre europæiske stater har sin plads
og interesser at varetage i Europarådet,
såfremt betingelserne for medlemskab
er opfyldt. Rusland blev optaget i Europarådet i 1996, i medlemsstaternes
overvejende forventning om at landet
jf. medlemskabets forudsætninger ville
udvikle sig i overensstemmelse med de

værdier, medlemskabet indebærer, og
under overholdelse af de med medlemskabet påtagne forpligtelser.
Hvilke værdier er det så, at Rusland
og medlemsstaterne i Europarådet har
tilsluttet sig? De er formuleret som en
reaktion på udviklingen før og op til
og med Anden Verdenskrigs rædsler:
”Europarådets mål er at opnå en større enhed mellem dets medlemmer med
det formål at beskytte og realisere idealer og principper, der er deres fælles arv,
lette deres økonomiske og sociale fremskridt. ... og i opretholdelse og yderligere
realisering af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder.”
Europarådet optager det russiske
udenrigsministerium og relevante fagministerier så meget, at russiske repræsentanter i Europarådet, det være sig tilrejsende eller den 19-20 personer store
diplomatiske delegation i Strasbourg,
som hovedregel er velindsatte i deres
sager, søger politisk ind�lydelse, søger
at påvirke, opsøger sekretariatet for at
gøre deres synspunkter og røde linjer
gældende med henblik på at få ændret
i tekstudkast og procedurer. Det sker i
forventning om - eller med forlangende
om - at der lyttes særligt til Rusland. (De
russiske og tyrkiske delegationer er de
største i Europarådet, Danmark har én
udsendt medarbejder: ambassadøren).
Problemområder er der nok af: Ruslands topplacering vedrørende manglende efterlevelse af domstolens afgørelser (bøder betales dog som hovedregel),
kritik af russisk lovgivning rettet mod
såkaldte ”fremmede agenter”, kritik af at
Rusland er den eneste medlemsstat, der
ikke har tilsluttet sig konventionen mod
menneskehandel, af at Rusland først for
nylig påbegyndte offentliggørelse af (bekymrende) besøgsrapporter i Rusland
fra Kommissionen mod Tortur, kritik af
behandlingen af LGBTI-personer og af
udviklingen i ytrings-, forsamlings- og
religionsfrihed.
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Interessevaretagelse
Rusland varetager således sine interesser i Europarådet, og de er nationale
uanset al �loromvunden lyrik. Varetagelsen foregår i Europarådets besluttende
organ, Ministerkomiteen, underlagte
rapportørgrupper, styrekomiteer m.v.
samt i den rådgivende Parlamentariske
Forsamling, hvor Rusland er genindtrådt
efter i fem år at have været frataget sin
stemmeret i konsekvens af den folkeretsstridige indlemmelse af den ukrainske halvø Krim.
Men samarbejde med Rusland i Europarådets strukturer er bedre end isolation. Samarbejde på et erkendt grundlag
er bedre end konfrontation.
Den russiske statsledelses vurdering
er formentlig, at en mere konsekvent
opfyldelse af forpligtelserne ville kunne
svække karakteren af den nuværende
statsledelses autoritære magtudøvelse
og dermed de forestillede eller virkelige forudsætninger for den stabilitet,
enhver russisk ledelse må efterstræbe.

Hidtil har fordelene ved at være medlem
af en organisation, der medfører prædikatet ”demokrati”, opvejet ulemperne
ved den indre indblanding, der er foreskrevet ved en forpligtende efterlevelse
af
Menneskerettighedskonventionen.
En efterlevelse, som Rusland gerne ville
kunne afvise efter omstændighederne,
men som man traktatmedholdeligt ikke
kan uden konsekvenser, uanset russisk
lovgivning herom.
Medlemskab giver legitimitet, uanset
at en selvforstået, russisk kulturel exceptionalisme kan blive trykket. Og så
længe legitimiteten i medfør af Ruslands
medlemskab af Europarådet er ønsket og der blandt de øvrige medlemsstater
ikke er ønske eller vilje til at afprøve,
hvorvidt Rusland samlet set overholder
sine forpligtelser, vil Europarådets største og folkerigeste medlemsstat i praksis
kunne vælge og vrage hvor, hvordan og
hvorledes man de facto vil opfylde de påtagne forpligtelser.

Medlemsstaternes muligheder
Medlemsstaternes delegationer i Ministerkomiteen, rapportørgrupper, styrekomiteer mm. har selvsagt mulighed for
at påvirke Rusland og bidrage angående
opfyldelsen af forpligtelser, og kan konstruktivt kritisere og fremsætte røde linjer, der hindrer at Europarådets troværdighed undergraves. Men i hvor høj grad
sker det? Det kompetente sekretariat og
dets a�balancerede vurderinger skal i
dialogen med Rusland (og en håndfuld
andre medlemsstater) have langt større
opbakning fra medlemsstaterne for at
skabe resultater.
Russiske repræsentanter peger ofte
på, at Europarådet er en konsensusorganisation. Det er den ikke i�lg. vedtægternes afstemningsregler, men kan man
skabe en illusion om et veto, vil det ofte
tjene Ruslands defensive interesser, der
må forstås at være en opretholdelse af
status quo, hvor ikke andet lader sig gøre
– om end i muligt omfang afværge organisationens arbejde henimod en ”yderligere realisering af menneskerettigheder
og grundlæggende frihedsrettigheder” med mindre Rusland skulle have en klar
national interesse på et særskilt område,
hvor man gerne ser at arbejdet nyder
fremme.

Sergej Lavrovs udlægning

Ruslands permanente og allestedsnærværende Udenrigsminister Sergej Lavrov.

Den Danske Helsinki Komites Nyhedsblad

Udenrigsminister Sergej Lavrovs tale
ved Europarådets årlige ministermøde
i maj 2018 i Helsinki kan fremhæves
som et konkret eksempel på den russiske statsledelses selv- og omverdensforståelse. Talen indeholdt adskillige referencer til den nære fortid med politisk
konstruerede
årsags-sammenhænge.
Lavrov gjorde gældende, at ”dividing lines” spiller en stor og stadig større rolle,
iscenesat af visse stater. I konsekvens
heraf mister Europarådet, ”som er bygget på en konsensuskultur sin ind�lydelse.” Medens den russiske hovedprioritet
er at genskabe denne konsensuskultur.
Minister Lavrov dvælede ved, hvad
han anser for den ulovlige fratagelse af
den russiske PACE-delegations stemmeret i Forsamlingen. Han hævdede, at det
mellemstatslige samarbejde på lige fod
ikke mere anses at have nogen værdi.
Han påpegede, at Europa må forstå at
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europæisk sikkerhed i enhver forstand
er umulig uden Rusland, som ikke ønsker at forlade Europarådet.
”Vi viger ikke bort fra en eneste af vore
forpligtelser, ej heller de �inansielle. Vi
værdsætter det positive bidrag, Europarådet har givet og fortsat vil give til udviklingen af Ruslands nationale lovgivning,
til reform af retssystemet og af fængselsvæsnet, og til løsning af andre humanitære emner.”
Endvidere så han et behov for europæisk enighed på en række nye problemområder som ”narkotikahandel, ukontrolleret migration, moderne slaveri og
risikoen for ondsindet anvendelse af
kunstlig intelligens”. Og han tilføjede, at
”i �lere lande fortsætter angreb på mediernes frihed samt mindretals sproglige,
religiøse og undervisningsrettigheder.
Årsagen til de omtalte “dividing lines”
er selvforskyldt; de er russisk forårsagede. Uanset nuancer så var det efter Den
anden Tjetjenienkrigs brutalitet først
den russiske invasion af Georgien i 2008,
dernæst annekteringen af Krim i 2014,
og endelig medhjælpen til den uafgjorte
borgerkrig i Østukraine, der fremkaldte
brud�laderne i organisationen. Brud�laderne forstørredes, da et �lertal i Forsamlingen tog til genmæle og besluttede
sig for at fratage den russiske delegation
dens stemmeret. Ministerkomiteen forholdt sig i ro. Men da Rusland nægtede
at betale sit budgetbidrag, måtte Ministerkomiteen handle. Resultatet blev, at
Rusland betalte og med modstand fra et
mindretal blev genoptaget i Den Parlamentariske Forsamling i juni 2019.
Lavrovs bemærkning om det mel-
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lemstatslige samarbejde hænger sammen med, at Rusland vil have et de facto veto og derfor fremdeles hævder, at
organisationen skal vende tilbage til en
konsensuskultur, der ikke er belæg for
juridisk, men i sin tid nok var politisk.
Det var imidlertid før udvidelsen med
Rusland og de øvrige central- og østeuropæiske stater i 90erne. De nye medlemsstaters retssystemer og kulturelle
referencer var temmelig anderledes end
�lertallet af de daværende medlemsstaters. Men konsensus søges logisk nok
altid – også i dag - opnået.

Det diplomatiske samarbejde

Der stemmes sjældent i Ministerkomiteen. Flere af de områder, Lavrov omtaler, er der allerede samarbejde om.
Ukontrolleret migration er ikke et samarbejdsområde for Europarådet, da mange
lande ingen problemer har med indvandring; vedr. slaveri kunne Rusland til en
begyndelse beslutte sig for at undertegne konventionen om menneskehandel.
Om mediefrihed kunne Lavrov måske
ud over med rette at skue ud over nogle
andre lande især se indad mod sit eget
land. Kunstig intelligens i menneskeretlig sammenhæng har været på Europarådets dagsorden siden 2017. Narkotikahandel er genstand for et mangeårigt
samarbejde mellem 40 af Europarådets
medlemsstater, siden 1999 med deltagelse af Rusland.
Var der nogen på Ministermødet, som
fremsatte bemærkninger til udenrigsminister Lavrov? Nej – det ville bryde sædvanen. Der fremføres på forhånd forberedte indlæg og lyttes til kollegaerne, når

ikke mobiltelefonerne tager over. Bliver
en tale med et substantielt indhold som
Ruslands udenrigsministers drøftet på
et senere møde i Ministerkomiteen? Nej,
den er glemt, når mødet er færdigt. Videre til næste punkt på ministrenes dagsorden.
Men den russiske anvendelse af Europarådet til at varetage sine egne interesser er legitim og forståelig, så længe det
sker i god tro. Rusland har den komparative fordel, at man - i modsætning til
�lertallet af medlemsstater – afsætter de
fornødne ressourcer hertil. Og møder
man ikke modstand, så fylder man tomrummet ud.

Konklusion

Konklusionen er, at Rusland er aktiv i
Europarådet, at Ruslands statsledelse jf.
udenrigsminister Lavrov angiveligt ikke
viger tilbage fra nogen af sine forpligtelser, og at man værdsætter Europarådets
bidrag til at udvikle det russiske retsvæsen mm. Disse tilkendegivelser bør der
i Ministerkomiteen bygges på i en konstruktiv dialog med Rusland, hvis aktuelle politiske kapital i organisationen
er overskuelig. Og så gør man klogt i at
være godt rustet og selvkritisk, når der
skal bides skeer med vore velforberedte
russiske venner, hvis virkelighedsopfattelse, vurderinger og faktagengivelser
bør imødegås og gendrives på passende
vis, når det behøves. Medlemsstaterne
deler jo de fælles værdier, som Europarådets vedtægter er udtryk for. Ikke sandt?
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Putins Verden
Boganmeldelse af
Søren Riishøj

Angela Stent, Putin’s World, Russia
against the West and with the Rest,
Twelve Hachette Book Group, 2019, 432
sider.
Der er over de sidste år udkommet rigtig mange bøger om Putins Rusland og
af forskellig kvalitet. Angela Stents bog
”Putins Verden” hører til dem, der helt
bestemt er værd at læse. Selv den tidligere udenrigsminister Madeleine Albright
roser bogen. Angela Stent er ikke hvem
som helst. Hun er leder for Centret for
Eurasiske, Russiske og Østeuropæiske
Studier ved Georgetowm Universitet og
var mellem 2004 og 2006 ”national intelligence of�icer” ved ”National Intelligence Council”.
I sin bog kommer Stent vidt omkring,
bogen indeholder ikke mindre end 13
afsnit. Her behandles emner som betydningen af fortiden, ideen om Rusland,
europæernes ambivalens i forhold til
Rusland, Rusland og NATO, det nære udland, Rusland og Kina, Ukraine krisen,
Ruslands forhold til Japan, Mellemøsten,
forholdet til USA under Trump og de tre
forfejlede ”re-set”. Afslutningsvist diskuteres de mulige ”engagements” med
Putins Rusland.
Bogen indeholder mange interessante
vurderinger og oplysninger, nogle givetvis overraskende for mange. Stent konstaterer meget rigtigt (s. 6-7), at modsat
under den gamle kolde krig præsenterer
Rusland og Putin ikke repræsenterer en
universel ideologi. Putin dyrker snarest
russisk ”exceptionalisme”, dette at Rusland tilhører både Europa og Asien. Rusland ønsker desuden at fremme en ny
multipolar verden, hvor Moskva kan forhandle med regeringer af meget forskellige politiske overbevisninger. Det lykkedes ikke i 1990erne Vesten og Rusland at
få skabt en ny sikkerhedsarkitektur, der
indbefatter Rusland. NATO-udvidelserne

blev således et ”nul-sum issue”, og det i
endnu højere grad, da også ukrainsk og
georgisk medlemskab af NATO kom på
dagsordenen. I slutningen af 1990erne
protesterede udenrigsminister Jevgenij
Primakov og Jeltsin på det kraftigste mod
NATO-udvidelserne, ja efter NATO-bombardementerne af Kosovo og Serbien
blev der talt om ”kold fred”. Etablering af
en ny multipolær orden og en ”strategisk
trekant” mellem Rusland, Kina og Indien
blev nu of�icielt målet for russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. En ond spiral
af reaktion og modreaktion og eskalering af kon�likter har siden kendetegnet
forholdet mellem Rusland og Vesten (s.
136). Selv uden et ”Russia-gate” i USA
ville forholdet have været anspændt pga.
Ukraine og Syrien (s. 329).
Dette betød, at Rusland mærkbart
optrappede sit engagement i det nære
udland. Et særligt post-sovjet syndrom
var skabt (s. 145). I afsnittet om fortiden
kommer forfatteren naturligt nok ind
på Krim (s. 11). Krim, skriver Stent, har
indtaget en enestående plads i Ruslands
selvforståelse over de sidste to hundrede år, manifesteret ved eksempelvis
Krim-krigen 1853-1856, i Anton Tjekhovs korte historier, i Jalta-topmødet i februar 1945 og etableringen af den vigtige
�lådehavn i Sevastopol. Afgørende i Ruslands politik over for det nære udland,
SNG-området, har været militær sikkerhed, regime-konsolidering, beskyttelse
af etniske russere og russisk sprog samt
økonomisk integration, senest manifesteret i oprettelsen af Den Eurasiske Union i 2015. Samtidig blev der satset på et
tættere forhold til Kina. Med Kina blev
der skabt, om ikke en alliance så et stadig
tættere militært og økonomisk partnerskab. Japan under Shinzo Abe har ønsket
et tættere forhold til Rusland for at a�balancere Kina bedst muligt, men han har
været tvunget til at tage del i de vestlige
sanktioner mod Rusland pga. allianceforholdet til USA. De japansk-russiske
uenigheder om ejerskabet til de kurilliske øers fremtid har forhindret dialog og
et udvidet samarbejde mellem Rusland

Den Danske Helsinki Komites Nyhedsblad

og Japan. Striden i Ukraine, skriver Stent
(s.251) har ikke den store betydning i japansk sikkerhedsoptik, dertil er Ukraine
for �jernt geogra�isk. Vi glemmer ofte, at
Rusland efter 1989 oplevede en ”dobbelt
ydmygelse”, tabet af de ny post-sovjetiske stater og udelukkelsen fra den nye
vestligt dominerede globale og europæiske sikkerhedsarkitektur. Derudover
undervurderede USA og dets allierede,
hvad Sovjetunionens kollaps kom til at
betyde for den russiske følelse af sårbarhed (s. 117).
Rusland selv har altid haft et ambivalent forhold til Vesten, og det gælder i
højeste grad også den anden vej, Vestens
forhold til Rusland. USAs politik over for
Rusland de�ineres vidt forskelligt i Det
Hvide Hus, i kongressen og i administrationen. Det har skabt inkonsistens i den
amerikanske politik. Ruslands forhold til
de store vestlige lande har skiftet over
tid. Forholdet til Frankrig har historisk
været godt, forudsat at vi ser bort fra
Napoleon og Krim krigen 1953-56. Forholdet til Tyskland derimod er et kapitel
for sig. Anden Verdenskrig og den store
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fædrelandskrig har sat sig dybe spor i
den russiske selvforståelse.
I nyere tid, efter 1991, er forholdet
blevet komplekst, med ”høge”, ”duer” og
”ugler” på begge sider. Tidligere Gerhard
Schröder kom til at høre til dem, der i
Tyskland kaldes ”Russland-Verstehere”.
Han og hans kone adopterede to forældreløse børn fra Skt. Petersborg. Efter
sin kanslertid blev Schröder formand
for Northstreams aktionær-komité. Ikke
alene Schröder, også Helmut Schmidt og
Hans-Dietrich Genscher kritiserede Merkels hårde linje i Ukraine-spørgsmålet
(s. 105). Ja, USAs tidligere udenrigsminister James Baker mener, at Rusland burde have været optaget i NATO. Groft sagt
har den tyske Rusland-politik bygget på
følgende (s. 101): i) at forholdet til Rusland er vigtigt og samtidig en udfordring,
ii) at Tyskland skal være taknemmelig
for at Gorbatjov i sin tid accepterede
den tyske genforening og iii) at Tyskland
derfor har haft et særligt ansvar for at få
Rusland genopbygget efter nederlaget i
den kolde krig. Dertil kommer de økonomiske interesser.
Nok overraskende for mange er der
også blevet etableret stadig tættere relationer mellem Rusland og Israel, ja
forholdet er fra israelsk side er betegnet
som ”the best ever” (s. 278). Israelske
diplomater var i påfaldende grad væk
fra salen, da der i FN skulle stemmes om
sanktioner mod Rusland efter annekteringen af Krim. Israel har forholdt sig
neutralt under Ukraine-krisen og deltager ikke i de vestlige sanktioner mod
Rusland. Alt sammen endnu en understregning af Ruslands stærke position
i Mellemøsten, i høj grad også når det
gælder Syrien. Ruslands centrale rolle i
Syrien skyldes meget den inkonsistente
vestlige politik, f.eks. om Assads politiske fremtid efter en fredsslutning. Før
var tesen ”Assad must go”, nu forlanger
USA eller Europa ikke længere ultimativt
hans afgang (s. 273). Røde linjer over for
Assad blev ikke fastholdt.
Afsnittet om Ruslands relationer til
USA, før og under Trump, er yderst interessant. Følgende emner har været
særlig højt oppe på den politiske dagsorden: Spørgsmålet om atomvåben og ikke-spredning, Ruslands politik over for
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det nære udland, især Georgien og Ukraine, Europas sikkerhed, Syrien, demokratifremme i Rusland selv og i Ruslands
nære udland samt, ikke at forglemme,
russisk indblanding i præsidentvalgkampagnen i 2016. Våbenkapløbet har
taget en ny og yderst farlig drejning med
opsigelserne af ABM, INF og formentlig
snart også START II. Mindst tre gange
har amerikanske præsidenter forsøgt
sig med ”re-set”, dvs. en ny mere pragmatisk tilgang til Rusland, men ingen af
dem lykkedes. Personlige relationer har
også spillet en rolle. De blev ikke gode
under Obama, de har været klart bedre
mellem Trump og Putin. Angela Stent
gennemgår (fra s. 313) grundigt den
russiske indblanding i den amerikanske
valgkamp i 2016, også Trumps engagementer i Rusland før 2016. Putin selv
nægter indblanding, men i et interview
med Oliver Stone slår han på USAs indblanding i russisk politik; især den vestlige støtte til demonstrationerne i 2012
efter Putins genvalg som præsident forarger ham.
Helt tilbage i 1980erne, under Gorbatjov, var den yngre Donald Trump
interesseret i at engagere sig forretningsmæssigt i Rusland, især inden for
hotelvirksomhed. Han besøgte også
Rusland i 2013 for at være med til at
organisere Miss World-konkurrencen i
Moskva. Trump roste under valgkampen
�lere gange Putin og kaldte ham ligefrem
en stærk leder, og han var også dengang
interesseret i at skaffe sig ”dirty”, dvs.
belastende oplysninger om sin kommende rival til præsidentposten, Hillary
Clinton. Ligeledes blev der undervejs
i præsidentvalgkampen holdt møder
med russere, bl.a. med Emin Agalarov, i
Trump Tower i New York.
De to præsidenter deler på mange måder opfattelsen af verden som det manifesteredes på topmødet mellem Trump
og Putin i Helsinki i juli 2018. Begge kritiserer alliancer og organisationer, der
begrænser handlefrihed og suverænitet,
og begge afviser den liberale internationale orden.
Angela Stent slår fast, at Rusland umuligt kan isoleres, vestlige sanktioner
eller ej. Mange lande i Afrika, Asien og
Latinamerika har afvist at indføre sank-

tioner mod Rusland, deres linje er mest
bestemt af deres syn på USAs adfærd på
den globale scene, og her er vurderingerne jo langt fra altid positive. Sanktionerne har ikke fået Putin til at ændre
adfærd, og de har i hvert fald gjort det
lettere for Putin at styrke den statslige
kontrol over økonomien (s. 352). Det er
lykkedes Rusland at oprette eller tage
del i allerede eksisterende regionale
multilaterale organisationer som f.eks.
Shanghai kooperationen, Den kollektive
Sikkerhedstraktat Organisation (SCO)
og den Eurasiske Union. Rusland har
styrket samarbejdet med Kina, har derudover opnået meget stor ind�lydelse i
Mellemøsten og på samme tid ført dialog
med Iran, Syrien, Saudi Arabien, Ægypten og Israel (s. 347). Rusland har fortsat
et stort arsenal af atomvåben, er med i
FNs sikkerhedsråd og besidder store naturressourcer.
Alt dette sker uanset at Ruslands økonomi er mindre end Italiens og under en
tiendedel af USAs. Rusland har på mange måder styrket sin position globalt og
regionalt, hvad der i sig selv maner til eftertanke. Angela Stent mener, at Vesten
må spørge sig selv, hvad der ikke har
fungeret i politikken over for Rusland og
hvorfor. Vesten må tage udgangspunkt i,
hvad Rusland er, ikke i hvad vi ønsker det
skal være (s. 356). Kendsgerningen er jo,
at de �leste russere ikke ser på 1990erne,
hvor Ruslands forhold til Vesten var tæt
og vestlige rådgivere strømmede til Rusland, positivt, men mere som et årti kendetegnet ved tumult, kaos, ulighed og
ydmygelse.
Angela Stent opfordrer til at genoprette det transatlantiske forhold, uanset at
det er svært. At isolere Rusland og afvise
at forhandle med Rusland er ikke en fornuftig vej at gå (s. 361). Engagementet
med Rusland, fortsætter hun, bør være
realistisk og �leksibelt. Vi skal føre dialog,
når det er hensigtsmæssigt og muligt.
Putin er jo mester i judo og kender kunsten at opfatte modstanderens ubeslutsomhed for at kunne slå til. Fra Putin må
vi fortsat forvente det uventede, slutter
hun.
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Europas skæbnetime?
Af Herik Døcker

tes Frankerriget med residens i Aachen
i Nordrhein-Westphalen og havde tysk
som modersmål.

Stridigheder

Samtale mellem Kristian Hvidt og
Henrik Døcker om vor verdensdels
aktuelle udfordringer og højde- og
lavpunkter i dens 1000-årige historie.
Europa – eller rettere den europæiske
sammenhængskraft – er udfordret. Med
en over 1000-årig historie bag sig kan
man spørge: Vil Europa som politisk
magtfaktor bestå? Journalist Henrik
Døcker udfritter her historikeren dr.
phil. Kristian Hvidt, forfatter til en bog,
der simpelthen hedder ”Europa – 1000
års historie”, om hvordan vi skal opfatte
Europa, hvordan det voksede frem som
en enhed - vedføjet nogle tanker om vores verdensdels udsigter til at bevare sin
position i verden.

Europa som enhed

-Naturligt er det at begynde med at spørge Hvidt om hvornår Europa som en slags
enhed opstod?
- Der er nok �lere bud på dette. Men
jeg holder som mange andre på Karl
den Stores rige, der faktisk dækkede det
meste af Vesteuropa og på en måde svarede til det territorium, det oprindelige
Europæiske Fællesskab, EF, dækkede. År
800 blev Karl kronet som tysk-romersk
kejser af selveste paven i Rom, oprindelig var han konge over det, der kald-

- Den franske revolution er et fast referencepunkt, når man taler Europa-historie.
Kan man tale om andre revolutioner før
den i Frankrig?
- Nok var der store samfundsomvæltninger, men ordet blev ikke brugt før end
om den franske i 1789. Vi mindes nu om
dage om den i de tre fanfareagtige begreber, der her blev støbt: Frihed, Lighed,
Broderskab, som fremdeles står over
mange offentlige bygninger i Frankrig.
Men det gik ikke her vældig hurtigt med
at realisere dem fuldt ud. Der var f.eks.
ikke lighed mellem kønnene, Frankrig
var et af de sidste lande, der gav kvinder stemmeret (i 1946). Ej heller med
de menneske- og borgerrettigheder, der
blev proklameret. Det med broderskabet kom for resten først til senere og var
antagelig inspireret af frimurerbevægelsen – en anden form for bekendelse til
lighedstanker, i dag refererende til den
solidaritet, fagforeningsbevægelsen er
udtryk for.
- Europas mange krige havde ofte rod i
religiøse stridigheder, vel særlig Trediveårskrigen?
- Dette voldsomme opgør, som inddrog
mange landområder, kan kaldes Europas sidste store konfrontation mellem
katolicisme og protestantisme. Dens afslutning ved den vestfalske fred i 1648
blev så optakten til, hvad vi dag kender
som nationalstater, som bl.a. ved at oprette ambassader hos hinanden samtidig signalerede, at de var indstillet på at
forhandle om gensidige stridigheder og
ikke straks gribe til våben. Udenrigspolitik blev så at sige et permanent begreb
i fredstid.

Krigslyst, retsstatsbegreber og nye
stater
Dr.phil Kristian Hvidt.

- Men mange folkeslag var stadig indstillede på erobringer, dog i særlig grad
Napoleon med et vældigt magtbegær?
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- Hans krige sønderdelte Europa på
en ny måde, således at det først var efter hans fald og Wienerkongressen i
1815, at dette med egentlig suverænitet til selvstændige stater slog igennem.
De liberale ideer realiseredes også kun
langsomt frem til de såkaldt borgerlige
revolutioner, i nogle lande dog blot som
en slags systemskifter, i 1848.
- Så dette med at undgå krig og forhandle sig frem i mellemfolkelige tvister
ikke slog igennem?
- Nej på ingen måde. Ganske vist opstod noget der hed ’fredstanken’, en folkelig bevægelse i �lere lande, men hadet
mellem Tyskland og Frankrig var stærkt,
kejser Wilhelm og Napoleon III havde et
indædt modsætningsforhold, som førte
til den fransk-tyske krig 1870-71. Denne
krig lagde på en måde frøene til Første
Verdenskrig.
- Men så tog de ledende stater da konsekvensen af denne krigs uhyrligheder,
skyttegravskrigene, giftgassen osv. og �ik
oprettet verdens første fredsorganisation
Folkeforbundet?
- USA spillede en afgørende rolle her,
men ønskede så alligevel ikke at forpligte sig som medlem over for europæerne
– det var i det væsentlige deres krig, som
havde udløst ragnarokket. Afgørende
blev imidlertid, at Frankrig i den grad
ønskede hævn over de slagne tyskere
og pålagde Tyskland en helt urealistisk
streng økonomisk erstatning for at have
begyndt krigen. Versailles-freden blev
grundlaget for social og politisk uro i
Weimar-republikkens Tyskland og i sidste ende nazismens og Hitlers opkomst.
- En del folkeslag i Central- og Østeuropa måtte dog takke Versailles-konferencen for deres fødsel som selvstændige stater. Så noget godt kom der vel ud af det?
- Vist så. Men nærmest ingen af dem
var demokratier. Og Folkeforbundet
kunne ikke dæmme op for ny aggressionstrang: Japan angreb Kina, Italien gik
ind i Abessinien for at få en koloni, og
sidst men ikke mindst invaderede Tyskland det meste af Europa.
- Så tog staterne ved lære efter Tysk-
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lands nederlag i Anden Verdenskrig, FN
kom til som en stærkere organisation end
Folkeforbundet, og Europa søgte sammen
gennem helt nye samarbejdsorganisationer?
- Ja hurra for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, som det nuværende EU oprindelig hed, i 1957. Nu skulle
man forpligte især Frankrig og Tyskland
på en måde, så en ny krig effektivt blev
forebygget. Og så skulle Europa – med
amerikansk bistand – genopbygges, ja
udvikle sig økonomisk i overnationalt
fællesskab. Det var for resten ikke kun
EF/EU, der �ik en grundlæggende traktat
i Rom, også den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Internationale Straffedomstols statut blev til i
denne by.
- Internationalisme nævnes undertiden
som et begreb, skal vi sige for alt muligt
tværgående mellem stater og folk?
- For Europa minsandten både på godt
og på ondt. Når en fransk dommer ved
navn Montesquieu fandt på at opdele
magten i en stat i tre: En lovgivende, en
udøvende og en dømmende magt, så var
det en tanke, der blev videreudviklet, ja
�inslebet, i både i England og USA. Og
når en tysker i eksil i England, Karl Marx,
skrev en lærd bog om kapitalmagten,
skulle det få blodige konsekvenser, ikke
mindst i Frankrig (Pariserkommunen
1871) og Rusland (revolutionen 1917).
Blot to af utallige eksempler.

Tyrkerfaren, Helsinki-slutakten og den
post-kommunistiske periode

- Lad os vende lidt tilbage til dette med
europæisk identitet og også komme ind
på de skel, der bestod og består mellem
dele af Europa.?
- Meget af Europas kultur og historie er
præget af tyrkerfaren, altså afværgelse af
muslimske styrkers forsøg på at erobre
større bidder af Europa. Herved skærpedes om man så må sige europæernes
kristne pro�il. Mange europæere identi�icerede sig først og fremmest gennem
deres religion. Men spaltningen i forskellige kristne religioner medførte altså også opkomsten af den ortodokse og
græsk-katolske kirke i den østlige og sydlige del af verdensdelen. En ny øst-vestlig
opdeling indtraf så med Jerntæppet, der
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Statue af Charlemagne foran rådhuset i Aachen.

omkring 1947 gik ned mellem nutidens
Vest- og Østeuropa.
- Hvilken betydning synes du, at Helsinki-slutakten af 1975 �ik for den senere
sammensmeltning af Vest- og Østeuropa,
tydeligt manifesteret ved at resten af hele
det geogra�iske Europa nu er medlem af
EU?
- Ingen havde dengang anelse om, at
kommunismen østpå ville bryde sammen 15 år senere, men der var sprækker
i Jerntæppet. Vestlige Helsinki-komiteer
havde mange kontakter med såkaldte dissidenter, altså systemkritikere i
Østeuropa, vi påvirkede på �lere måder
menneskesynet, bl.a. ved at overtyde
dem om at løsladte strafafsonere skulle
resocialiseres og hvad foreningsfrihed
var for noget. Herunder hørte de kontrolgrupper, et andet ord for Helsinki-komiteer, der opstod både østpå og vestpå,
og som skulle påse, at slutakten blev
opfyldt. Men de indre opgør i de enkelte
øststater var i stor udstrækning motiveret af en elendig økonomi. Rodfæstelse
af retsstatsbegrebet er tilkommet langt
senere, begyndende ind i 1990erne.
- Der er megen pessimisme omkring
Europa i dag – dets dalende ind�lydelse i
verden økonomisk og politisk, dets splittelse med nogle centraleuropæiske staters ny-nationalisme og vrangvilje over
for EuropaKommissionen og EuropaPar-

lamentet, som siges at have for megen
magt?
- Lad mig i det brede perspektiv minde om, at Europa nu i 70 år i det store
og hele har haft fred, ja EU har endog
modtaget Nobels Fredspris, kun Balkan,
Tjetjenien og Georgien har haft egentlig
krig. Der er store udfordringer med massiv indvandring fra en række udviklingslande, ja rene folkevandringer. Og der er
mangel på solidariske fælleseuropæiske
løsninger. Men husk, at Europatanken
engang var utopi, og at EU har vist sig
livskraftigt med en stadig stigende levestandard og robuste institutioner til at
værne om retsstaten. Alt dette minder os
om, at unionen er et uafsluttet kapitel. Og
at kriser er til for at blive overvundet.
- Med Storbritanniens Brexit og præsident Trump i USA er Europa vel også
stærkt udfordret?
- Joh, men husk at EF begyndte med
en fransk-tysk akse og fra de oprindelige
seks medlemslande voksede til 28. Rusland er ganske vist stadig en trussel, måske på en ny måde, og USA er ikke som
tidligere en medspiller for Europa. Briterne kom i sin tid tøvende ind i datidens
EF og er nu udtrådt. Jeg tror, og håber, at
både Storbritannien og EU vil klare sig det store spørgsmål er nok, hvem der vil
lide mest under ”skilsmissen”.
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Catalonien: fremskridt eller stilstand?
Af Lars Blinkenberg
Siden min seneste beretning blev der dannet en ny
spansk regering med socialistlederen Pedro Sanchez
som statsminister i koalition med det
venstresocialistiske parti, Podemos Unidos. Dette støttepartis leder, Pablo Iglesias, er en af �ire vicestatsministre i den
nye samarbejdsregering, der kun blev
godkendt af parlamentet, fordi det lykkedes Sanchez at formå et af de catalonske ”independist-partier” til at afstå fra
at stemme om den ny regering, i øvrigt
sammen med det baskiske regeringsparti. Regeringen opnåede kun et spinkelt
�lertal på to stemmer. Det er første gang
i det demokratiske Spaniens historie, at
en koalitionsregering overtager regeringsmagten.
Naturligvis har aftalen med det republikanske parti i Catalonien Esquerra
betydet, at Pedro Sanchez må formodes
at have givet visse tilsagn om den dialog
med independisterne, som PSOE længe
har gjort sig til talsmand for - inden for
forfatningens rammer. Det er endnu ikke
blevet fuldt belyst, hvori aftalen bestod,
og det vil givetvis blive politisk sprængstof i det nye spanske parlament, der nu

har en vis - om end ikke udslagsgivende - repræsentation af det populistiske
og meget nationalistiske parti VOX. Det
interessante er imidlertid, at Esquerras leder, Oriol Junqueras, stadig sidder
fængslet som en af de hovedanklagede i
den tidligere omtalte rigsretssag, der gav
ham en af de længste straffe. Hans parti
har dog ikke ubetinget sluttet op om den
radikale ua�hængighedslinje, som den
land�lygtige Puigdemont repræsenterer.
Sanchez har efter valget igen understreget nødvendigheden af forhandlinger med Barcelona-regeringen, og har
udnævnt en af sine vicestatsministre –
der selv er catalonier - til at have ansvaret for dialogen. Men det vil nok trække
noget ud, før end der eventuelt kommer
egentlige drøftelser i gang.
Som den politiske situation er efter
valget, sidder regeringen ikke ret fast i
sadlen. Den bliver dog heller ikke bliver
nem at vælte i et parlament, der modsat
det italienske, ikke har nogen tradition
for hyppige regeringskriser - der har siden Francos død og demokratiets etablering i 1978 kun været 8 regeringer. Forfatningen kræver, at der skal mønstres et
�lertal, som vil bakke en ny regering op,
et forhold Sanchez selv benyttede sig af,
da han væltede Rajoy regeringen i 2018.

Amnesti?
Pedro Sanchez har før valget, da han var
fungerende statsminister, ventileret tanken om et amnesti til de fængslede, men
har ikke siden gentaget sit tilbud, der givetvis vil møde endnu større modstand
end før fra højre�løjen.
En ny udvikling er, at den land�lygtige
ex-leder, Puigdemont, har kunnet indtage sin plads i EuropaParlamentet, selv
om der i begyndelsen var nogen usikkerhed om han kunne rejse. Spanien kræver
ham stadig udleveret, hvilket Belgien
hidtil ikke har villet acceptere. Lederen
af Esquerra partiet, Oriol Junqueras, �ik
først tilladelse af EuropaParlamentet til
at indtage sin plads i Parlamentet, men
da Spaniens højesteret på ny fastslog, at
han som fængslet ikke ville kunne få udgangstilladelse til at rejse til Strasbourg,
accepterede Parlamentet domstolens
beslutning.

Ny rigsadvokat

Den nye regering har netop udnævnt en
ny rigsadvokat, den hidtidige justitsminister, og det har vakt en vis modstand,
ikke blot fra politisk hold, men også fra
enkelte konservative dommere i Det
høje Råd som ledes af Højesterets præsident. Rådet har dog med et pænt �lertal
godkendt udnævnelsen af den kvindelige topanklager, hvis stilling indebærer
fuld ua�hængighed af regeringen - et
forhold, det unge spanske demokrati er
stolt over.
Modstanderne lagde vægt på, at den
hidtidige minister kunne formodes at
ville få et vist a�hængighedsforhold til
regeringen. Dommerstanden vogter
nøje over sin fulde ua�hængighed, også
på anklagerområdet, som desværre synes under angreb i visse andre EU lande,
men her i Spanien kun giver anledning
til politiske drillerier uden større vægt.
Højre�løjen truer dog med at blokere nye
udnævnelser til Dommerrådet.

Dialog med alle delstater
Oriol Junqueras, dømt og fængslet leder af partiet Esquirra.
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Med stor energi fastslog Pedro Sanchez
i et TV-interview den 20. januar, at han
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ville gennemføre den dialog med lokalregeringen, som han havde lovet vælgerne.
Han oplyste, at den hidtil fortrolige forhåndsaftale med Esquerra gav delstaten
tilsagn om nedsættelse af en fælles regeringskommission, idet Sanchez fastholdt
at en sådan aftale klart lå inden for den
spanske forfatnings rammer.
Der var også allerede aftalt et møde
med Cataloniens præsident Quim Torra
i begyndelsen af februar. Sanchez lagde
vægt på, at disse drøftelser skulle ses
som første led i hans ønske og tilbud om
mere og bedre kontakt med alle Spaniens delstater. Derfor måtte mødet med
Torra især ses som et led i en mere generel kontakt og inden for forfatningens
rammer. Han henviste interessant nok til
den nylige udtalelse fra lederen af den
skotske ua�hængighedsbevægelse, som
havde fastslået, at Skotland aldrig havde
eller ville gå enegang uden om United
Kingdoms regering eller parlamentet i
London. Sanchez påpegede samtidig, at
lokalregeringen kun syntes optaget af
det mindretal, som gav ua�hængigheden
opbakning og f.eks. ikke er på talefod
med det største oppositionsparti, Ciudadanos, der opstod i Catalonien for få år
siden.
Med hensyn til kritikken af regeringens nylige udnævnelse af en justitsminister til rigsadvokat fastslog Sanchez, at
man ikke behøver at frygte indblanding
fra hans eller regeringens side, og at dette også gjaldt domstolene som helhed, da
deres ua�hængighed som bekendt fremgår af den spanske forfatning af 1978.
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Og har været respekteret af alle partier
indtil nu, understregede han med et stort
smil. Han understregede, at de nylige
domme i processen mod de radikale politikere i Barcelona ene og alene skyldtes
den spanske Højesterets domfældelse.

Stemningen i Catalonien

Den nærmeste tid vil vise, om der kommer gang i en positiv dialog mellem de
to regeringer, den spanske og den catalanske. Sidstnævnte er mere skrøbeligt
baseret end Madrids, da der stadig er
indbyrdes strid mellem de forskellige independist-politikere. Nyere meningsmålinger viser, at der nu kun vil være 43 %
som vil stemme ja til fuld ua�hængighed.
Quim Torra forekommer meget stædig
og vil næppe indgå i en oprigtig dialog
med Sanchez. Stemningen er dog ikke
til fordel for nye uroligheder i delstaten, hvor der nu synes at herske relativt
normale forhold, og �lertallet næppe vil
acceptere en yderligere radikalisering.
Økonomien er blevet ret nødlidende og
delstaten ligger ikke længere i spidsen
blandt de spanske delstater, hverken
økonomisk eller socialt. Nogen voldelig udvikling synes heller ikke i sigte, så
måske kan det fastslås, at den nye regering i Madrid har bragt et frisk pust, der
på længere sigt kan vise fordelene i det
unge spanske demokrati, der absolut har
det godt, fastslog statsministeren i interviewet.
Lederen af de lokale politistyrker i Catalonien Mossos de Esquadra, Trapero,
står anklaget for under sidste års uro-

ligheder i Barcelona ikke at have fulgt
ordrer fra Madrid, men at have støttet
ua�hængighedsbevægelsen. Under en
nylig a�høring, der omtales i el Pais den
20. januar, benægter han ikke alene anklagen, men anfører diverse praktiske
grunde til, at hans styrker ikke kunne
have ageret anderledes. Det interessante
er imidlertid, at han betegnede de daværende lederes handlemåde – ua�hængighedserklæringen - som barbarisk og som
han derfor på ingen måde kunne støtte.
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OSCE Ministerrådsmøde i Bratislava
Af Philip Maschke
OSCEs (Organisationen for
Sikkerhed og Samarbejde
i Europas) ministerrådsmøde blev holdt den 5.-6.
december i Bratislava, afrundingen på
Slovakiets år som formandsland. Ministerrådet a�holdes årligt, består af de
57 medlemsstaters udenrigsministre,
og er i praksis organisationens højeste
beslutningsforum. Der �indes derudover
muligheden for at a�holde et stats- og
regeringschefmøde, men et sådant har
ikke været indkaldt i OSCE-regi siden
2010. Medlemsstaternes løbende samarbejde med OSCEs projekter og institutioner foregår i Permanent Council, PC,
der mødes stort set ugentligt i Wien. I PC
er medlemsstaterne repræsenteret ved
sine ambassadører.
Man må vel kalde det ”ved siden heraf” �indes OSCE Parliamentary Assembly, parlamentarikernes forsamling, hvis
sekretariat ligger i København, og som
netop har holdt sin vintersession i Wien.
Nu er OSCE fortsat en politisk proces,
den er ikke en juridisk person, og ethvert skridt fremad, enhver ny indsats
eller aktivitet fordrer vedtagelse ved
konsensus, at samtlige 57 medlemsstater kan tilslutte sig. Det rapporteres, at
på ministerrådsmødet i Bratislava kunne der ikke opnås konsensus om nogen
ny indsats eller aktiviteter.
Det førte til, at 46 medlemsstater
enedes om en afsluttende erklæring, et
joint statement om menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder, som
blev ført til protokols. De ikke-deltagende heri var de centralasiatiske stater, stan-landene, Rusland og Tyrkiet.
Erklæringen blev fremført af Danmarks
stedfortrædende missionschef Fenja
Yamaguchi-Fasting på vegne af 46 medlemsstater og lød:
”Et antal historiske begivenheder –
herunder ’the Baltic Way’, Fløjsrevolutionen og Berlinmurens fald – bidrog i
1989 til skabelsen af den OSCE-region, vi
kender i dag. Disse begivenheder bragte

ikke kun demokrati til millioner af borgere. De var også bevis på, at et stærkt,
pluralistisk og levende civilsamfund, der
gør brug af sine individuelle menneskeog grundlæggende rettigheder, kan være
en katalysator for fredelig forandring, til
tider op imod utrolige odds.
”Vi har trådt store skridt ved at fremme menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder de seneste 30 år. Og
alligevel kan vi i dag se, at kampen ikke
er færdig. Diskrimination udelukker for
mange fra vore samfund. Det rum, der
er til civilsamfund og til medierne, indskrænkes hastigt. Ligesom trusler og
vold mod menneskeretsforkæmpere er
i stigning.
”Verden har i samme moment aldrig
være tættere knyttet sammen, herunder
med hjælp af digitale teknologier. Virkningen af menneskeretskrænkelser og
misbrug i én del af vor region kan have
alvorlige virkninger i en anden. Misbrug
og menneskeretskrænkelser kan ramme
os alle, uanset hvor vi bor. Opretholdelse af respekt for menneskerettigheder
indenfor stater er helt væsentligt for varende sikkerhed mellem stater.

”Hr. dirigent. Vi vil fortsætte med at
påtale, når menneskerettigheder eller
grundlæggende rettigheder krænkes
eller misbruges. Uanset om det er menneskeretsforsvarere, der udsættes for
repressalier på grund af deres uselviske
arbejde, eller personer, der angribes fordi de er dem, de er, for dem, de elsker, eller for det, de tror eller siger. Vi vil udfordre stereotyper og intolerance overalt og
uanset hvem, det rammer.
”Civilsamfundet er vore samfunds
samvittighed, det er en kilde til ideer, og
det er en nøglekomponent til en åben og
inkluderende dialog. Dette er demokratiets hjørnesten. Vi bekender os derfor
til en verden, hvor mennesker har frihed
til at mødes og til at danne foreninger, til
at udtrykke deres tanker, til at tro eller
ikke-at-tro, og til at holde deres regeringer ansvarlige uden at blive udsat for
gengældelse. Vi beundrer de individer
og de civilsamfundsorganisationer, som
utrætteligt arbejder for at forsvare vore
menneskeretsforpligtelser. De fortjener
vor anerkendelse, vor beskyttelse og vor
støtte.
”Vi har fuld tillid til det arbejde, som

Familiefoto OSCE Ministerial Council Bratislava 5 december 2019.
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Tysklands formandskaber
Det er ikke ukendt, at Tyskland gør en stort udenrigspolitisk indsats ad diplomatiets veje for at løse kon�likter, arbejder diplomatisk for at deeskalere
kon�likten i Østukraine, at skabe tillid, og er medlem af Normandiet-gruppen.
Den tyske udenrigsminister Heiko Maas (SPD) har i sit nytårsbudskab ”Håb
for 2020” kommenteret de opgaver, tysk udenrigspolitik står overfor og vil
prioritere. Interessant nok bliver der tale om, at Tyskland indtager en række
formandskaber i den kommende tid. Det drejer sig om:
I juli 2020 overtager Tyskland formandskabet for FNs Sikkerhedsråd for en
periode på to år og vil satse på at få så meget multinationalt samarbejde til at
fungere som muligt. Kon�liktløsning, klimaet, en fair verdenshandel, grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme er centrale temaer.
Tyskland vil gøre 2020 til et menneskerettighedsår. Fra 2020 til 2022
bliver Tyskland medlem af De forenede Nationers menneskerettighedsråd.
Og derudover vil Tyskland fra november 2020 til maj måned 2021 indtage
formandskabet for Europarådets Ministerkomité. At man dér arbejder med
menneskerettigheder, demokrati, retsstat og den europæiske menneskerettighedskonvention er dette blads læsere velkendt.
I andet halvår 2020 overtager Tyskland formandsskabet for EU-rådet. Efter
Brexit, valg af ny EU-Kommission og aftaler om ny budgetfordeling forventer
den tyske udenrigsminister, at man så kan koncentrere sig om vigtige centrale
opgaver som en fælles EU udenrigspolitik, den digitale omstilling og klimabeskyttelse. Tyskland håber at bidrage til et forstærket, forenet Europa, som kan
modstå de aktuelle globale udfordringer.
Link til tekst:
https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt/posts/1952675334829627/

phm

de autonome OSCE-institutioner, ODIHR,
Mediefrihedsrepræsentanten og Højkommissæren for nationale mindretal
udfører, og til deres indsats for at fremme og beskytte menneskerettigheder, i
deres rolle som væsentlige bidragydere
til den sammenhængende sikkerhed og
til stærke demokratier. Deres arbejde,
deres mandater og institutionelle uafhængighed er en væsentlig forudsætning for beskyttelse og fremme af menneskerettigheder og grundlæggende
rettigheder.
• ”Vi vil fortsat kæmpe for at sikre, at
gennemførelsen af OSCEs principper
og forpligtelser står i forreste række i
vort arbejde i denne organisation.
• ”Til slut ved vil udtrykke vores oprigtige påskønnelse af og takke det
slovakiske formandskab for dets
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utrættelige indsats for at styrke Den
menneskelige Dimension i det forgangne år.
• ”Jeg beder om, at denne erklæring
vedføjes til referat af dagens møde.
Tak.”

Næste formandsland

OSCEs formand for 2020 er Albanien,
Albaniens stats- og udenrigsminister Edi
Rama, som I ser, var til stede ved MC19,
præsenterede sit lands OSCE prioriteter
på PC-mødet den 9. januar. Albanien vil
især:
Gøre en forskel på landjorden ved at
støtte OSCEs kon�liktløsningsindsatser.
OSCE har gennem sine feltmissioner en
unik rolle på jorden i �lere kon�likt- og
post-kon�liktområder i OSCE regionen.
Holde OSCEs grundlag, OSCEs acquis

højt. OSCE har en fundamental rolle ved
at fremme grundlæggende rettigheder.
Mediefrihed, bekæmpelse af vold mod
kvinder og fremme af god regeringsførelse er mærkesager.
Sikre dialog. Stigningen i hadforbrydelse i OSCE regionen er alarmerende.
Fremme af tolerance og af ikke-diskrimination har en høj prioritet. Formandskabet vil også arbejde for at fremme
dialog blandt medlemsstaterne og mellem OSCE og andre internationale organisationer.
Albanien startede sit formandskab
som vært for en konference om bekæmpelse af antisemitisme i Tirana den 4.-5.
februar. Albanien er formand for OSCE i
30-året for hhv. vedtagelsen af Den menneskelige Dimension i København og
Chartret for et Nyt Europa i Paris.

Følgende formandsland

Heldigvis med konsensus er de kommende formandslande valgt. Albanien
følges i 2021 af Sverige, som i 2022 følges af Polen. Trojka-metoden er således
på plads, det at et afgående såvel som det
efterfølgende formandsland støtter det
aktuelle formandsland.
Sveriges udenrigsminister Ann Linde
konstaterede i sit indlæg på MC, at vi i
2019 har set �lere krænkelser af fundamentale rettigheder og konstateret en
forværring af menneskerettigheder i
dele af OSCE regionen.
Det er en central opgave for Sverige at
bevare den eksisterende sikkerhedsarkitektur, at bevare den aftalte europæiske
sikkerhedsorden, som den er at �inde i
Helsinki-Slutakten fra 1975 og Chartret
om et Nyt Europa fra 1990, det er i såvel Sverige interesse som hele regionens
interesse.
Sverige vil fokusere på OSCEs kerneformål, det sammenhængende sikkerhedskoncept, demokrati, menneskerettigheder og ens rettigheder for alle.
Sverige vil fortsætte det vigtige arbejde
med at løse kon�likter inden for regionen; diplomatiets bestræbelser er OSCEs
adelsmærke, erklærede Ann Linde. Medlemsstaternes ret til egen territorial integritet og overhøjhed, og ret til frit at
vælge egne sikkerheds foranstaltninger,
står ikke til diskussion.
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Man overfortolker næppe ved at konstatere, at fokus er på overhovedet at
sikre, at OSCEs grundkoncept, det sammenhængende, det altomfattende sikkerhedskoncept, overlever nutiden,
overlever 30-året for Chartret for et Nyt
Europa.

Civic Solidarity Platform

Det er kutyme, at CSP, paraplyorganisationen for ca. 80 menneskeretsNGOer,
deltager som observatør ved Ministerrådet og of�icielt overlever civilsamfundets
bekymringer til OSCEs ministre og institutioner.
For år tilbage konstaterede CSP, at vi
står overfor et ”shrinking space for civil
society”. CSP leverede i år en meget grundigt bearbejdet Bratislava 2019 erklæring, en anbefaling på 11 tætskrevne sider til formandskabet og til ODIHR, som
retter fokus på retten til forsamlings- og
demonstrationsfrihed. Forsamlingsfriheden er under pres såvel øst for Wien

som vest for Wien. Tiden er kommet til
at skulle sikre og bekræfte forsamlingsfriheden som en basis for at genopbygge
demokratierne. Og det er medlemsstaternes ansvar at garantere forsamlingsfrihed.
Bratislava erklæringen beskrives i den
følgende artikel.

Normandiet formatet

Ved �lere lejligheder, således også i generalsekretær Thomas Gremingers redegørelse til parlamentarikerne i Wien i
februar, glæder man sig over, at forhandlinger under ”Normandiet-formatet” om
en løsning af kon�likten i Østukraine for
første gang i tre år i december 2019 var
blevet a�holdt på statslederniveau. Forventningerne og forhåbningerne er høje.
Normandiet formatet består af forhandlinger mellem Tyskland, Frankrig, Rusland og Ukraine om løsninger på krigsførelsen ved kontaktlinjen og på den
ustabile og ua�klarede tilstand i Donbas.

Ukraine Media Center skriver, at Vladimir Putin den 24. januar har udnævnt
vicepremierminister Dmitrij Kozak til
chef for præsidentens administration.
Det formodes, at Kozak skal være ny
Ukraine rådgiver for Putin i stedet for
Vladislav Surkov, hvis relation med Kyiv
er ren kon�likt. Surkov har været hjernen
bag rekrutteringen af marionetter til lederposter i Østukraine, og han har stået
bag ethvert initiativ til at give Østukraine
selvstændig identitet som �lag, våbenskjold, nationalmelodi mm.
Dmitrij Kozak har været hjernen bag at
gøre Moldova til føderalstat. Kozak har
ukrainske rødder og er - i modsætning
til Surkov - kendt for ikke at anvende
kon�likt som værktøj. Præsident Putins
pressetalsmand har ikke villet bekræfte
formodningerne.

Albaniens stats- og udenrigsminister Edi Rama ved åbningen af OSCEs 26. ministerrådsmøde i Bratislava den 5. december 2019.
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Ytrings- og forsamlingsfrihed er en helt
grundlæggende demokratisk rettighed
Konstateringen af, dels at det er staternes opgave at sikre retten til fredelige
forsamlinger og manifestationer, dels
at denne frihed begrænses, er udsendt
parallelt fra to forskellige parter. Begge i
form af meget grundige og lange beskrivelser af dagens situation og udfordringer. Og med samme sigte: at konstatere,
at forsamlingsfriheden – og dermed �lertallet af demokratiske rettigheder – er
under angreb.
Det ene skriv er Civic Solidarity’s Bratislava Declaration vedtaget ved den parallelle civilsamfundskonference den 4.
december 2019 og overgivet til OSCE/
ODIHR. Det andet skriv er udsendt af
Europarådets Menneskeretskommissær
Dunja Mijatović som en kommentar den
9. december 2019. Den fulde tekst �indes
med de to links under artiklen.
Retten til at forsamles fredeligt er en
grundlæggende rettighed. Den er en
uundværlig forudsætning for at demokratiet fungerer, den muliggør en bred
deltagelse for alle borgere i den demokratiske proces. Fredelige forsamlinger
spiller ved siden af a�holdelse af valg således en fundamental rolle for offentlighedens deltagelse i demokratiet. Af den
grund er det en stats pligt at beskytte, at
sørge for at fredelige forsamlinger kan
a�holdes.

Anbefalinger

Udover at korrigere ovennævnte drejer
anbefalingerne sig især om, at procedurer for anmeldelser skal være enkle og
transparente, og skal have til hensigt at
tillade demokratiske frie forsamlinger,
ikke have til hensigt at gøre det så besværligt som muligt. Endvidere handler
det om at forhindre ’autorisation’ som
procedure, altså at etablere at enhver
forsamling forudsættes at skulle opnå
en godkendelse.
CSP konstaterer, at på den ene side
har ODIHR ekspertisen og har udviklet manualer og træning af myndig-
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Presset mod forsamlingsfrihed kommer til udtryk på følgende måder:
1. Begrænsninger i retten til at a�holde og deltage i forsamlinger
- indførelse af regler, der foreskriver politisk/regeringsgodkendelse til at holde et møde/en demonstration, i stedet for anvende transparente anmeldelsesregler
- nægtelse af anmeldelse af forsamlinger – ofte uden juridisk begrundelse der f.eks. afsendes af en politisk opposition
- henvisning af en anmeldt demonstration til øde udkantsområder
- fravær af muligheden for juridisk prøvelse af en afvisning
- betragte enhver spontan eller ikke-autoriseret forsamling som ulovlig, uanset dens fredelige karakter, anholdelse af deltagere, anvende uforholdsmæssigt hårde straffe for den såkaldt ulovlige handling
- diskrimene bestemte grupper, der nægtes forsamlingsret, f.eks. kvinder, migranter, LGBT+ grupper, klimaforkæmpere, handicappede personer
- tendens til at regeringer opfordrer til, at der anlægges erstatningssager mod
organisatorer af en forsamling/demonstration for skade på løsøre, eller erstatningskrav for tabt omsætning etc.
2. Indgreb under forsamlinger/demonstrationer
- masseanholdelse af deltagere i en forsamling, der erklæres ulovlig, også for
småting
- myndighedspersoners ubegrundede og uforholdsmæssige anvendelse af
vold mod deltagere
- straffrihed for myndighedspersoner efter anvendelse af overdrevne magtmidler
- manglende beskyttelse af en fredelig demonstration mod voldelige mod-demonstrationer
- indskrænkninger på NGOers eller udenlandske observatørers mulighed for
at monitorere en forsamling
3. Indgreb og begrænsninger efter forsamlingers a�holdelse
- tendens til at kriminalisere retten til at arrangere fredelige forsamlinger, pålægge afgifter, tiltale organisatorerne for masseoprør mv.
- gøre det kriminelt at arrangere opfølgende forsamlinger/fredelige demonstrationer
- manglende adgang til juridisk bistand ved tilbageholdelse; manglende oplysninger, hvor anholdte er anbragt; anklager, der copy-pastes og dommere,
der a�holder samlebåndsretssager

4. Begrænsning af andre rettigheder, der er knyttet til retten til fri
forsamling
- censurering af brochurer og plakater; forbyde distribution, herunder online;
- forbyde den professionelle presse eller borgerrepræsentanter at overvære
forsamlinger;
- overskride retten til privatliv ved overdreven brug af overvågning, foto- og
videooptagelse.
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hedspersoner, på den anden side kunne ODIHR gøre en større indsats for at
sikre demokratiets grundrettigheder.
CSP opfordrer derfor til at ODIHR
tilføres midler til også at monitorere
fredelige forsamlinger i medlemsstaterne.

Menneskeretskommissærens
kommentar

Menneskeretskommissær Dunja Mijatović konstaterer, at antallet af protester
øges lokalt i Europa og globalt. At de varierer i størrelse og omfang, og at brugen
af sociale medier har ændret den måde,
forsamlinger organiseres på.
Forklaringen på den øgede mobilisering af protester i Europa må søges i
økonomisk ulighed, dalende tillid til de
traditionelle politiske eliter og institutioner, krænkelse af demokratiske rettigheder og generelt hele samfundssegmenters vilje til at få mere ørenlyd.
Artikel 11 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) giver
ret til deltagelse i fredelige forsamlinger,
og Domstolen har gennem året udviklet en omfattende retspraksis angående
denne ret.
Dunja Mijatović nævner, at hun har
rettet henvendelse direkte til følgende
stater:
• I juni 2019 opfordrede hun myndighederne i Georgien til at sikre deltageres sikkerhed i en Pride parade i
Tblisi.
• I august 2019 skrev hun til de russiske myndigheder og udtrykte alvorlig bekymring over anholdelse af
over 1.000 personer i Moskva ved
demonstrationer, der burde være frie
fredelige forsamlinger
• I Republika Srpska blev der indledt
retsforfølgelse for krænkelse af offentlig ro og orden mod demonstranter, der i �lere måneder havde krævet
en 21-årig mands død effektivt undersøgt.
• I 2018 udtrykte Mijatovic sin bekymring overfor Den europæiske Menneskerettighedsdomstol for forsøg
på med tilbagevirkende kraft at kriminalisere deltagelse i de såkaldte
Gezi-Park demonstrationer i Istanbul
i 2013.

Links:
http://www.civicsolidarity.org/sites/default/�iles/bratislava_declaration_osce_
parallel_cs_conference_2019_2.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/shrinkingspace-for-freedom-of-peaceful-assembly?inheritRedirect=true
Flere af Europarådets medlemsstater
har vedtaget love, der fører til uforholdsmæssige begrænsninger i retten til en
fredelig forsamling, herunder:
• I et brev til det spanske parlament i
november 2018 har Mijatović påpeget, at en lov om borgernes sikkerhed i 2015 har ført til udstedelse af et
uforholdsmæssigt stort antal bøder
for f.eks. at sætte sig til modværge eller ikke adlyde politibetjente.
• I et memorandum i februar 2019 udtrykte Mijatović bekymring over ny
lovforslag i Frankrig, der fremkom i
kølvandet på protestbevægelsen De
gule Veste, og hvis bestemmelser kan
have en afskrækkende virkning på
retten til fredelig forsamling.
Mht. godkendelse af forsamlinger henviser menneskeretskommissæren til Venedig Kommissionens og OSCE/ODIHRs
vejledning, at der i�lg. international menneskeretslov ikke kræves en forudgåen-
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de anmeldelse af en forsamling. Hvis en
anmeldelsesprocedure indføres, så skal
dens hensigt være at facilitere forsamlinger.
Menneskeretskommissæren anbefaler,
at politiets overvågning af demonstrationer bør være baseret på kommunikation og samarbejde med arrangører og
deltagere. Myndighedshåndhævere skal
trænes heri. Og våbenanvendelse bør
baseres på Venedig Kommissionens og
ODIHRs vejledning om frihed til fredelig
forsamling og FNs Grundlæggende Principper for brug af magt og vågen.
Straffrihed for politiets overdrevne
brug af magt bør aldrig tolereres, slutter
menneskeretskommissæren.
Tekstuddrag og oversættelse
Lena Jørgensen og Philip Maschke
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Tyrkiet til UPR i Genève
Af Philip Maschke
Tyrkiet blev eksamineret
mundtligt ved FNs Menneskerettighedsråd i Genève
i den 35te Universal Periodic Review runde torsdag den 28. januar
2020. Til grund for eksaminationen lå de
lang tid i forvejen udarbejdede skriftlige
rapporter og input fra blandt andre civilsamfundsorganisationer.
Tyrkiet var repræsenteret ved sin
Viceudenrigsminister, minister for Europa Faruk Kaymakci og �lere repræsentanter for Justitsministeriet. I en lang
indledning fastholdt ministeren, at Tyrkiet var nødt til at håndtere sin meget
udfordrende situation efter et kupforsøg i 2016, da der i landet er �ire aktive
terroristbevægelser, Daesh, Fetö, PKK
og YPK. Dertil må landet håndtere �ire
mio. �lygtninge. Tyrkiets parlament har i
oktober 2019 vedtaget ny love, en handlingsplan for menneskerettigheder og
for grundlæggende frihedsrettigheder,
oplyste han.
Hver stat, der tog ordet, havde 50 sekunder til at fremføre sine anbefalinger,
som efterfølgende er samlet i et katalog
af anbefalinger til landet. Et stort antal
stater anvendte deres taletid til at opfordre til handling for at mindske vold
mod kvinder i Tyrkiet, til at etablere krisecentre og at forbedre uddannelsesmulighederne for unge kvinder.
Danmarks repræsentant anbefalede
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Tyrkiet at indstille sin praksis med at
�jerne demokratisk valgte borgmestre
fra deres poster og erstatte disse med
regeringsudpegede embedsmænd uden
at afslutte en domstolsprøvelse. Danmark opfordrede Tyrkiet til at bringe sin
anti-terror lovgivning på linje med internationale menneskeretsstandarder, og
til at indstille forfølgelse af journalister
og borgere, der fredeligt gør brug af deres rettigheder. At respektere de grundlæggende rettigheder, retsstaten, lokal
regeringsførelse og resultatet af a�holdte
valg er helt centralt for et velfungerende
demokrati fremførte Danmark.
Norges anbefalinger til Tyrkiet var 1)
at afstå fra censur af medierne, 2) at bekæmpe vold mod kvinder, 3) at genindføre et fungerende, ua�hængigt retsvæsen, 4) etablere et non-diskriminerings
miljø, og 5) at garantere et sikkert miljø
for menneskeretsforkæmpere.
Genindførelse af retsstatsprincipper var hovedtemaet for en lang række
stater, respektere magtens tredeling,
rati�icere Paris aftalen om nationalt
menneskerettighedsinstitut, samt respektere ytrings- og forsamlingsfrihed.

Hertil kom anbefalinger om at respektere LGBT+ rettigheder.
Tyrkiet svarede, at man siden 2016
har såvel et menneskeretsinstitut som
en ombudsmandsinstitution på plads.
Enkelte lande som Grækenland og
Haiti anbefalede Tyrkiet at gennemføre
tros- og religionsfrihed i medier, respektive at tillade juridisk status for kristne
kirker på Tyrkisk jord.
Den forrige eksamination af Tyrkiet i
2015 havde især drejet sig om, hvilke internationale konventioner, Tyrkiet blev
anbefalet at tilslutte sig, respektere rati�icere, samt manglende lovgivning. Efter
eksaminationen skal det eksaminerede
land skriftligt meddele, hvilke anbefalinger, man agter at acceptere og arbejde
videre med.

Danmark til UPR

Danmark skal eksamineres ved den 38.
runde i januar/februar 2021. Rapportskrivningen om menneskeretssituationen i Danmark er indledt.

Link til de indsendte skriftlige rapporter om Tyrkiet findes her:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
UPRTRStakeholdersInfoS35.aspx
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Nærportræt af Erdogans
˘
Tyrkiet
Boganmeldese af Henrik
Døcker

Lasse Ellegaard: Gaven fra Gud –
Erdoğans Tyrkiet, Gyldendal 2019,
296 sider.

Dansk journalist med base i Tyrkiet
giver et detaljeret billede af Tyrkiets
præsident, hans folkelige magtbase,
hans afvikling af demokratiet samtidig
med en vældig infrastrukturel
udvikling af landet.

Journalist Lasse Ellegaard har kaldt
sin bog Gaven fra Gud – Erdoğans Tyrkiet. Det kunne lyde som titlen på et
hyldestskrift til den kontroversielle
tyrkiske præsident, og den vil utvivlsomt blive godkendt af den nidkære
censur i Tyrkiet. For det var jo disse
ord, Erdoğan anvendte, da han erfarede om det mislykkede kup mod ham
i 2016. Hvordan man så ellers vil udlægge dem.
Man må tro, at den fagligt velfunderede danske journalist her spiller på
den underfundighed og trang til ironi,
som hersker i Danmark. Man skal således ingenlunde forvente en lobhudling af Erdoğan, men en skildring, der
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giver mange nuancer og vil udbygge en
dansk gennemsnitslæsers viden.
Tyrkiet er ét af Helsinki-komiteens
åregamle fokusområder, så det har
første klasses interesse at fordybe sig i,
hvad der berettes af en garvet journalist
som Ellegaard, i perioden 1995-2014
Tyrkiet- og Mellemøstkorrespondent
for dagbladene JyllandsPosten og Information. Men det er en anstrengende
omgang at komme igennem hele bogen
– spækket som den er med enkeltheder
og navne på tyrkiske politikere, som vi
stort se aldrig har hørt om hertillands.
Så meget mere som der ikke er en eneste illustration i den.
Tyrkiet har bestandigt haft det vanskeligt med at implementere det demokrati, som efter republik-stifteren Kemal
Atatürks diktatur først blev indført efter
Anden Verdenskrig. En særpræget rolle
har militæret spillet i en meget lang periode – som Ellegaard bemærker - greb
det i perioden 1960-97 gennem �ire kup
ind for at beskytte Tyrkiets sekulære
præg og institutioner. Altså ikke sådan
som i mange andre stater for at tilrane
sig magten som sådan.
Social uro udviklede sig til både venstre- og højre-orienteret terror fra
1970erne og frem: Forfatteren redegør
omhyggeligt for hvor mange, der blev
anholdt, hvor mange dødsstraffe, der
blev afsagt og hvor mange henrettede
(49). Dette og en del mere tjener til forståelse af de brydninger af religiøs-politisk art, Tyrkiet skulle blive kastet ud i.
Erdoğan-”æraen”, om man vil, begyndte
på en måde ved stiftelsen af partiet AKP,
Retfærdigheds- og Udviklingspartiet i
2001– hvad Erdoğan og Abdullah Gül
havde æren for.
Erdoğan var blevet idømt �ire måneders fængsel for oplæsning af et digt fra
Balkan-krigen i 1912, der opfordrede
til religiøst inspireret had. Man tør sige,
at han – populær som Istanbuls overborgmester 1994-98 – �ik en elementær
lektie i, hvordan man behandler folk af
anden politisk mening. Det må nærmest
betegnes som almindeligt, at man idøm-
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mer dem fængselsstraffe. I denne første
periode, Erdoğan blev ministerpræsident i 2003, demonstrerede han dog et
ret så demokratisk sindelag, selv om han
i�lg. Ellegaard blot betragtede demokratiet som en rekvisit.
Man zigzagger sig i bogen frem til
nutiden via en del historiske tilbageblik, herunder Tyrkiets ydmygende
Sèvres-fred efter Første Verdenskrig
og den Lausanne-traktat fra 1923, der i
erkendelse af Kemal Atatürks styrkede
militære position gav republikken et
solidt grundlag efter afskaffelsen af kalifatet. En del spring i tiden gør det ikke
udpræget let for læseren at følge med.
Erdoğans gamle politiske kampfælle, �hv. imam Fetullah Gülen forbliver
omhyllet af mange slør af mystik. Også
efter at man har læst Ellegaards bog,
desværre.
Denne mand, som trods sit selvvalgte
eksil i USA og sit fortsatte lederskab af en
bevægelse for ’moderat islam’, udlægges
igen og igen uden beviser af Erdoğan som
”bagmand” for det fejlslagne 2016-kup.
Hvad han ifølge bogen ingenlunde var.
Hans verdensomspændende ’bevægelse’
med skoler og manuduktionskurser mv.
er, uden at dets program på nogen måde
fremstår tydeligt, blev Erdoğans ”store,
onde dyr i åbenbaringen”. Det anes mellem linjerne hos Ellegaard, at Gülen-bevægelsen i Tyrkiet i en årrække nærmest
var en stat i staten sådan at forstå, at
Gülen-tilhørsforholdet kunne promovere folk i statens tjeneste frem for mere
kvali�icerede.
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Mange lukninger af politiske partier,
afskedigelser og domfældelser må skønnes at være produkter af dunkle spil bag
kulisserne, hvor Gülens trofaste støtter
udgjorde en slags frimurere, der stod
last og brast. En række retsskandaler og
korruptionssager tyder i hvert fald i den
retning. Men så kom Gülen-bevægelsens
nedtur i Tyrkiet - under alle omstændigheder indvarslet i 2010 og i årene lige
efter – med en skolereform og islamisering af undervisningen, som er blevet
Erdogans kende-mærke. Et andet udtryk
herfor er opsvulmningen af Direktoratet
for religiøse Anliggender, der oprindelig
blot førte et tilsyn med moskeerne, republikkens kontrolinstans til at dæmme op
for radikalisering dér. I AKPs periode er
det blevet til en gigantisk Styrelse for Islamisering med 120.000 ansatte.

Kurderne

Til forståelse af den tyrkiske stats nådesløse kamp mod kurderne og deres
bevægelse PKK tjener en række blodige
angreb og drab, bevægelsens folk foretog
mod tyrkiske tjenestemænd, læger, lærere mv. for antagelig mindst 30 år siden
(Ellegaard angiver her ikke noget årstal).
Herunder forsvandt mange kurdere, ofre
for regeringstro dødspatruljer. Det hele
blev ikke mindre speget af, at den kurdiske leder Turgut Özal blev støttet af den
daværende syriske diktator Hafez al-Assad (far til den nuværende syriske præsident). Denne dyst var mere end hæslig,
eftersom den tyrkiske stat endog udlovede dusører for hver dræbt PKK-terrorist.

Terrorlovgivning
Ellegaard belyser glimrende de mange
uforklarlige omstændigheder omkring
det mislykkede kup mod Erdoğan i 2016.
Han citerer tilføjelser til Tyrkiets terrorlovgivning fra november samme år, der
fritager tjenestemænd for retligt, administrativt eller �inansielt ansvar for beslutninger eller handlinger, benyttet ved
nedkæmpelsen af kuppet og ’terrorhændelserne’ den 15. juli 2016. Modsat står
så den gigantudrensning, som Erdoğan
iværksatte mod et væld af offentligt
ansatte: 35 pct. af dommerne og anklagerne, foruden professorer, journalister,
forfattere, lærere med mange �lere. Forfatteren disker op med store mængder af
tal og navne på enkeltpersoner. Det vanskeliggør i betydelig grad overblikket.

Glimrende indsigt

Det er en meget redelig bog, som også
beskriver det økonomiske opsving, som
Erdoğan-perioden har stået for, synliggjort ved et væld af anlægsarbejder af
veje og bygninger. Ind imellem �lettes
små indtryk fra Ellegaards tyrkiske tilværelse (han er tyrkisk gift). Man må tro,
at han har fået megen bistand af sin kone
og indsigtsfulde tyrkere for at kunne
komme så tæt på det tyrkiske samfundsliv, dets dyder såvel som lyder.
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Medlemsevent

mandag den 9. marts kl. 17.00
Journalist Kirsten Larsen samtaler
med forfatteren Sara Omar om,
hvordan det står til med kvinders
rettigheder 25 år efter Kvindekonferencen i Beijing.
I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag har vi inviteret forfatteren Sara Omar, vinder af Årets
Menneskerettighedspris 2019 og De
Gyldne Laurbær 2020 til en samtale
med Kirsten Larsen, tidligere journalist på DR om, hvordan Kvindekonferencen i Peking har påvirket mellemøstlige kulturnormer, og hvad Sara
Omar mener at vi bør kæmpe for i
FNs Kvindekommission. Sara Omar
kæmper gennem sit forfatterskab
”Dødevaskeren” og ”Skyggedanseren” for kvinders rettigheder uanset
etnicitet.
Med FNs 17 verdensmål er ligestilling for alvor kommet på den globale
dagsorden. I år skal Danmark som
medlem af FNs Kvindekommission
være med til at vedtage en 10-årsplan. Og i år er det 25 år siden, at
FNs handlingsplan fra den 4. globale kvindekonference i Beijing, blev
vedtaget med ordene kvinders rettigheder er menneskerettigheder. I den
anledning markerer vi Kvindernes
Internationale Kampdag ved at gøre
status for Beijing-handlingsplanen
og spørge hvordan det går med kvinders rettigheder. Det gør vi sammen
med romanforfatteren Sara Omar,
som gennem sit forfatterskab er talerør for kvinder og børn, der er eller
har været udsat for fysisk og psykisk

vold. Sara Omar blev senest hædret med
Rådet for Menneskerettigheders Årets
Menneskerettighedspris 2019 for sin
indsats på dette område gennem sin debutroman Dødevaskeren. Ligeledes blev
hun i år tildelt prisen De Gyldne Laurbær
for sin anden roman Skyggedanseren.
»Det her er litteratur, der kan ændre
vores samfund,« skrev Berlingskes kultur- og debatredaktør, Anne Sophia Hermansen, i sin anmeldelse af Sara Omars
romandebut, Dødevaskeren, for 2 år siden.
”Mens danske kvinder skriver #metoo
ud for 20 år gamle klaps i måsen og lider under et postbuds sultne blik, er der
en anden gruppe kvinder i samfundet,
som må lægge ryg til regulær kvindeundertrykkelse. Til tæsk, fornedrelse, voldtægter, tvangsægteskaber og risiko for
æresdrab.
”Vi bliver nødt til at tale mere om muslimske kvinder. Meget mere, tænker jeg
efter at have læst Sara Omars »Dødevaskeren«. Ellers er vi en �lok ligestillingshyklere, som ikke evner at identi�icere
vores samtids væsentligste problemer.
”Sara Omar har skrevet en stærk og
selvbiogra�isk roman og leverer et opsigtsvækkende indblik i, hvordan dagligdagen ser ud i en muslimsk kvindefornedrende voldskultur. Den er et angreb
på de normer og den religion, islam, der
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legitimerer grusomhederne og vil
formentlig efterlade mange læsere i
en tilstand af åndeligt granatchok. Eller rettere sagt: Forhåbentlig.”
Det var med romanen ”Dødevaskeren”, at Sara Omar blev kendt uden
for det kurdiske miljø i Danmark.
Sara Omar er født i 1986 og opvokset
i Kurdistan i det nordlige Irak og har
siden hun var barn, tegnet og skrevet
meget. I 1997 måtte hun sammen
med sin familie �lygte på grund af krig
og hun kom til Danmark som 15 årig
efter at være blevet familiesammenført. Hendes debutroman i Danmark
var Dødevaskeren, den seneste udgivelse er Skyggedanseren fra 2019.
Hun har modtaget en række litterære
priser i Danmark for sine bøger.

Tilmelding her:
https://fnforbundet.nemtilmeld.dk/144/
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Nyhedsbladet udkommer 3-4 gange årligt.
Indlæg og andre bidrag kan sendes til redaktionen:
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