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Fra retsstat til politistat
Hvad er det dog, der sker i disse år? “Et juridisk galehus” har nogen sagt som beskrivelse af tilstanden. Det er stærke ord fra en anden og vel endnu mere alvorlig situation.
Men dog er det her udtrykt, at der sker noget, og at det er rivende galt, hvad der sker.
Egentlig har vi vist i lange tider været mærkeligt ubekymrede over situationen. Vi vidste jo, at her i landet var alt i skønneste orden. Staten var vores store beskytter, politiet
havde travlt med at hjælpe ællinger over gaden, og vækkede nogen os tidligt om morgenen, var det mælkemanden. Så uskyldigt et samfund!
Men uskylden er tabt. Hvordan er det dog gået til? Hvem har villet det? Og hvad gør vi
nu? Området er stort og kalder på mange slags artikler, jordnære beskrivelser, debatterende oplæg så vel som dybere overvejelser. Især forholdet mellem demokrati og retsstat har
vor interesse.I hvor høj grad betinger de hinanden? Etablerer demokrati retsstaten? Eller
betinger retsstaten, at demokrati er muligt? Passer staten på os? Eller er staten en trussel?
Og forandres magtforholdet mellem stat og borger? Hvem passer på os, hvis det er staten,
der truer?
*
Det var vores oplæg til dette nummers bidragydere. Og man må sige, at vi fik tankevækkende bidrag.
Preben Wilhjelm gør opmærksom på, at det var langt bedre før. Retsplejeloven fra
1919 beskyttede klart den enkelte borgers frihed. Man var meget bevidst om at beskytte
borgeren mod statsmagten.
Det er man ikke mere. 11/9 tænker vi alle, men Bent Greve ser væsentlige forandringer
allerede fra begyndelsen af 90-erne. Mange af bidragyderne siger, at vi har adskillige træk
fra politistaten, at vi udvikler os den vej. Det rejser unægtelig det spørgsmål: hvornår har
vi politistaten? Hvordan kan vi vide det? Hvad er kriteriet?
Et svar kunne være: når lovgivningen prioriterer politiets magtbeføjelser på bekostning
af borgerens retssikkerhed. Påfaldende i øvrigt, at de politikere, der taler højest og skarpest
om retssikkerhed, tænker på borgerens sikkerhed for andre misliebige borgere. Det giver
dog en anden debat, end når det handler om at sikre alle borgere mod overgreb fra statsmagten.
Ørebech pointerer, at overvågning uden konkret mistanke betyder, at politistaten er her.
Og der er vi jo nu, i Danmark uden videre opmærksomhed, i Sverige efter voldsom debat, i Norge med en mulighed for at slippe - måtte Norge blive et foregangsland her, der er
større muligheder for udenfor-landet Norge.
Hvad kan vi da gøre, nu vi sidder i suppedasen? Toni Liversage peger på civil ulydighed som en sidste mulighed i sager, der er helt låst fast. Christiane Hach siger, at vi skal
tale. Og det kan vi da - vi kan tale, skrive i avisen, udgive temanumre.
Men nytter det?
Er retssikkerhedsbestemmelser med forsamlings- og ytringsfrihed og grænser for politimagt ikke nok så konstituerende for demokratiet end bestemmelser om valgret til lovgivende
forsamlinger? Vi har jo da set hensynsløse diktatorer acceptere og endog udnytte, at der da er
mulighed for at stemme. En valghandling kan bevare diktatorens trone.
God fornøjelse med læsningen af vore indsigtsfulde og engagerede skribenter!  
Lissie Thording
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Et retskulturelt forfald
Med terrorpakke I og Den europæiske Arrestordre i 2002
samt terrorpakke II i 2006 er der sket et retskulturelt forfald, som er mere vidtgående end i de foregående 80 år
tilsammen, skriver Preben Wilhjelm, som er tidligere folketingsmedlem for Venstresocialisterne. cand.
mag i kernefysik og lic. jur. om tvangsindgreb
Det er først og fremmest i retsplejen,
man kan aflæse den enkelte borgers beskyttelse mod statens magtudfoldelse,
som karakteriserer retsstaten til forskel
fra politistaten. Selv om 1919-reformen var 70 år, hele tre ’proceskommissioner’ og heftige politiske kampe
undervejs, og selv om den endte som et
kompromis mellem det mere progressive Folketing og det mere konservative Landsting, var det en bemærkelsesværdig vidtgående reform, som vi
har grund til at glæde os over den dag
i dag.
Lad mig eksempelvis nævne noget
så fundamentalt som vilkårene for frihedsberøvelse:
Det mindste indgreb, en anholdelse, var allerede i grundloven begrænset til højst 24 timer, før frihedsberøvelsen skulle prøves ved domstolene.
Men selv dette indgreb fandt man så
alvorligt, at en anholdelse krævede en
dommerkendelse, at det normalt skulle
foretages af politimesteren selv, at det
udelukkende havde til formål at få en
dommer til at tage stilling til, om der
var grundlag for varetægtsfængsling, at
det kun undtagelsesvis måtte omfatte
en overnatning, og at denne i så fald
ikke måtte foregå i et arresthus.
Varetægtsfængsling forudsatte begrundet mistanke om en forbrydelse af
en vis alvor, men derudover åbenbar
risiko for flugt, bevisødelæggelse eller
gentagelse. Den sidste hjemmel kom
først med efter store betænkeligheder,
fordi det indebar en formodning om
fremtidig adfærd.
Også når det gjaldt ransagning og
andre indgreb mod privatlivets fred var
reformen udtryk for et stærkt ønske
om at beskytte den enkelte mod statsmagten. Det var nok ikke uden betyd-

ning, at et stort antal af Folketingets
medlemmer på egen krop havde mærket statens vilkårlige magtanvendelse i
provisorietiden under Estrup.
Restriktionerne for magtudfoldelsen kan visse steder forekomme mere
idealistiske end realistiske. Men de demonstrerer under alle omstændigheder,
hvor stor vægt den tids retspolitikere
lagde på beskyttelsen af den enkeltes
frihed.
Misligholdelse af arven
Med skam at melde har tendensen siden da snarere været at nedbryde end
at forsvare og udbygge beskyttelsen af
den enkelte borger. Frihedsberøvelse
uden dom har fundet sted i langt større
omfang end forudsat af reformens fædre. Anholdelse kræver ikke længere en
dommerkendelse, foretages rask væk
af enhver politimand eller aspirant, og
ikke kun, som oprindelig tænkt, for at
kunne fremstille den pågældende for
en dommermed henblik på varetægtsfængsling. Det gælder i dag kun omkring 5% af de anholdte. De tre begrundelser for varetægtsfængsling er
opretholdt, de oprindelige betænkeligheder ved fængsling på formodning om
fremtidig adfærd er forduftet, hvortil kommer en fjerde fængslingsgrund,
som ville have været utænkelig for reformens fædre: fængsling af hensyn
til ’retsfølelsen’! Af Stephan Hurwitz,
vores første ombudsmand, præcist karakteriseret som ’foregribende straf’.
Samme tendens til øget anvendelse
eller ligefrem udvidede beføjelser til
magtanvendelse har gjort sig gældende også for andre tvangsindgreb som
f.eks. ransagning og indgreb i meddelelseshemmeligheden (brevåbning, aflytning m.v.).

Den såkaldte ’antiterrorlovgivning’
Rigtig galt er det gået efter 2001. Med
terrorpakke I og Den europæiske Arrestordre i 2002 samt terrorpakke II i
2006 er der sket et retskulturelt forfald,
som er mere vidtgående end i de foregående 80 år tilsammen.
Med terrorpakke I blev der givet
vidtgående, nye beføjelser til overvågning og krænkelse af privatlivets fred.
Ændringer af retsplejeloven gav bl.a.
adgang til at aflytte vore telefoner, bryde ind i vores personlige computere og
læse vores e-mails m.v., uden at der er
skygge af mistanke mod os selv, nemlig hvis der er mistanke mod nogen,
der har ringet eller mail’et til os (hvilket man som bekendt ikke kan gardere
sig imod).
Der er nogle gennemgående og
dybt beskæmmende træk ved hele den
såkaldte antiterrorlovgivning: 1) Meget
vidtgående magtbeføjelser og straffebestemmelser er knyttet til et begreb:
’terror’, som ikke er veldefineret. 2)
Borgerne kan ikke vide præcist, hvornår de overtræder loven. 3) Mange afgørelser træffes administrativt, skal
ikke begrundes og kan ikke ankes. Og
4) Terrorhandlinger er kun en mindre
del af de handlinger, som er dækket af
de udvidede beføjelser. Alt sammen
stridende mod de grundlæggende principper for en retsstat.
• Selv forholdsvis banale lovovertrædelser som tyveri, hærværk og husfredskrænkelser skal i grove tilfælde
kunne medføre livsvarigt fængsel, hvis
de kan opfattes som led i terrorvirksomhed. En noget diffus betingelse for
en så drastisk sanktion.
• Det er gjort strafbart at støtte ’terrororganisationer’. Økonomisk støtte kan
give op til 10 års fængsel, rene sym-

Frit Norden nr. 2-3 – 2010
patierklæringer op til 6 års fængsel. Et
særligt raffinement er, at borgerne ikke
præcist kan få at vide, hvilke organisationer det drejer sig om.
• PET får til opgave at vurdere enhver,
der søger opholdstilladelse, asyl eller
statsborgerskab og skal afvise ansøgere, der kan mistænkes for at udgøre
en risiko for rigets sikkerhed og den
offentlige orden. Hverken de myndigheder, der normalt behandler sådanne
ansøgninger (henh. Integrationsministeriet, Flygtningenævnet og Folketingets Indfødsretsudvalg) eller ansøger
selv orienteres om grundlaget for PETs
afgørelse. Den kan ikke ankes og ikke
indbringes for domstolene. Til gengæld
kan ansøger være ret sikker på, at mistanken spredes til en lang række udenlandske, ofte dubiøse efterretningstjenester.
• Første offer for terrorlovgivningen
var Greenpeace, som havde hængt et
banner op på Axelborg. Selv ikke den
mest fantasifulde anklager ville påstå,
at det havde noget som helst med terror at gøre. Men anklagen byggede på,
at lovændringerne åbnede mulighed
for at dømme for organisationsansvar.
Blot et eksempel på, at ’terror’ er brugt
som murbrækker for generelt udvidede
magtbeføjelser.
Udlevering til andre lande
Traditionelt beskytter nationalstaten sine borgere over for udenlandske
myndigheder. Indtil 2002 kunne ingen
dansk statsborger udleveres til strafforfølgning i et andet land (bortset fra
en yderst snæver og sjældent anvendt
undtagelse for Norge og Sverige). Og
en udenlandsk statsborger kunne ikke
udleveres for en politisk lovovertrædelse.
Begge disse principper blev fuldstændig opgivet allerede med terrorpakke I. Den åbnede mulighed for udlevering af danske borgere, ikke blot
på mistanke om terror, men på enhver
mistanke med en straframme på blot 6
måneders fængsel (EU-lande) eller 12
måneders fængsel (øvrige lande). For
udenlandske statsborgere ophævedes
forbeholdet for politiske lovovertrædelser.
Med vedtagelsen af Den europæiske Arrestordre få måneder efter, blev


borgernes retsbeskyttelse yderligere
svækket. Nu var der ikke kun mulighed
for, men pligt til at udlevere, hvis begæringen kom fra et andet EU-land. Vi
fraskrev os retten til at vurdere begæringens lødighed eller det pågældende
lands retsgarantier og strafudmålinger.
Og udleveringspligten var ikke begrænset til terror, men omfattede 32 andre kategorier af lovovertrædelser, helt
ned til ulovlig handel med antikviteter
og fremstilling af piratudgaver. Vi blev
endog forpligtet til at udlevere danske
borgere til strafforfølgning for handlinger, som er fuldt lovlige i Danmark!
Et eksempel til illustration:
For nogle år siden krævede Litauen,
at vi udleverede en russisk statsborger,
som søgte asyl i Danmark. Han var tidligere sikkerhedschef på atomkraftværket Ignalina i Litauen og havde overfor
DRTV givet detaljerede og kvalificerede oplysninger om sikkerhedsricisi ved
Ignalina, hvilket de litauiske myndigheder var rasende over. Som begrundelse for udleveringsbegæringen angav man helt andre grunde, som ifølge
den danske afdeling af Interpol bevisligt var falske. Begæringen blev derfor
ikke efterkommet. Men havde det været
i dag, hvor Litauen er medlem af EU,
havde vi været forpligtet til at udlevere
ham, selv om vi vidste, at begrundelsen
var opdigtet. Det gælder vel at mærke
også, hvis han havde været dansk statsborger.
Andre indgreb mod borgernes
retsbeskyttelse
Samme tendens til udvidede magtbeføjelser på bekostning af borgernes
rettigheder og retsbeskyttelse ses på
mange andre lovgivningsområder. Eksempelvis:
• For selv mindre overtrædelser af narkotikalovgivningen er der nu hjemmel
til at konfiskere alt, hvad den pågældende ejer. Der kræves ikke bevis for,
at værdierne stammer fra narkotikahandel. Konfiskation kan oven i købet ske,
selv om den pågældende kan bevise, at
han har haft værdierne i mange år. Det
er et brud på flere centrale retsstatsprincipper: At anklagemyndigheden har bevisbyrden og at der skal være proportionalitet mellem lovovertrædelsen og
sanktionen.

• Også princippet om, at ingen kan
holdes ansvarlig endsige straffes for
andres handlinger, er der givet køb på.
Der er skabt hjemmel for også at konfiskere en ægtefælles formue, selv om
der ikke er grund til at antage, at værdierne stammer fra kriminaliteten. ’Bevisbyrden’ er simpelthen opfyldt med
fremlæggelse af en vielsesattest.
• Borgernes anmeldelsespligt, som
tidligere var begrænset til livstruende
forbrydelser og børns velfærd, er for
bankfolk og andre udvidet til at omfatte mistanke om skattesnyd, hæleri,
ulovlig omgang med hittegods mv. Advokater har tilsvarende fået pligt til at
anmelde egne klienter.
• Med nedsættelse af den kriminelle lavalder har man ophævet 14-årige
børns beskyttelse mod strafferetlig forfølgelse.
• Politiet har fået beføjelse til rent administrativt at oprette såkaldte ’visitationszoner’, hvor de uden skygge af mistanke kan kropsvisitere hvem som helst
på offentligt sted. Ved vedtagelsen var
det forudsat, at der var tale om meget
begrænsede områder, som erfaringsmæssigt var særligt kriminelt belastet.
Inden længe havde politiet imidlertid
erklæret hele København (og Odense)
for visitationszone.
• Den såkaldte lømmelpakke, som giver politiet beføjelse til forebyggende
anholdelser, er en trussel mod klassiske
borgerlige rettigheder som ytrings-, demonstrations- og forsamlingsfriheden.
Det blev begrundet med ekstraordinære sikkerhedshensyn i forbindelse
med COP15-mødet, men står fortsat
ved magt, og al erfaring viser, at beføjelser til politiet ikke lader sig ophæve,
selv om begrundelsen ikke længere er
til stede.
Det er karakteristisk for alle disse tiltag, at de er jasket igennem på ganske
kort tid og uden lydhørhed over for advarsler fra sagkyndige.
Et lille lyspunkt
Det er tankevækkende, at Grundlovsfædrene i 1849 trods alt har forhindret
en væsentlig forringelse af retssikkerheden. Som led i terrorhysteriet, som
medførte retssikkerhedmæssige tilbageskridt i hele den vestlige verden, udvidede man f.eks. i England politiets                                                                                    
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Terrorfrygten
og frihedsrettighederne
VAGN GREVE,
professor i jura, Copenhagen Business School.
Denne artikel har tidligere været brugt som tale
ved grundlovsmøde 2010 i Odense
Det er glædeligt, at den gamle grundlovsmødetradition fortsat holdes i
hævd. Den giver mulighed for en gang
om året at stoppe op og overveje, hvordan demokratiet og retstaten har det i
Danmark.
Det er altså nogle strafferetspolitiske spørgsmål, som jeg skal tage op.
Svaret på retspolitiske spørgsmål findes sjældent i den faktiske virkelighed;
det helt afgørende for os alle er altid
vor menneske- og samfundsopfattelse;
og de skifter mere, end man nok tror.
Jeg vil derfor starte med et historisk
rids over udviklingen frem til dette årtusinde. Det er kun ved at se bagud, at
vi bliver i stand til at påvirke fremtiden
på en fornuftig måde.
Historisk rids
Hvis vi kunne lade tidsmaskinen føre
os 300 år tilbage, ville vi finde et samfund, som er meget anderledes end nutidens. Kongens magt var givet ham af
(fortsat fra side 3)
mulighed for administrativ frihedsberøvelse til 30 dage (Tony Blair ville have
haft 90 dage!). Med den tilbøjelighed
til at demonstrere handlekraft uden
omtanke, som prægede også det store
flertal i Folketinget, havde de nok gjort
noget lignende – hvis det ikke lige var
fordi det ville kræve en Grundlovsændring. At man i 1849, lidt tilfældigt måske, satte netop 24-timers reglen ind i
selve Grundloven, har formentlig reddet os fra beføjelser til langvarige, administrative frihedsberøvelser.
Artiklen bringes med forfatterens tilladelse. Den er tidligere trykt i bladet
Socialpolitik

Gud. Ved at bryde loven havde forbryderen sat sig selv uden for samfundet
og gjort sig til fjende af Gud. Statsmagten svingede sværdet på Guds vegne. Og det var Det gamle Testamentes nådeløse Gud, som stod bag. Man
henrettede på drakoniske måder; man
piskede og brændemærkede; og man
landsforviste.
Det er derfor ildevarslende, at EU
har traktatfæstet. at den er baseret på
kristelige værdier.
Under Oplysningstiden i 1700-tallet
skete det store spring fremad mod vort
samfund. Man erkendte, at alle mennesker har rettigheder, fordi - og blot
fordi - de er mennesker. I de nordamerikanske fristater og i Frankrig blev der
vedtaget erklæringer om menneskerettigheder. Børn og vanføre, kvinder
og udlændinge, fattige, sindssyge og
kriminelle blev nu til medmennesker,
der har krav på at blive behandlet ordentligt. De var ikke længere udskud,
som kunne behandles efter forgodtbefindende. Straffene kunne heller ikke
længere være bestialske; de måtte være
humane, fordi de skulle ramme medmennesker.
Brugen af korporlige straffe blev
derfor begrænset kraftigt. Landsforvisning, brændemærkning m.m. blev
henvist til retshistorien. Der skulle nu
være et rimeligt forhold mellem brøde
og straf. Nye, velbyggede institutioner afløste den stinkende rådhuskælder, hvor fallenter, tiggere, prostituerede, åndssvage og kriminelle havde
delt den rådne sengehalm. Vi fik børnehjem, fængsler, sindssygeanstalter
o.s.v. Sindssygeanstalterne blev lagt i
smukke parker ved havet. Fængslerne fik alle moderne faciliteter, wc og
centralvarme, før andre. Dengang var

statsmagten ikke som nu bange for, at
det skulle krænke ”retsfølelsen” at behandle folk medmenneskeligt.
Forbrydelser blev ikke længere forklaret som arvesynd.
Kriminalitet blev nu set som udslag
af rationelle borgeres beslutningsprocesser. Man kunne derfor mindske kriminaliteten i samfundet ved at påvirke
folks beslutninger.
Enevældens lovgivning var blevet
afsløret. Den var ikke gennemført på
Guds vegne, men var et middel til undertrykkelse af borgerne. Myndighedernes vilkårlige magtudøvelse var til
statsmagtens gavn, men til stor skade
for borgerne.
En naturlig konsekvens af menneskerettighederne var og blev derfor
gennemførelsen af retstaten. I Danmark gennemførtes retstaten med den
demokratiske Grundlov, som erstattede
Enevældens Kongelov af 1665 i dag
for 151 år siden. Det kendetegner en
retstat, at statsmagten begrænses. Borgerne er de vigtige. Deres frihed kan
kun indskrænkes gennem deres egne
folkevalgtes love. Regeringen, politiet og andre myndigheder må kun gøre
det, som de folkevalgte i rigsdagen har
givet dem lov til at gøre. Enhver form
for magtoverladelse skal være nøje afgrænset og kontrolleret af domstolene.
Retstatsideologien er endvidere baseret
på en overbevisning om, at borgerne
er frie, rettænkende og fornuftige - at
de bedre end staten er i stand til at se,
hvad der er godt og rigtigt for hver enkelt.
I sidste halvdel af 1800-tallet ændrede menneskesynet sig atter. I stedet
for Oplysningstidens rationelle menneske fik vi Darwins abemenneske,
der er bestemt af sin biologiske arv.
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Kriminalitet var ikke længere udslag
af rationelle menneskers frie beslutninger; kriminalitet var som alle andre
menneskelige handlinger udslag af de
medfødte egenskaber og de ydre livsforhold. I stedet for et straffesystem til
påvirkning af fornuften (almenprævention) fik vi et behandlingssystem, der
skulle kurere de kriminelle (individualprævention). I Danmark kom ideerne til at dominere straffeloven af 1930.
Loven er formelt set stadig gældende,
men de særlige sanktioner for psykopater og unge, arbejdssky og farlige o.s.v.
er næsten alle blevet ophævet.
Borgernes retstat var ikke en retfærdig stat for alle borgere. Tyende, andre
lønarbejdere og fattige, som blev holdt
udenfor, da retstaten blev gennemført i
1849, måtte snart erkende, at en retstat
ikke nødvendigvis hindrer udsugning
og undertrykkelse fra andre private.
Hvad gavner det, at statsmagten ikke
må undertrykke en, hvis arbejdsgiverne må? Arbejderne så meget klart, at
deres liv, helbred og fysiske eksistens
ikke blev beskyttet. Under sådanne
forhold må 1ste maj være langt vigtigere end 5te juni. Det var for dem ikke
et spørgsmål om at fejre det opnåede,
men om at kæmpe for at opnå noget
andet.
Arbejderne var villige til at opgive
retstaten for at få et menneskeværdigt
liv på andre måder. De ønskede ingen
svag stat, men tværtimod en stærk stat,
som kunne støtte deres kamp mod undertrykkerne og spænde et socialt sikkerhedsnet ud under de svage i samfundet. Staten er ingen fjende, men en
ven. Myndighederne skal ikke begrænses i deres udfoldelse, men tværtimod
have så frie tøjler som muligt, for kun
på den måde kan de effektivt nå målene, tryghed og velfærd for alle. Retstaten som ideal blev erstattet af socialstaten eller velfærdstaten.
Medens retstatens borgere er kyndige, selvhjulpne og viljestærke, er
velfærdsstatens mennesker svage og i
behov for vejledning, støtte og hjælp.
Medens problemerne i retstaten løses fornuftigt af de berørte, som ser og
analyserer situationen, er situationen
anderledes i socialstaten. Her ved staten, hvad der bør gøres til borgernes
bedste, også selvom borgerne ikke selv


kan eller vil indse det. Den forbyder,
understøtter og regulerer livsforholdene til fordel for det almene bedste.
Retstaten og socialstaten er således principielt vidt forskellige. Når vi
analyserer den nyere lovgivning, finder vi mange træk, som peger i retning
af retstatsbegrebet, f.eks. en voksende
respekt for de klassiske menneskerettigheder, og mange andre, som peger i
retning af socialstaten, f.eks. det tætte
lovgivningsnet, som skal værne borgerne mod deres egne og andres dumheder. Men der er også fælles træk. De
går begge ud fra, at det er statsmagtens
opgave at straffe. De lægger begge til
grund, at den kriminelle er en medborger, der må behandles som et medmenneske.
Efter Den anden Verdenskrig blev
arbejderklassen til middelklasse. Der er
ikke længere en sultens slavehær , som
føler, at den behøver statens sikkerhedsnet og hjælp. De personer, som for
100 år siden ville have været svage og
udsatte, er det ikke i nutidens Norden.
De behøver kun sig selv. Og de ved
det. Chokerende tydeligt markeret gennem HKs reklamekampagne for nogle
år siden, der lød: V ær solidarisk med
dig selv. Den gruppe, som tidligere
krævede statens indgreb, afviser dem
nu med en argumentation, som minder
gevaldigt om borgerskabets for 150 år
siden. Den århundredlange kamp mellem retstat og socialstat synes vundet
af retstaten.
I første omgang manifesterer dette sig gennem en række lovændringer, hvor retstatsprincipper bliver ført
ud i livet. Borgerne får aktindsigt hos
myndighederne; det er ikke længere
en nåde at få mulighed for at kontrollere myndighederne. Ombudsmanden
bliver meget mere aktiv. De svageste
grupper beskyttes derved, at de ikke
skal være i myndighedernes vold, men
skal have klare rettigheder. Fattighjælp
bliver et retskrav. Psykiatriske patienter
beskyttes gennem en ny lov. Fangerne
får en straffuldbyrdelseslov baseret på
rettighedstankegangen. Fremmedpolitiet nedlægges og erstattes af civile myndigheder. O.s.v. O.s.v.
Medens lovgivningen i retstaten søges indskrænket til et minimum, skal
socialstaten beskytte borgerne mod fa-

rer, og dette opfattes efterhånden som
et behov for beskyttelse mod alle farer og krænkelser, af hvad art de end
kan være. (Eksempelvis krævede nogle
læger sidste år, at det skal gøres til en
pligt for alle badmintonspillere at bære
beskyttelsesbriller). Det ’almene bedste’ defineres videre og videre. Borgerne vil beskyttes mod angsten for skader. Staten bliver en a n g s t S t a t. I
nyere lovgivning beskytter man derfor
borgerne mod enhver risiko for indtryk, som en eller anden vil finde ubehageligt.
For mig synes det åbenbart, at der i begyndelsen af 1990erne - altså længe før
9/11 - skete et markant skift. Det påfaldende er, at vi ser næsten samme udvikling i næsten alle lande, hvad enten
de har den ene eller anden farve regering. Vi ser også, at lande, der tidligere
fremtrådte med vidt forskellige traditioner, fangetal O.S.v., nu har ens udviklinger. Hvordan kan det forklares?
Som sagt er der en række nyere lovændringer, som er gennemført i strid
med fundamentale strafferetlige og
menneske retlige principper. De lader
sig derfor ikke indpasse i en retstatslig
lovgivning og også dårligt i en socialstatslig. Deres nærmeste nyere paralleller findes i politistaterne - det være
sig de nazistiske, fascistiske eller kommunistiske. Hvormed jeg selvsagt ikke
påstår, at nutidens vesteuropæiske samfund er politistater - kun at disse træk i
udviklingen fører i den retning.
Det er ikke afgørende for vurderingen, om lovændringerne har været motiveret af noble eller lidet noble bevæggrunde, f.eks. ønsket om en europæisk
enhed, ønsket om effektiv bekæmpelse
af forbryderske handlinger og ønsket
om kortsigtet politisk gevinst. Afgørende er ikke motivet, men realiteten,
og den er beklageligvis på mangfoldige områder, at ændringerne som sagt mere peger i retning af en politistat end
af en retstat.
Terrorangrebene
Det var i den atmosfære, at terrorattentaterne i New York, Washington, D.C.,
London og Madrid blev gennemført.
De sendte meget naturligt en tsunami
af angst udover verden. Befolkninger-


ne krævede, at politikerne skulle befri
dem for terroren og for angsten. Sikkerhedsrådet, EU, Europarådet og de
nationale parlamenter kappedes om at
gennemføre nye straffelove for at befri Verdens borgere for deres angst - og
nogle troede måske sågar, at man derved kunne forhindre lignende fremtidige attentater. Som om vore egne frihedskæmpere under Besættelsen ikke
var meget bevidste om og accepterede,
at selv en dødsstraf var kampen værd.
Og nutidens selvmords bombere viser
det med al tydelighed. Straffelove kan
aldrig løse sociale problemer.
Delvis på grund af hastværket blev
den nye lovgivning lastværk. Det eneste sted, hvor denne selvbesindelse
siden har vist sig, er i Det Radikale
Venstre. Vestager og Jelved har begge
givet udtryk for, at de fortryder, at de
lod sig rive med dengang. Ikke engang
dette har fået de andre politikere til at
tænke sig om. Deres kommentarer var,
at man ikke kan stole på de radikale,
når de kan ændre indstilling. De politiske kommentatorer tolkede skiftet som
udtryk for, at de radikale manglede en
stærk leder. Ingen interesserede sig
for sagens realitet: at borgere risikerer
langvarige frihedsstraffe for handlinger, som aldrig burde have været kriminaliserede, eller ikke burde være belagt med så høje straffe som sket.
Hvad er i øvrigt svaghederne ved de
gennemførte bestemmelser?
Straffebestemmelserne mangler præcision.
Det er et centralt retstatskrav, at straffebestemmelser skal være præcise. Ingen
har endnu været i stand til at definere
’terror’ med den nødvendige præcision.
Sorteper er sendt videre til domstolene,
som nu skal opstille et begreb, selvom
sådanne opgaver i en retstat skal løses
af parlamentet.
Enhver tvivl kommer borgeren til skade
Et af strafferettens mest centrale principper er, at man kun straffer personer,
som anklagemyndigheden kan bevise
har begået en forbrydelse. Det bør også
gælde, når der foretages svære administrative indgreb mod formodet krimi-
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nelle. Det kan illustreres af, at en dansk
forretningsdrivende fik overførselen
af en ganske lille købesum for pakistanske varer til Pakistan indefrosset af
u.s.amerikanske myndigheder. FN besluttede efter 9/11 at indefryse alt, som
tilhørte personer, som udvalgte efterretningstjenester fandt mistænkelige; EU
fulgte efter og lavede sin egen liste. I
første omgang var listerne sågar ledsaget af forbud, der var så vidtfavnende,
at staterne ikke måtte udbetale socialhjælp til sådanne personer, så de kunne
overleve. EFdomstolen har siden underkendt en sådan stempling, som borgeren ikke kunne forsvare sig mod. Vi
får se, om den afgørelse faktisk vil blive efterlevet. Vi kan sammenligne vanskelighederne med at komme af FN’s
og EU’s lister med de vanskeligheder,
Ider har været i USA. Her var Nelson
Mandela registreret som terrorist indtil den 26. juni 2008 - også selvom han
bl.a. havde fået Nobels fredspris. Når
FN kræver enstemmighed i det udvalg,
der skal afgøre, om en person eller en
organisation fortsat skal være på listen,
har man helt åbenbart lagt sig fast på,
at enhver tvivl skal komme borgeren til
skade.
Hemmelige retsforhandlinger
Yderligere kafkask bliver processen,
når borgeren ikke engang ved, hvad
han/hun skal forsvare sig imod. Det
gælder i de nævnte sager om optagelse
på og fjernelse fra terrorlisterne.
Politiets Efterretningstjeneste (PET)
kan endvidere uden at give nogen begrundelse nedlægge forbud mod indrejse, opholdstilladelse og tildeling af
statsborgerskab; den pågældende får
ikke engang at vide, at afslaget skyldes
PETs hemmelige vurdering.
Overvågning
De europæiske lande har gennemført
regler, som betyder, at staten kræver
registrering af alle borgernes samtaler
med andre og korrespondancer med
andre i det omfang, det er teknisk muligt. Det er for mig ganske uforståeligt,
at samfundet nu er blevet så paranoidt,
at man gennemfører regler, som STASI ville have misundt os. Ingen retstat
kan have en sådan overvågning af egne

borgere. At systemet også er ganske
uegnet til at nå det ønskede mål, er for
mig egentlig mindre væsentligt. Der er
intet område, hvor absurditeter så hurtigt bliver til normaliteter, som når talen er om den indre sikkerhed (Heribert
Prantl).
Udlevering
En af statens vigtigste opgaver er at beskytte borgerne mod overgreb, hjemme såvel som i udlandet. Det betyder
selvfølgelig ikke, at staten skal hindre,
at dens borgere bliver straffet for deres
forbrydelser, men det betyder, at staten skal sikre, at processen og udfaldet
stemmer med ret og rimelighed. Det
er en pligt, som gælder for den danske
stat, om så den danske borger var verdens mest modbydelige terrorist. Menneskerettigheder skal netop beskytte
dem, som vi afskyr.
Fordi staterne skal beskytte deres borgere, har de traditionelt nægtet
at udlevere egne statsborgere til andre
lande. Det betyder ikke, at kriminelle
ikke kan straffes. Det betyder blot, at
hjemlandet selv skal gennemføre straffesagen, når der er tilstrækkelig grund
til det. Princippet er nu blevet opgivet
inden for EU.
Den amerikanske regering afleverede efter 9/11 en liste med 47 ønsker
til EU, herunder om hurtigere og lettere udlevering af mistænkte til USA.
Listen blev holdt hemmelig for såvel
EU-Parlamentet som de nationale parlamenter. Alligevel accepterede statsog regeringslederne den. Vi har på den
måde fået en aftale med USA, hvorefter danskere kan udleveres til USA.
USA har i den vestlige verden det mest
barbariske retssystem. Det er velkendt,
at der anvendes dødsstraf. Et stort antal
bevisligt uskyldige er i nyere tid blevet henrettet. Man kommer imidlertid
ikke udenom betænkelighederne ved
at nægte udlevering til dødsstraf, for
der er lige så afgørende indvendinger
mod systemet i øvrigt. Når man vælger
at udlevere til et sådant retssystem, har
man klart vist, at det afgørende ikke er
mennesket, der udleveres, men ønsket
om at ”signalere” et politisk venskab
mellem nationerne på bekostning af
borgeren, skyldig eller uskyldig. UK,
som har indgået en tilsvarende udleve-
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ringstraktat i terrorismebekæmpelsens
navn, brugte den snart efter flere gange
- alle gangene mod britiske forretningsfolk, der havde haft forretningsforbindelser med amerikanske virksomheder,
ikke mod terrorister.

anses dette princip for en hæmsko. Det
skal det også være. Hvis vi mener, at
en handling ikke er strafværdig, skal vi
ikke hjælpe andre lande til at gennemføre en afstraffelse. Men nu er princippet om dobbelt strafbarhed opgivet.

Dette er et af alt for mange eksempler på, at den politiske debat om
lovforslag handler om ganske andre
forbrydelser og forbrydere end dem,
som reglen senere anvendes på. UK
anvendte terrorlovgivningen til at indefryse sagesløse islandske borgeres
penge i britiske banker efter den store
bankerot. Det gælder i det hele taget,
at vi igen og igen ser udhulinger af
væsentlige retsprincipper gennemført
under henvisning til sjældne og grove
forbrydelser, og derefter hurtigt ser udvidelser til andre områder. Et nyligt eksempel er, at regeringen har ønsket de
særlige terroristregler udvidet til bandekriminalitet - også det lyder smukt:
alle kommer til at tænke på mafiaen;
faktisk er organiseret kriminalitet eller
bandekriminalitet inden for EU gjort til
et så vagt og omfattende begreb, at der
ikke af det sættes nogen grænse.
Den klassiske betingelse for at tillade udlevering fra et land til et andet
land var, at handlingen skulle være
strafbar i begge lande. Inden for EU

Betingelser for indgreb
De mest uklare begreber som ’terrorisme’ og ’organiseret kriminalitet’ danner lovgrundlaget for meget alvorlige
straffe og andre indgreb. Det er ubegribeligt, at Sikkerhedsrådet og EU kan
stille krav om meget strenge straffe for
terrorisme og samtidig erkende, at politikerne/staterne ikke er i stand til at definere de forbrydelser, som skal straffes
med fængsel på livstid. De nye terrorismeregler blev gennemført i dansk ret,
selvom en række myndigheder advarede mod begrebets vaghed og de betydelige afgrænsningsproblemer; det
gjaldt bl.a. rigsadvokaten, Advokatrådet, Københavns politidirektør samt
Det Danske Center for Menneskerettigheder. Pengegaver til organisationer
blev eksempelvis belagt med fængselsstraf op til 10 år, uden at der blev givet
borgerne noget rimeligt grundlag for
at afgøre, om organisationen var omfattet af bestemmelsen. For tiden er de
danske domstole i gang med en ren frihåndstegning på dette område, hvad
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der på ingen måde er domstolenes opgave i en retstat. Justitsministeren forsvarede reglen med, at denne vaghed
ikke er betænkelig, eftersom tiltale kun
kan rejses af den politisk ansvarlige justitsminister. Hvilket om noget er en
afstandtagen fra retstatsideologien.
Politiets ufejlbarhed
Helt centralt i retstatstankegangen er,
at indgreb i borgernes frihed skal have
klar lovhjemmel og gennemføres under domstolenes kontrol; den bygger
på erkendelsen af, at al magt korrumperer. Kernen i politistaten er omvendt
troen på, at politiet altid gør det rette
og kan betros beslutningerne. ”Man
tager jo ikke fingeraftryk, medmindre
de har begået et eller andet.” (Medlem
af Folketingets Retsudvalg for Venstre Inge Dahl Sørensen, Information
29.10.2003). Flere og flere beføjelser
lægges i dag hos politiet. På tilsvarende
måde lægges andre væsentlige afgørelser ud til kriminalforsorgen og den øvrige administration.
Hvordan kan sådanne regler gennemføres?
Det må undre, at vælgere og folketingsmedlemmer tillader, ja sågar ofte
kræver, at deres egne hårdt tilkæmpede
rettigheder begrænses? Svaret ligger i,


at menneske- og grundrettigheder kun
indføres og styrkes, når magthaverne
har en klar erindring om overgreb mod
dem selv, og når de endnu frygter for
igen at blive udsat for sådanne. Tilsvarende gælder vælgerne. Det store flertal i Danmark har ingen klar erindring
om myndighedsovergreb, og det frygter ikke for at blive udsat for sådanne.
Undersøgelser har vist, at Danmark er
det land, hvor borgerne har størst tillid til politiet. Nazismen og fascismen
har samme plads i bevidstheden som
slaget ved Dybbøl (1864) - eller skulle man sige slaget ved Svold (1012)?
Kommunismen er også brudt sammen
og føles ikke længere som en trussel.
Det er helt andre farer, som med eller
uden grund opleves som realiteter. Det
er helt andre trusler, som er gode fjender (med Christies og Bruuns udtryk),
som statsmagten kan påberåbe og bruge som støtter for ændringer, som af
andre grunde ønskes. De andre trusler
føler borgeren med eller uden grund
rettet mod sin egne eksistens og sit eget
liv. De kommer ikke fra statsmagten
eller fra kapitalen, men - reelt eller tilsyneladende - fra minoriteter, som af
befolkningen af en eller anden grund
føles truende. Det kan være narkomaner, rockere, pædofile eller terrorister;
eller det kan være unge eller alle udlændinge.
Folk, som med eller uden grund føler sig truede, er villige til at opgive
traditionelle, hårdt tilkæmpede menneskerettigheder; de gør sig ikke længere
klart, hvor kostbare de er. Forudsætningen for opgivelsen af rettigheder, som
begrænser magthavernes handlemuligheder, er, at magthaverne kan overbevise hovedparten af vælgerne om, at
disse rettigheder ikke har betydning for
dem.
Det er det argument, vi hører, når
man vil indføre ransagninger eller andre indgreb: Hvis man ikke har noget
at skjule, behøver man ikke at være
bange for politiets undersøgelser. Hvis
man ikke går rundt med narkotika eller knive, kan det ikke gøre noget, at
politiet kræver lommerne vendt, siger
man. Det er det argument, der høres,
når man vil sprede overvågningskameraer ud over byen: Hvis man opfører
sig ordentligt, behøver man da ikke at
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frygte for overvågningen. Med andre
ord, hvis indgrebet opleves som kun
rammende nogle, man ikke kan lide, er
der ingen grund til at protestere.
Det er derfor, at politikere i dag kan
skærpe straffene og strafafsoningsforholdene udover enhver rimelighed.
Tidligere var lovbrydere medmennesker; nu er de udskud. De opfattes ikke
længere som medborgere, men som udlændinge. De er blevet ”de andre”.
Lad mig give en foreløbig sammenfatning: Den nyeste retsudvikling i Danmark og andre lande er præget af, at
dyrt tilkæmpede, helt fundamentale rettigheder opgives. Tilsyneladende sker
dette ”kun” for minoriteter. Men dette
er ikke noget forsvar. Menneskerettighederne er netop minoriteternes og de
svages garanti for anstændig og medmenneskelig behandling. Også de mennesker, som ikke selv føler sig som minoritet, svag og forfulgt, bør overveje,
hvad de vil være bekendt at være med
til. Ikke blot i medmenneskelig interesse, men også fordi det, som de i dag
så let kaster bort, en dag vil vise sig at
være dyrebart for dem selv.
Da nazisterne hentede kommunisterne, tav jeg; jeg var jo ikke kommunist. Da de spærrede socialdemokraterne inde, protesterede jeg ikke; jeg
var jo ikke arbejder. - Da de hentede
mig, var der ingen tilbage til at protestere (Martin Niemőller)
Værnet
Værnet mod en sådan retstilstand bør
ud fra en retstatsideologi findes i det
folkevalgte parlament. Sådan fungerer
det faktisk ikke. Tværtimod giver mange nyere love fra Folketinget kraftige
associationer til skolegårdens sadistiske mobning af de svage og forsvarsløse. Lad mig blot nævne et par af de
seneste eksempler:
- udlændinge må ikke overnatte på herberger for hjemløse,
- diabetespatienter kan ikke få permanent opholdstilladelse, selvom de i
årevis har arbejdet og været gode samfundsborgere, hvis de har fået samme
medicintilskud fra det offentlige som
alle andre,
- anden generationsbørn, som i en pe-

riode har været sendt til forældrenes
hjemland, er afskåret fra opholdstilladelse og indfødsret.
I Tyskland og USA sørger aktive domstole for, at borgernes frihedsrettigheder ikke krænkes gennem grundlovsstridige love. Et sådant værn findes
ikke i Danmark.
I Danmark har domstolene sørget for at
ytringsfriheden og journalisternes arbejde fik bedre kår, men først da Strasbourg havde krævet det.
De danske domstole har eftercensureret nogle af Folketingets rabiate udvisningslove:
1. Tiltalte kom som 4-5-årig til Danmark, hvor forældre og søskende boede. 19 år efter solgte han 0,11 g heroin.
Byretten og landsretten fulgte Folketingets mtentioner og udviste. Højesteret
underkendte reelt loven under henvisning til menneskerettighederne.
2.Tiltalte kom til Danmark som 10årig. 23 år efter dømt for besiddelse
med henblik på overdragelse af 5,02 g
heroin, 4,98 g kokain og 3 rohypnoltabletter. Han havde nu hustru, forældre og søskende her. Udvist af landsretten, men ikke af Højesteret, der også
her anvendte menneskeretskonventionen.
3. Efter 13 års ophold her i landet
idømt 14 dages hæfte for besiddelse
af 0,18 g heroin og udvist af byret og
landsret, men reddet af Højesteret.
Men det retlige grundlag for at begrænse reglerne var den europæiske
menneskeretskonvention og praksis i
Strasbourg.
Ovenfor nævnte jeg, at det er EFDomstolen, der har gjort det muligt for
personer, der er frataget helt centrale
muligheder for at rejse og ernære sig
gennem optagelse på terrorlisterne, at
kræve en begrundelse.
Der kan med alt for god føje rejses
alvorlig kritik af Menneskeretsdomstolen og EF-Domstolen, men man bør
ikke glemme, at det er her vort værn
skal findes, når næsten alle partier i
Folketinget, inkl. f.eks. SF, går ind for
menneskefjendske, ja man bør sige
uanstændige love.
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Civil ulydighed
– som en sidste udvej
Toni Liversage, forfatter

Da jeg i april måned var et par uger
i Serbien, læste jeg hver dag danske
aviser på en internetcafe i Beograd
for at forsøge at følge med i, hvad
der skete derhjemme.
Og mandag eftermiddag den 19.
april så jeg pludselig til min store
forbløffelse på Politikens hjemmeside, at Bedsteforældre for Asyl var
gået i aktion i Folketinget, idet omkring 30 bedsteforældre pludselig
havde rejst sig op oppe i tilhørerlogen og var begyndt at synge Benny Andersens sang ”Barndommens
land”. En sang der synges hver søndag, når bedsteforældrene mødes foran Sandholm lejren.
Det skete i samme øjeblik, som
integrationsminister Birthe Rønn
Hornbech var kommet på talerstolen
for at afslutte debatten om regeringens nye ændringsforslag til integrationsloven.
Jeg fik senere at vide, at Birthe
Rønn Hornbech var blevet meget ophidset og havde råbt ”Afbryd mødet.
De skal straffes! Afbryd mødet!”,
mens bedsteforældrene – én efter én
men stadig syngende – var blevet ført
ud af Folketingets betjente.
Og budskabet var klart. Nok er
nok. Nu havde man siden 2007 som
gruppe stået 132 søndage i træk og
protesteret mod den menneskefjendske udlændingepolitik. Man havde
skrevet læserbreve, afholdt en høring,
udgivet bogen ”Afvist”, havde demonstreret og alligevel var det ikke
lykkedes at få de ansvarlige politikere i tale, der blot fortsatte med at
stramme Europas i forvejen strammeste asylpolitik. Derfor havde man besluttet sig for at begå civil ulydighed
– som en sidste udvej.

For det er jo ikke tilladt at synge
under en debat i Folketinget, og bedsteforældrene endte da også oppe på
Bellahøj politistation og kan nu se
frem til en bødestraf.
Åben og ikke-voldelig
En vigtig ting når det gælder civil
ulydighed er åbenheden omkring det,
man vil foretage sig.
Og både pressen og folketingsmedlemmerne havde da også forinden fået en skrivelse fra Bedsteforældre for Asyl, hvor man blandt andet
annoncerede, at man den 19. april i
forbindelse med debatten om lovforslaget til integrationsloven havde
tænkt sig at afsynge ”Barndommens
land”. Bedsteforældrene kaldte sangen for et ”bilag” til det høringssvar,
som de i forvejen på traditionel vis
havde indsendt til selve lovforslaget.
Foruden åbenheden er et andet
vigtigt kendetegn ved civil ulydighed,
at det altid er ikke-voldeligt – og intet kan vel være mere ikke-voldeligt
end en sang om barndommens land
sunget af ældre mennesker.
Civil ulydighed i Danmark
I Danmark har vi ikke nogen lang
tradition for civil ulydighed som f.
eks. i USA, og det skal vi ikke beklage. Civil ulydighed er ikke noget,
man skal kaste sig ud i, fordi det er
spændende og dramatisk, men derimod noget folk griber til, når det
forekommer dem uafvendeligt nødvendigt.
Men ellers må den danske tradition, når det drejer sig om at forsøge
at ændre på forhold, man er utilfreds
med, siges at være den seje, udramatiske folkeoplysende. Tænk bare på

hvad OOAs mangeårige, stædige arbejde har betydet for, at vi ikke har
fået atomkraft i Danmark i modsætning til landene omkring os, Sverige
og Tyskland.
Og det er nok ikke tilfældigt, at
de forholdsvis få eksempler, vi har,
hvor civil ulydighed har været taget i
anvendelse herhjemme, først og fremmest har noget at gøre med flygtninge. Det skyldes utvivlsomt, at de
mange forgæves forsøg på at påvirke
den offentlige mening og ændre den
umenneskelige flygtningepolitik hver
gang rammer ind i den uigennemtrængelige betonmur, der hedder at
kunne tælle til 90 i Folketinget.
Men hvilke civile ulydighedsaktioner er det så, vi har kunnet opleve
gennem de seneste år?
Den første fandt sted for en halv
snes år siden og gik ud på at forhindre en gruppe serbere i at blive sendt
tilbage til Østslavonien på grund af
den fare, de ville blive udsat for. Her
var Lyngby-præsten Leif Bork Hansen en helt central person. Og gennem mange menneskers uselviske
arbejde i flere år, hvor serberne blev
holdt skjult og underholdt, lykkedes
aktionen til sidst, idet de fik opholdstilladelse og arbejde på Færøerne,
hvor de i dag er velintegrerede.
Så fulgte Luk-Lejren-aktionen
i efteråret 2008 ved Sandholm, hvor
de, der stod bag aktionen, fulgte principperne for civil ulydighed ved at
meddele i forvejen, hvad man agtede
at foretage sig og indskærpe, at det
skulle foregå ikke-voldeligt. Derimod blev det i mediedækningen bagefter gang på gang understreget, at
aktionen ikke blev fredelig illustreret med løbende aktivister og skyer
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af tåregas. Og det er rigtigt. Det kom
til at se meget dramatisk ud, men det
skyldtes i første række det voldsomme politiopbud og den massive anvendelse af tåregas, (hvilket jeg selv
for første - og forhåbentlig sidste gang fik at mærke).
Senere blev vi vidne til aktionen i
forbindelse med Brorson-kirken, hvor
præsten Per Ramsdal og kirkens menighedsråd uden tøven åbnede kirken
for de hjemsendelsestruede irakere.
Og hvor de unge aktivister modigt og
uden vold forsøgte at forhindre, at
politiets bus kørte bort med irakerne, som et par måneder senere skulle
tvangshjemsendes.
Når værdier er truede
Selv blev jeg første gang konfronteret med begrebet civil ulydighed
i 1983, hvor jeg fik mulighed for at
overvære en retssag i Minneapolis i
USA mod en stor gruppe aktivister,
der havde blokeret for indgangen til
en fabrik, der fremstillede dele til
atomvåben. Og retssagen gjorde et
stort indtryk på mig, for man kunne i retssalen høre, hvordan den ene
efter den anden af de anklagede forsvarede, at de havde overtrådt loven
gennem deres blokering af fabrikken
med, at de var nødt til at følge deres
samvittighed, da de mente, at atomvåben udgjorde en skræmmende trussel mod menneskeheden.
Men samtidig med at jeg lyttede, kunne jeg fornemme, at de trak
på en lang historisk tradition i USA
i deres argumentation. Alt dette var
nyt for mig, og jeg gik derfor – efter
min hjemkomst fra USA - i gang med
at sætte mig ind i, hvad man kunne
kalde for den civile ulydigheds historie, hvilket resulterede i min bog Fra
Gandhi til Greenham Common med
undertitlen ”Om civil ulydighed og
ikke-vold”, som udkom i 1987.
Selve begrebet civil ulydighed går
tilbage til den amerikanske forfatter
Henry Thoreau, der i 1849 udgav essayet ”On Civil Disobedience” oversat til dansk med titlen ”Civil lydighedsnægtelse”. Hans hovedtanke er
her, at respekten for retten står over
respekten for loven, når det drejer
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sig om grundlæggende værdier, og at
man har både ret og pligt til at følge
sin samvittighed og bryde uretfærdige love. Selv nægtede Thoreau at
betale skat i protest mod slaveriet og
mod USA’s erobringskrig mod Mexico.
Henry Thoreaus protest var
imidlertid en individuel handling, og
det blev
Mahatma Gandhi, der som den
første anvendte civil ulydighed
kollektivt i Indien i 1920’erne og
1930’erne i kampen mod englænderne for Indiens uafhængighed.
Senere i 1960’erne blev civil
ulydighed også taget i anvendelse i
de sortes borgerrettighedsbevægelse
med Martin Luther King i spidsen for
kampen mod diskrimination og ulighed. Men også i den senere bevægelse mod Vietnam-krigen og som sagt
i bevægelsen mod atomoprustningen
blev der anvendt civil ulydighed, og
det samme gælder for nogle af bevægelserne mod naturødelæggelse.
Karakteristisk for denne aktionsform, hvor folk bevidst vælger at
bryde loven og om nødvendigt at gå i
fængsel, er, at det ikke drejer sig om
snævre gruppeinteresserer, men derimod om nogle grundlæggende værdier, som man anser for at være truede. Og hvor man føler, at de mere
traditionelle måder at påvirke beslutningstagerne på er blevet udtømte.
Det er således en aktionsform, som et
mindretal tager i brug for på denne
måde at forsøge at fortælle flertallet og magthaverne, at i denne sag
er der nogle grundlæggende værdier,
der står på spil.
I et interview i Ugebrevet A4 med
Else Lidegaard, der i 2007 var med
til at starte Bedsteforældre for Asyl,
spørger intervieweren hende nogle dage efter aktionen i Folketinget,
om bedsteforældrene har andre aktioner i ærmet, og svaret lyder: ”Jeg
tror ikke, at vi er indstillet på at slutte kampen, så længe forholdene for
asylansøgerne er så fortvivlende som
nu. Man splitter velfungerende familier for at tvangshjemsende en far eller mor, der har været her i 10-12 år,
til et land i krig – under henvisning
til, at man jo bare kan tage resten af

familien med.”
Og Else Lidegaard fortsætter:
”Forfatteren Jesper Jensen, som til
sin død for nylig var med i den syngende bedsteforældregruppe foran
asylcentret i Kongelunden, skrev en
tekst på melodien ”Oh my darling
Clementine”. Den vil de stadig synge
derude foran centret og et af versene
lyder:
      
De skal fjernes,
det er loven
        de skal hjem til vold og krig,
        de som ikke kender angsten
        er berøvet fantasi.”
Civil ulydighed og demokratiet
I dag er det grundlovsdag, en vigtig
dag for vores demokrati, men – kan
man så spørge – er det demokratisk
at benytte sig af civil ulydighed, hvor
man jo overtræder love vedtaget af
flertallet? Det mener jeg, det er – i
hvert fald i en situation hvor demokratiet synes at være ved at sande til,
hvor et lille flertal konsekvent afviser ethvert kritisk argument og tromler sine love igennem uden mulighed
for debat og indsigelse. Her kan civil
ulydighed tværtimod være med til at
videreudvikle demokratiet ved højlydt
og synligt at pege på nogle helt afgørende krænkelser af grundlæggende
værdier.
Lige nu er der desværre ikke noget, der tyder på nogen ændring i regeringens stadig strammere udlændingepolitik, og man kan kun håbe, at
modstanden fra stadig flere grupper
vil fortsætte med at vokse i styrke.
I efteråret 2008 var det de unge,
der med Luk Lejren-aktionen tog civil ulydighed i brug, i sommeren
2009 aktionerede unge i Kirkeasyl
for de hjemsendelsestruede irakere,
og nu i april 2010 var det de ældre,
der kom på banen.
Hvad bliver mon det næste?
Artiklen har tidligere været brugt som
tale på Grundlovsmøde 2010 i Odense
                                                           
                      

o
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Flere og flere børn
kommer i fængsel

Isolationsfængsling nedbryder på rekordtid unge menneskers psykiske konstitution. En ting er, at selvværdet ryger i bund, noget andet og
langt alvorligere er, at mange må lide med alvorlige psykiske forstyrrelser om ikke resten af livet, så i en længere årrække.

John Hatting
formand for Kriminalforsorgsforeningen
Flere og flere børn sidder i fængsel,
og jeg har ærligt talt en dårlig smag i
munden, for selvom der snakkes meget, så er der ikke megen handling
på området. Det er mange gange de
svageste børn, der havner i fængsel,
og deres rettigheder tilsidesættes i en
lang række situationer systematisk og
konsekvent. Året rundt sidder der nu
25 børn i Kriminalforsorgens institutioner, og der kommer sikkert flere til,
nu da den kriminelle lavalder er sænket til bare 14 år.
Alle er stort set enige om, at børn
ikke bør sidde i fængsel, men ingen
gør noget. Kriminalforsorgen pipper i ny og næ om, at det er de ikke
gearede til, politikerne er splittede hen
over midten og selv Ombudsmanden
melder hus forbi. For når en dommer først har bestemt, at børnene skal
placeres i et fængsel eller arresthus, så
er Ombudsmanden forhindret i at gå
ind i sagen. Dette åbenbart uagtet at vi
systematisk forbryder os mod international lovgivning, som Danmark
har tiltrådt for endda rigtig mange år
siden. Burde Ombudsmanden ikke
have mulighed for at udtale kritik, når
han kan konstatere, at vi hvert år og i
stigende antal har flere hundrede anbringelser af børn i fængselsinstitutioner? Vi overtræder konsekvent FN´s
børnekonvention, De Europæiske
Fængselsregler og ganske ofte også
menneskerettighederne, idet børnene
mange gange de facto er isolerede.
Hvis nogen skulle have glemt det,
så er isolationsfængsling tortur. Isolationsfængsling nedbryder på rekordtid
unge menneskers psykiske konstitution. En ting er, at selvværdet ryger i
bund, noget andet og langt alvorlige-

re er, at mange må lide med alvorlige
psykiske forstyrrelser om ikke resten
af livet, så i en længere årrække.
FNs Børnekonvention
Det er hele tre steder vi er på kant
med børnekonventionen.
• I artikel 3 nævnes det, at barnets tarv
skal komme i første række. Den opgave kan og skal kriminalforsorgen ikke
løse, så det er noget af en tilsnigelse at
påstå, at barnets tarv bliver varetaget,
mens han eller hun tager ophold i et
fængsel eller i et arresthus.
• I artikel 37 B står der, at fængsling
kun må bruges som sidste udvej, men
Højesteret har besluttes, at børn må
varetægtsfængsles alene som følge af,
at der ikke er ledige pladser i de sikrede institutioner.
I 2008 skete det mere end 200
gange. På den baggrund må det da
kunne konstateres, at fængslet ikke
bruges som sidste udvej, men derimod
systematisk og konsekvent som led i
en kynisk og fejlslagen retspolitik.
• I artikel 40 fremhæves det, at myndighederne har ansvar for at fremme,
at barnet resocialiseres. Dog er det
velkendt, at fængsler i sig selv ikke
hjælper folk på fode igen. I fængslet kan man populært sige, at du lærer
alt det, som ikke kan bruge til noget,
for det meste af snakken handler om
at udveksle kriminelle erfaringer. Kun
fire ud af 10 har fået job tre år efter
løsladelsen, og kun et fåtal erhverver
sig egentlige uddannelser, mens de
afsoner. Kriminalforsorgen udbyder
ganske lidt undervisning til de mindreårige, til trods for at ganske mange
af dem end ikke har fuldført folkeskolen. Det er unægteligt et vanskeligt afsæt til en senere kriminalitetsfri tilvæ-
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relse, når vi ved, at undervisning og
uddannelse er en af de sikreste veje ud
af kriminalitet. I arresthusene tilbydes
der gennemsnitligt bare én sølle times
undervisning pr. indsat om måneden,
og det betyder i praksis, at de mindreårige varetægtsfængslede jo stort set
ikke modtager undervisning. Det kan
vi ikke være stolte af, når landets eneste råstof er viden og know-how, og
set i det lys, så det fremstå mere end
klokkeklart, at myndighederne ikke
lever op til forpligtigelsen om at resocialisere børn som mange gange er i
den skolepligtige alder, og som artikel
40 i børnekonventionen ellers foreskriver.
Det skal nævnes, at al tilgængelig forskning også peger på at børn
og unge, der indsættes i fængsel med
voksne ikke afskrækkes, men selv
adapterer de mere hærdede kriminelle
normer, og dermed er vejen banet for
en lang kriminel løbebane, som alt for
ofte og efter et utal af fængselsophold
ender med førtidspensionering og en
kummerlig voksentilværelse.
Ikke følelser, hellere fakta
Ser vi på den kriminelle lavalder, må
det være i alles interesse, at der lyttes til det kompleks af gode argumenter, der eksisterer for en kriminelle
lavalder på 15 år, for vi står da som
samfund bedre rustet, hvis vi bygger
vores land op med lov, som tager afsæt i fakta og ikke følelser, som nok
i overvejende grad har været tilfældet i denne sag. Hertil kommer et ikke
uvæsentligt retssikkerhedsspørgsmål.
Sætter vi ikke den unges restsikkerhed ud af kraft, hvis man som 14 årig
risikerer at blive idømt en straf i andet
halvår af 2010, men måske ikke
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Antiterrorpakkerne
– et produkt af den
strafferetlige globalisering
JØRN VESTERGAARD, professor i strafferet ved
Københavns Universitet
I det forgangne årti er der ikke noget
samlet lovgivningsområde, hvor national ret i alverdens lande er blevet
præget mere af international ret end
det område, som på mange forskelligartede måder vedrører forebyggelse
og bekæmpelse af ’den globale terrortrussel’. Der er i det hele taget næppe
noget samlet tema, som har fået større
offentlig opmærksomhed end den internationale terrorisme. Den 11. september 2001 har i overvældende grad
præget såvel international politik som
global, regional og lokal lovgivning
over hele verden. På det strafferetlige
område har kampen mod terrorisme i
bred forstand haft særlig gennemgribende virkninger.
De enkelte staters konkrete lovgivningsarbejde er tilrettelagt under indflydelse af FN-konventionen af 1999
om bekæmpelse af finansieringen af
terrorisme, Sikkerhedsrådets resolutio-

ner om sanktioner mod Taliban, Osama
bin Laden og Al-Qaida samt den brede
resolution 1373, som Sikkerhedsrådet tiltrådte ganske kort tid efter terrorangrebet i 2001. Med sidstnævnte
initiativ udvidede Sikkerhedsrådet betragteligt sine beføjelser som international lovgiver. Ved med hjemmel i
FN-pagtens kapitel VII at forpligte alle
medlemstater til at kriminalisere visse
handlinger, indefryse enkeltpersoners
midler mv. bidrog Sikkerhedsrådet
markant til globaliseringen af strafferetten.
I EU-regi blev ikke mindst de lang
tid forud for 9/11 indledte forberedelser af to rammeafgørelser stærkt intensiveret, hvilket resulterede i to retsakter om bekæmpelse af terrorisme, hhv.
indførelse af en europæisk arrestordre.
De nævnte resolutioner fra Sikkerhedsrådet gav også anledning til flere sæt af
fælles EU-terrorlister, der ikke i formel

forstand er af strafferetlig beskaffenhed, men som med deres indgribende
betydning og brøstfældige retsgarantier
rejser en række grundlæggende spørgsmål, som er velkendte i strafferetten og
straffeprocesretten.
Den mængde af retsakter, som efterfølgende er produceret på alle niveauer, er ganske betydelig.
Herhjemme har især de to antiterrorpakker fra 2002 og 2006 påkaldt
sig opmærksomhed. De bestemmelser,
som med disse blev indsat i straffeloven, har givet anledning til væsentlige betænkeligheder, da der er tale om
meget vidtgående kriminaliseringer af
temmelig ubestemt rækkevidde. Det
strafferetlige værn er blevet fremskudt
til at omfatte deltagelse i aktiviteter,
der kunne tænkes at befordre terrorisme, men som ligger på endog meget
lang afstand af forhold, som den pågældende selv eller andre kan forventes

(fortsat fra side 11)
i 2011, såfremt oppositionen danner regering efter et folketingsvalg, og straks
hæver lavalderen til 15 år igen?
Til perspektivering af sagens alvor
skal det nævnes, at det var helt tilbage
i 1905 den daværende Rigsdag hævede den kriminelle lavalder fra 10 til 14
år. Femogtyve år senere i 1930 hævede et bredt flertal i Rigsdagen den kriminelle lavalder med yderligere et år
til de nuværende 15 år, ja, på nær fire
medlemmer, stemte samtlige medlemmer af Rigsdagen for forslaget.
Nu mere end firs år efter vil et
snævert regeringsflertal mase en sænkelse af lavalderen igennem, uagtet
at oppositionen ruller den tilbage, så
snart de får muligheden herfor. Juri-

disk set må det da konstituere et problem for de unges retssikkerhed?

resocialisering, for alle skal igen være
en del af civilsamfundet. I Danmark
anser vi alle mennesker som værdifulde, og efter endt straf skal man jo
helst bidrage til samfundet igen.
Dog har vi i Danmark en kedelig
rekord, idet vi fængsler det firedobbelte antal unge mennesker end i Norge og Finland – og ti gange så mange
som svenskerne. Vi fængsler flere og
flere børn og sammenligner vi os med
vores nordiske nabolande, anvender vi
åbenbart fængselsstraf ukritisk – selvom det er skadeligt og mange gange
fastholder barnet og den unge i en kriminelle løbebane. Er det ikke på høje
tid, at vi standser op og genovervejer denne grundlæggende del af vores
retspolitik?

Nordisk tradition for resocialisering
Ofte fremhæves en lavere lavalder
i andre lande, og det er da rigtigt, at
lavalderen er 6 år i USA, i England
er den 10 år og i Scotland har de lige
hævet den fra 8 til 12 år. Men nu har
de angelsaksiske retstraditioner bare
overordnet ikke som målsætning at
hjælpe unge mennesker ud af deres
kriminalitet, men anvender i stedet
ofte meget lange fængselsstraffe, for
har du begået kriminaliteten, så må
du også kunne tage straffen, og er du
i fængsel, så volder du ikke samfundet problemer. De nordiske traditioner
har derimod længe bygget på grundlæggende værdier om reintegration og
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at omsætte i egentlige terrorhandlinger. Såvel de objektive som de subjektive betingelser for at ifalde strafansvar er beskrevet ganske svævende,
såvel i paragrafferne som i forarbejderne hertil. Gennemgående er der tale
om hastelovgivning uden tilfredsstillende forbehandling, og straffelovens
bestemmelser består i det væsentlige
af en ordret afskrift af formuleringer i
folkeretlige og EU-retlige retsakter, der
ikke umiddelbart er egnede som paradigmer i national ret.
Et vidtstrakt sumpområde
Straffelovens regler om terrorisme fastlægger ikke blot det strafbares område, men hele det grundlag, som al
anden lovgivning om bekæmpelse af
terror hviler på. Regelsættet i straffeloven udgør nemlig et forankrings- og
omdrejningspunkt for mange af de øvrige komponenter i antiterrorlovgivningen, dvs. for en række andre regler, der
er afgørende for arten og rækkevidden
af de særlige beføjelser, som forskellige myndigheder har i relation til sager med berøring til statsforbrydelserne mv. i lovens kapitler 12 og 13. Det
er her, man finder både straffelovens §
114 om egentlige terrorhandlinger samt
bestemmelser, der gør det strafbart at
»fremme« terror mv.
En række regler rundt omkring i
lovgivningen knytter således an til
straffelovens §§ 114 ff. Derved indgår
terrorparagrafferne som konstituerende
led i de materielle kriterier både for afgrænsningen af andre lovovertrædelser
og udøvelsen af diverse myndighedsbeføjelser, f.eks. til foretagelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb, videregivelse af følsomme oplysninger, afslag
på ansøgninger efter udlændingelovgivningen, etc. De retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved de strafferetlige regler knytter sig derfor ikke
mindst til anvendelsen i efterforskningsmæssige og forvaltningsretlige
sammenhænge.
Den i 2006 gennemførte antiterrorpakke udvider på en meget diffus
måde kriminaliseringen. Ændringerne indebar ikke alene omlægninger af
procedurer og kompetenceplaceringer
i retsplejen mv. Alle disse beføjelsers
anvendelsesområde blev væsentligt ud-
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videt i kraft af, at straffeloven kom til
at dække et bredere felt. Lovændringen
indebar derfor ikke ’blot’ lempeligere krav til domfældelse, men – mindst
lige så væsentligt – lettere adgang til
foreløbige skridt i forbindelse med efterforskning, overvågning etc.
Som begrundelse for den strafferetlige del af lovforslaget blev der henvist
til et ønske om at tiltræde en konvention, som Europarådet oprettede i maj
2005. Denne forpligter bl.a. til kriminalisering af tilskyndelse/ rekruttering/
oplæring til »terrorisme«. Konventionens opbygning har imidlertid skabt
usikkerhed om, hvad kriminaliseringspligten egentlig går ud på. Reelt nødvendiggør konventionen ikke fuldt ud
de foretagne udvidelser.
Ved udarbejdelsen af den europæiske konvention lykkedes det ikke at
opnå enighed om en generel definition
af terrorisme. Konventionsteksten kom
alene til at indeholde en tom rammebestemmelse om såkaldte terrorist offences. Sådan nogen finder man ved at
slå op i en række gamle konventioner,
der opregnes i et bilag til den nye konvention.
De gamle konventioner handler
både om terrorhandlinger og om andre
mere eller mindre voldelige forhold,
uden at der er forudsat et bestemt formål, motiv eller forsæt med hensyn
til at skræmme en befolkning, true en
regering etc., sådan som et terrorforsæt efter § 114 kræver. Konventionerne vedrører sikkerheden for diplomater, luftfart, søfart, kernekraftanlæg og
platforme på kontinentalsoklen. Hertil
kommer bekæmpelse af gidseltagning,
terrorbombning og terrorfinansiering.
De særskilte konventioner, som er
opregnet i bilaget til den europæiske
konvention, er bl.a. blevet skabt for at
bekæmpe terrorisme, men de omfatter også forhold, der ikke kan betegnes
som terrorhandlinger. Formålet med
konventionerne er at bekæmpe en række forskelligartede handlinger, uanset
om disse har et terroristisk motiv eller
ej. Da man ikke i FN har kunnet enes
om en definition af terrorisme har man
brugt en pølseskive-metode. Når anledningen var der, har man med en yderligere konvention fokuseret på bestemte
typer af handlinger, som nogle gange,

men ikke altid, har et terroristisk motiv.
I straffelovens nye regler indgår der
en ordrig og ulæselig bestemmelse, §
114 a, der opremser de omtalte, globale
konventioner. Den handler om strafforhøjelse for forhold, der er omfattet af
konventionerne uden at være egentlige
terrorhandlinger.
Selv om § 114 a formelt set ’alene’ handler om strafforhøjelse, har den
også betydning for, hvad der er strafbart, og dermed for hvad der udløser
beføjelser for forskellige myndigheder. Paragraffen udgør således et nyt
anknytningspunkt for andre bestemmelser, nemlig de samtidig indførte
paragraffer om hvervning og oplæring
til terrorisme mv., en bestemmelse om
støtte og finansiering, en særlig og meget vidtgående medvirkensregel samt
en eksisterende bestemmelse om offentlig tilskyndelse eller billigelse af
forhold omfattet af kapitlerne 12 eller
13.
Fokus ved forberedelsen af den
europæiske konvention var på tilskyndelse/hvervning/oplæring til terrorisme, ikke på alt muligt andet. Det var
ikke formålet med kriminaliseringspligten i den europæiske konvention, at
den skulle omfatte forberedende handlinger af endog fjern beskaffenhed i tilknytning til ikke blot egentlige terrorhandlinger, men også de øvrige forhold
omfattet af de separate konventioner.
Konkretisering mangler
Det er i allerhøjeste grad velbegrundet,
at det praktiske og lovgivningsmæssige
beredskab til forebyggelse af terrorisme styrkes for at værne demokratiet, fri
udøvelse af menneskerettighederne og
en god økonomisk og social udvikling
på nationalt og globalt plan. Det er helt
nødvendigt med internationalt samarbejde herom. Danmark havde imidlertid ikke behøvet at gennemføre den
europæiske konvention med så vidtløftige bestemmelser.
Under forberedelsen af anden antiterrorpakke fik Justitsministeriet flettet sine forslag til nye bestemmelser
i straffeloven ind i det samlede lovforslag på et tidspunkt, hvor debatten i forvejen var fastlagt ud fra en helt
anden dagsorden, ud fra hvilken de
fremtrædende punkter handlede om
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Terrorlovene
får mig til at huske
CHRISTIANE HACH
fortæller til LISSIE THORDING
om at blive mindet om en fortid som flygtning
Forholdet ret - stat - borger må Christiane Hach have ganske særlige forudsætninger for at udtale sig om:
Født i 1942 i Kônigsberg i det daværende Østpreussen, flygtet som 2årig med familien til Mainz, derfra til
Schlesien og til en lille by nær Halle.
Levede flygtningelivet nogle år, indtil
de i 49 bosatte sig i Arneburg, hvor
faderen kunne få pastorat. Her - i østzonen og senere DDR - havde Christiane sin skoletid. I 1958 måtte familien ufrivilligt forlade byen på grund af

faderens modstand mod det politiske
system i DDR. Familien flygtede igen
mod vest over Berlin og endte i Neukirchen i Slesvig-Holsten. Her mødte
Christiane sin danske mand, som hun
i 62 giftede sig med. De bosatte sig i
Danmark.
Her er altså erfaringer fra DDR,
fra Forbundsrepublikken og fra Danmark.

(fortsat fra side 13)
udvidelse af beføjelserne for politi og
efterretningsvæsen til telefonaflytning,
udveksling af oplysninger mv. I forholdsvis ubemærkethed blev der med
gennemførelsen af den nye § 114 a
skabt et vidtstrakt sumpområde.

af gerningstyper, som er omfattet af
enten en definition på egentlige terrorhandlinger eller af konventionens liste
over tilgrænsende lovovertrædelser. I
så fald ville det blive strafbart at opildne en person til på et eller andet tidspunkt i en eller anden sammenhæng
på en eller anden måde og et eller andet sted at begå eller medvirke til en
eller anden af de mangfoldige mulige
former for terrorist offences, som i sig
selv kan være meget fjerne fra egentlige terrorhandlinger.
Problemstillingen vedrørende konkretisering gør sig tilsvarende gældende med hensyn til kriminaliseringen af public provocation to commit a
terrorist offence. Justitsministeriet har
lagt til grund, at konventionens forpligtelse hertil er opfyldt med straffelovens § 36, stk. 1, om offentlig tilskyndelse til »forbrydelse«. Bestemmelsen
havde ikke været anvendt siden 1938,
da den i foråret 2007 blev vakt til live
med en uanket byretsdom over danskmarokkaneren Said Mansour, der blev
dømt for at have fremstillet materiale
med sange, film, taler og fotocollager,
hvori der opfordres til deltagelse i vol-

Længere end konventionen forpligter til
En stat, der forpligter sig efter den europæiske konvention, skal som nævnt bl.a.
kriminalisere rekruttering og oplæring
til terrorisme. Herom indeholder de nye
bestemmelser to paragraffer, der begge
knytter sig til handlinger omfattet af
både den egentlige terrorismebestemmelse i § 114 og den udvidede bestemmelse i den nye § 114 a.
Et springende punkt er, hvilken
konkretisering der forudsættes af strafværdige aktørers forsæt i relation til
den eller de terrorist offences, som
hvervningen/oplæringen retter sig
imod. Det kan ikke være tanken, at
den, der hverver/oplærer, skal kunne
ifalde strafansvar i tilfælde, hvor vedkommende påvirker nogen til noget
helt uspecifikt inden for det brede felt

- Det er naturligvis svært at gøre et
livs erfaringer sådan op - men alli-

Foto: Nanna Ziegler, Dr Fyn
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gevel - hvad har din DDR- barndom
gjort ved din bevidsthed om ret og
stat?
Meget - må man sige - det har vel også
at gøre med, at barneindtryk er stærke.
De sagde, at nu skulle der ikke mere
være nogen, der var mere end andre,
borgerne var lige. Men i skolen blev vi
klassificerede. Vi var qua vore forældre
a eller b eller s - arbejder eller bonde
eller sonstige.  
Det stod simpelthen ud for vores
navn i protokollen. De sonstige kundelig jihad og tilskyndes til at begå terror. Domfældte havde bl.a. distribueret
et stort antal henrettelsesvideoer samt
cd’er med lovprisninger af kendte terrorister. Denne sag må siges at ligge i
kærneområdet af bestemmelsen og kan
næppe give rimelig anledning til de
helt store anfægtelser. Men bestemmelsen bør ikke bringes i anvendelse på
mere eller mindre forblommede udtalelser, som kan opildne svage sjæle til
et eller andet, der er dækket af de meget vidtgående terror-paragraffer.
De nye bestemmelser indeholder desuden forbud mod at »lade sig« hverve eller oplære til at begå handlinger
omfattet af § 114 eller den nye § 114
a. Den europæiske konvention forpligter ikke til en sådan kriminalisering.
Lovforslaget blev blot begrundet med
nogle intetsigende bemærkninger om,
at det er »naturligt«. Det er svært at
forestille sig en fornuftig afgrænsning
af gerningsindholdene og beviskravene
i sager om sådanne forhold, uden at anvendelsesområdet for de nye bestemmelser bliver ekstremt ubestemt og
vidtgående.
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ne ikke få adgang til gymnasiet, kun
måske, hvis man var pioner. Men det
var præstegårdens børn ikke, præsten,
min far, havde fået nok af uniformerede børnekorps i Hitlertiden. Nu var
jeg altså den bedste - og interessant
nok, kunne sekv DDR-styret ikke råde
ganske uafhængigt af de lokales sans
for rimelighed - folkene i byen var
uforstående over for den behandling
af mig, og en uge før skoleferieslut,
fik jeg brev om, at jeg var optaget på
gymnasiet.

Ja, det var i 62, og det var på mange
måder lykkeligt. Danmark var et dejligt land. Et lille land, et samfund med
gennemskuelige strukturer. Med korte
veje fra dem, der bestemte, til borgerne. Jeg kunne se og tale med politikere med indflydelse. Og jeg så skoler,
der ikke var slidte og dårlige. Det var
et åbent land, og det var jazzens tid.
Danskerne næsten solede sig i sorte musikere, det var attraktivt med en
sort kæreste. Danskerne magtede tilsyneladende at omfavne hele verden.

- Der må have været megen indforstået tale og ligeså tavshed i sådan en
by.
Ja, man lærte jo - efterhånden og til
omtanke, at ên ting var, hvad der blev
sagt i de fine taler - noget andet var
virkeligheden. Jeg lærte også, at min
tale hjemme og min tale i skolen ikke
havde meget tilfælles. Jeg blev klar
over, at der var noget, der ikke stemte.
Tingene passede ikke sammen.  

- Og hvad så nu?
Ja, nu er de danske skoler slidte og
dårlige. Mine børnebørns skole ligner dem, jeg kendte, før jeg kom hertil. Og vi er dog rigere end i 62. Der
er sket skrækkelige ting. Vi fik i 81 et
iransk plejebarn - en uledsaget flygtning kalder vi det jo nu. Og der var
sandelig sket noget. Han tog om morgenen med bud til Odense for at gå på
kursus - min datter tog samme bus for
at gå på gymnasiet - de kunne følges
ad. Men da var den fremmede blevet
ugleset, og en dag blev begge overfaldet og kom temmelig havarerede
hjem. Han skulle ikke være her, og
hun skulle ikke blande sig med ham.

- Så endte I i Neukirchen i Holsten.
Var det så det forjættede land?
Nej - for det første var min far egentlig ikke velkommen. Han havde jo
svigtet sin menighed ved at rejse fra
den! Men det var fundamentalt anderledes. Vi var kommet til et kapitalistisk land. Først var vi flygtninge
og kunne ikke sådan få lov at komme
i skole med det samme - det kender
vi jo også herhjemmefra nu. Men jeg
havde slet ikke tålmodighed til blot
at sidde og vente, så jeg tog en plads
som praktisk hjælp på et sygehus, og
det var OK, men det var ikke OK, sådan som de behandlede de laveste,
man skulle ikke glemme at være ydmyg og glad for at få lov at arbejde
der. Kun gangpigerne behandlede mig
godt. De viste solidaritet. Hvor staten
i DDR var den allestedsnærværende
magt og altbestemmende myndighed,
mødte jeg her et system, som var lige
så uomgængeligt, skønt tingene havde
et andet navn. Jeg er lige ved at sige,
at det var værre, fordi det var mindre
gennemskueligt. Hvem skulle man
egentlig revoltere imod?
- Men så bosatte du dig i Danmark i
en alder af 20 år.

- Hvad med 11/9?
Ja, det var jo den store forandring.
Terrorlovene får mig til at huske,
hvordan det var i DDR. Og det bliver åbenbart værre og værre. Det, jeg
fandt så rart, da jeg kom, det overskuelige, de korte kommandoveje - det
kan jeg ikke se længere. Det politiske
er blevet overflade. Det er blevet så
svært at gennemskue, hvordan tingene
foregår. Hvem bestemmer egentlig?
Hvor skal jeg gå hen med min kritik?
Og så sikrer man sig til det groteske i flytrafikken for eksempel.
- Men det her er vel ikke blot danske
fænomener.
Nej, men da jeg kom, var Danmark
anderledes end de andre. Retsstaten er
truet. Hvorfor har man dog ikke indført solnedgangsklausuler, så man kan
komme af med det mest panikbestemte? Man taler om terrorister og modstandsfolk. Schauffenberg respekterer vi for hans modstand. Hvordan var

det gået med ham i dag? Nu har vi så
hele historien om Dragsdahl og Bent
Jensen. Den hører ikke hjemme i min
forestilling om Danmark.
- Men hvad skal vi da gøre?
Ja, hvor er de politiske kræfter. Vi
mangler en Hal Koch. Så har vi Carsten Jensen, en netzbeschmutzer - ja,
det er jo ikke det ord, de bruger, men
det er det, de siger. Georg Metz siger
også fra. Men jeg synes, det politiske
liv er blevet sygt - argumenterne er
gået ud, reklamerne og spindoktorerne
er kommet til.
- Kan du huske plakaten med politiet og ællingerne. Vi har dog engang
ment, at politik og stat beskyttede os.
Ja, men det har ændret sig med Fogh
Rasmussens minimalstat. Han har ændret værdigrundlaget med sin nyliberalisme. Vi kan sammenligne med
USA. Når vi har våben selv, hvorfor
skal vi så betale staten for at beskytte os? Vi mangler at vise ansvarlighed
over for de afmægtige, der ikke har
råd til våben. Og når ansvarligheden
for næsten går fløjten, så ryger retsbevidstheden også.
- Men Pia Kærsgaard taler jo tit og
ofte om retsbevidsthed.
Det er en vulgær retsbevidsthed.
- Tænker du selv, at du med din fortid
nemmere kan få øje på noget, vi andre
bare lader ske?
Somme tider. Da vi for nylig hørte
om læger, der kun måtte udtale sig om
sygelighed - ikke om konsekvenser
- tænkte jeg - det kan dog ikke være i
Danmark.
-Hvad kan vi gøre?
Vores handlemulighed er at tale. Da
jeg var ung og rødstrømpe, sagde vi,
at vi skulle gøre det private politisk.
Nu er det politiske blevet privat. Desværre bliver jeg træt, når jeg ikke
mere kan kende det politiske - falder
af og dyrker mine radiser i stedet for.
Det er i grunden ikke agtværdigt.

o
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Passer staten på oss
- eller truer den oss?
Fra den Nordiske Velferdsstaten
– til den Europeiske Politistaten

PETER ØREBECH, jusprofessor i Tromsø
Et fremvoksende begrep er ”failing
states” (fallerte stater); dvs. stater som
ikke fungerer som stater, slik tilfellet
for eksempel var (og er) med Afghanistan, eller som kollapser slik tilfellet var med Sovjetunionen anno 1990.
Noen stater tihører ”axis of evil”
(Nord-Korea, Iran). Andre stater kan
betegnes som ”bandit states” slik vi
har sett det i for eksempel i Nigeria,
Angola, Kongo etc. Det er korrupsjon,
underslag, ran av statlige midler som
er helt fremtredende. Dette fenomen kom til overflaten i USA, da saken
Taxpayers vs. US ble brakt for retten
i 2005. Dette gruppesøksmål (class
action suit) gjaldt påstanden om at
formålet med Bush-regjeringens krig
i Irak og Afghanistan var å gi oppdrag til vise-president Dick Cheyneys
gamle firma Halliburton for ”å rette
på” den etterspørselssvik som rammet
USA. Dette resulterte i at staten ranet
amerikanske skattebetalere for midler.
Andre stater igjen er ikke til for folket
men for en ikke-valgt herskende klasse; for eksempel Burma eller Pakistan
– som mange betegner som et militære med en stat, og ikke en stat med et
militære.
EUs medlemsland, for eksempel
Hellas, Spania, Portugal, Irland m.fl.
land i EU er på fallittens rand. En
kjent norsk finansmann ble spurt om
streikene i Spania og nedskjæring av
lønninger og fjerning av sosiale goder
(fødselsstøtte). Ja, var svaret, staten
har levd over evne. Ja vel(?), sa intervjuer. Ja det vil si; staten har brukt for
mye penger på finanskrisen, lød svaret fra finans. Dette har tappet statens
finanser. Altså, på samme måte som
krigsindustrien har hatt sugerøret i
USAs skattebetaleres portemone, har

europas finans-casinoer hatt sugerøret
inn i statskassen for å sende regningen
til vanlige trygdemottakere og skattebetalere. Klart at det er rimelig at
spanske sykepleiere (med månedslønn
på 8.000 nok) skal ned 5 % i lønn for
å betale gildet! Er EU et næringsliv
med en stat, og ikke en stat med et
næringsliv?
Norden derimot er annerledes?
For oss nordboere er dette noe som
gjelder ”de andre” og ikke oss. Vi har
våre stater som er til for oss og styrt
av oss. Korrupsjon, lobbyisme og bandittvesen er noe som finnes andre steder men ikke her. Slik tenker vi. Men
hvordan fungerer Danmark, Sverige,
Island, Finland og Norge? Er staten til
for oss eller er vi til for staten? Er ikke
de nordiske staters viktigste funksjon
i dag dette ene; i ordnede former å
bringe Nordens befolkning inn under
En verden og Et marked? Dvs. overlevere det nordiske forbruker-eldoradoet
smertefritt til Lobbyist-kontrollen. Det
er klart at EU er et fremskritt. 30 enkeltstående markeder (EU og EØS) er
blitt til kun ett eneste. Den korporative staten EUs 3300 hemmelige komiteer full av lobbyister, lager selv sine
regler som tilpasses ”næringenes behov”. Her produseres innspill til lover
på løpende bånd. De tres ned over oss
”top-down”, på tross av forsikringer
om det motsatte: I EU rår subsidiaritetsprinsippet – nærhetsprinsippet,
heter det seg. Er dette kun ”windowsdressing”? Lisboa-traktaten elsker
prinsippet (se fortalen, artikkel 5 m.v.)
men ikke praksisen.
Små medlemsstater som ”sitter
ved bordet” der det besluttes, overdynges av forslag som tiden ikke tillater at en setter seg inn i. Og om

medlemsstaten evner å vurdere virkningene for seg og sitt folk, vil en ved
de mange flertallsvedtak bli overkjørt, dersom de store medlemsstater
har bestemt seg. I tilfeller der det er
krav om enstemmighet, og denne enstemmighet er truet blir stater som vil
stemme i mot utsatt for sterkt og ofte
utidig press. Regelen om at de som
ikke stemmer mot anses å ha stemt
for, gjør det tilstrekkelig at de motstridige tvinges til å holde seg på gangen
mens avstemningen foregår, slik tilfellet var ved beslutningen om tjenestedirektivet. Nå er det fri flyt over hva
som før var landegrenser.
Mens jeg skriver dette setter latviske arbeidere (timelønn i Latvia 8
nok) opp nytt tak på nabohuset mens
norske taktekkere går på arbeidsledighetstrygd. Staten som før var ”my
home and my castle” er nå døren som
åpner for den sosial dumping og ”the
raise towards the bottom”. Nordens
homo politicus er erstattet av homo
lupidus. Kjøp, forbruk og ikke snakk.
EU-staten er føderal: Det mellomstatlige samarbeid er erstattet av
overstatlig styring. I Finland er det
grunnlovsfestet at forholdet til EU og
andre EU-land ikke lengre er utenrikspolitikk. I Sverige ignorerte først
Riksdagen i strid med Regeringsformen 10:5 § (kravet om ¾ flertall for
avgivelse av suverenitet til en ”mellanfolklig organisation” som Sverige er medlem av, herunder EU), slik
at når spørsmålet om lovligheten av
praksisen til slutt kom opp for den
kontrollerende instans Grunnlovsrådet, konkluderte rådet med at nei,
det hadde ikke skjedd noe brudd på
grunnloven fordi praksis i Riksdagen
hadde endret innholdet i Regeringsfor-
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men 10:5 §. Dvs; rådet fant at det hadde oppstått en konstitusjonell sedvanerett som satte Regeringsformen 10:5 ut
av kraft når forholdet gjaldt EU. Ja vel!
Avgivelse av suverenitet til EU ble regnet som et innenrikspolitisk henseende
og således ikke noe som krevde ¾ flertall. Denne grunnlovsendring er så senere vedtatt av Riksdagen 2 juni 2010.
Også Sverige betrakter EU-forholdet
som innenrikspolitikk. Hvert enkelt departement kan forholde seg direkte til
de enkelte Generaldirektorat i EU. Det
er ikke lengre nødvendig å gå veien om
utenriksdepartementet. Begrunnelsen
er at ”nyordningen” skal bedre innflytelsen i Kommisjonen (som stadig får
overført mer makt). Som Jens Peter
Bonde sa det på et møte i Oslo for noen
år siden: Jeg – som har sittet i Europaparlamentet siden 1978 – har oppnådd
mer gjennom vennlige klapp på skulderen til Mr. Barroso enn gjennom tusenvis av møter i parlamentet. Kommisjonen er motoren i den korporative
EU-staten.
I utenforlandet Norge derimot har
ja-partiene mange ganger forsøkt å endre grunnloven av 1814 (slik at ¾ kravet ble erstattet med 2/3) for å forenkle innlemmelsen av Norge i EU. Men
dette er nedstemt hver gang. Norge har
et gjenstridig og brysomt folk. Men det
er verre enn som så: Datalagringsdirektivet som det velorganiserte Sverige har vedtatt for flere år siden og som
nok mange betrakter som sluttsteinen
i innføringen av Politistaten – overvåkningen av et vanskelig kontrollerbart
folk, møter selvsagt motstand i Norge.
Ringen er sluttet – Europa er tilbake dit
Hitler slapp til med full overvåkning av
telefon, telegraf og brev i 1933. Dvs.
brev? Nei faktisk ikke brev. Skal se at
vi får en renessanse for posttjenester
i årene fremover? Skal de kriminelles
viktigste kommunikasjonskanal bli pr.
pakker og brev?
Statsråden for datalagringsdirektivet Magnhild Meltvedt Kleppa (Senterpartiet) tok det norske partiet Høyre
ved nesen – og sluttet seg helt ut til
Høyres uttalelse på sitt nylig avholdte
landsmøte: Ja, sa Høyre; personvernet
må bedres når data skal lagres. Statsråden uttaler til pressen (juni 2010) at
Norge vil si nei til innføring av direkti-
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vet og i stedet gi norske særegne lover
som samtidig hjelper politiet i kampen
mot den kriminaliteten som er et resultat av den fri flyt i EU og fremmer
personvernet.. Dette er et storartet forslag og viser at ”bottom up” – dvs. det
folkelige styre – fortsatt har vekstkraft
i Norden. For det viser at det nytter.
Folkelig motstand og forstand skaper
ordninger som virker og som er konstitusjonelt forvarlige. Og hvilken triumf er så ikke dette i så fall for det norske ”utenforskap”: Europas folk vil si:
”look to Norway”.
Den norske grunnloven § 102 er
krumtappen i personvernet: Det er

klart at EU ved Datalagringsdirektivet
innfører det reverserte skyldprinsippet,
på en måte som rammer personer kun
med hederlige hensikter, mens durkdrevne kriminelle med enkle midler
kan unngå å bli overvåket (Se Anders
Brenna, Teknisk Ukeblad 11/11-09).
Det finnes ingen garantier for at
ordningen ikke misbrukes. Ei heller at
data kommer i hendene på uhederlige
personer. Avlytting av politiske motstandere er en overhengende fare. Som
det norske datatilsynets fhv. direktør
Georg Apenes poengterer: ”Dette er
ikke «etterforskning» men «overvåkning»” og fortsetter Apenes; ”Noen
ganske få er øredøvende begeistret: Det
er de totalitære svermere, de som har
notert seg som et historisk faktum at i

samfunn som gikk langt i retning av å
holde sine borgere under kronisk oppsikt, var det også hyggelig kriminalstatistikk å finne. Menneskerettighetene
tynget ikke «folkedemokratiene» i Østog Sentral-Europa.
I Norge er enkeltindividet vernet av
grl. § 102 ”Hus-Inkvisitioner maa ikke
finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde”. Bestemmelse tar inn i seg Norges
forpliktelser iht. den europeiske menneskerettskonvensjonen, som er norsk
rett iht. menneskerettighetsloven av 21
mai 1999 nr. 30 art. 8. Imidlertid; det
norske vernet går lengre enn vernet etter artikkel 8.
Det er klart at hus-inkvisisjoner –
dvs. ransakning – omfatter foruten fysisk granskning av privatboliger, også
telefon, internett, og annen overvåkning av samtaler som en måtte foreta
innenfor ”husets fire vegger”. Med det
forstår en sporadisk eller systematisk
leting etter forhold som kan lede til at
ulovligheter (som er rammet av strafferettens regler) blir oppdaget – uten
konkret mistanke, er klart grunnlovsstridig. Jf. her den norske jussprofessor Frede Castberg, Norges Statsforfatning (1964) bd. II som skriver s. 292.
”Det kreves m.a.o. at det foreligger en
bestemt mistanke om at en forbrytelse er begått eller vil bli begått, og det
må være en spesiell grunn til å foreta den husundersøkelse det gjelder ”.
Slik også jussprofessor Johs Andenæs,
som sier (Statsforfatningen i Norge, 8
utg.) s. 360: ”Det må være nok at det
foreligger en bestemt mistanke om at
forbrytelse er begått. Men så meget
må også kreves. Rassiaer etter ulovlige
skrifter eller varer uten konkret mistanke er utvilsomt forbudt av grunnloven”
Som datatilsynets direktør Apenes
skriver: Det datalagringsdirektivet legger opp til er ikke etterforskning men
overvåkning. Overvåkning av en hel
befolkning slik det følger av direktivet, strider mot grl. § 102. Kampen om
det europeiske personvernet står nå i
Norge.
Læs også Fritt Norden-Norges uttalelse på bagsiden
Tegning af Robert Nyberg, tidligere
bragt i Standpunkt nr.3, 2010
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Er demokratiet
blevet et problem?
FLEMMING JENSEN, skuespiller og forfatter, holdt denne SanktHanstale på Danmarks
Radios P1 den 23. juni 2010 kl. 7:40
Dette kan næsten ikke undgå at blive
dagens første Sankt Hans tale.
Det er jo en underlig måde, vi fester på
her til lands!
Den smukke sommers næsten længste dag og aften fejrer vi på idyllisk vis
ved at futte en kvinde af på et flammende bål. En yndig aften!
I påsken ihukommer vi Jesu død og
lidelser på korset - ved hjælp af chokoladeæg, gule kyllinger, usædvanligt
stærke pilsnere og massedrab på små,
søde lam trindt om land.
Ved juletid fejrer vi Jesu fødsel i stalden ved Bethlehem ved at fælde en ordentlig dynefuld grantræer, slæbe dem
ind i stuen, æde os halvt fordærvede en
uge i træk og samles som sild i tønde
til andagt i alle landets indkøbscentre,
hvor alle falder på knæ og vender hovedet mod Fætter BR. Til lykke, Jesus!
I sandhed et underfuldt og mystisk
land!
Det er sammenhængskraften i det
land, vi skal fejre i aften.
Man skal altså være temmelig sikker
i sin sag, før man begynder at kaste
andre mennesker på et bål. Så det er
selvfølgelig ikke en rigtig kvinde, der
bli’r futtet af - men hvad er det så?
Bør vi være mistrøstige og ængstelige
og frygte, at det ligefrem er selve demokratiet, der efter de mange år med
den så berømte værdikamp er blevet
reduceret til småt og brændbart?
Er profetierne i Ernst Bruun Olsens
mere end 40 år gamle succes-forestilling ”Teenagerlove” på Det Kongelige
Teater ikke bare opfyldt, men overtrumfet?
Det er vist lige lovligt sort nok
tænkt på en lys aften. Men der er jo

sket det, at politik nu mest drejer sig
om at blive valgt. Og når man er blevet valgt, drejer det sig om at blive
valgt igen.
Der er en tendens til, at når vore politikere først er valgt, betragter de primært demokratiet som et problem. For
eksempel ved det berømte COP15møde. Alle de dybt engagerede og
idealistiske mennesker, der stod og
frøs uden for Bella Centeret, valgte
man fra politisk hold at definere som
modstandere, der skulle bekæmpes og
kontrolleres. Alle de, der brændte for
lige netop det, konferencen handlede
om, blev stigmatiseret som endnu en
omgang socialistiske ballademagere.
Man kunne også ha’ valgt at betragte dem som en opbakning.
Eller hele EU-problematikken, hvor
vi jo gennem tiderne har udviklet den
smukke, demokratiske tradition, at
hvis vi stemmer nej - så stemmer vi
om. Og hvis vi stemmer nej igen - så
stemmer vi om igen. Og hvis vi stemmer ja - så er den der!
Og lige nu er der i dén grad ingen,
der skal ha’ noget af en euro-afstemning - for så kan man jo risikere, at
demokratiet virker.
Hvad kan vi gøre, så det ikke er vort
dyrebare demokrati, der gi’r kraft til
flammerne i aften? Vi ku’ måske starte
i et hjørne og i stedet futte bare noget
af det af, der har undermineret demokratiets væsen:
Evindelige meningsmålinger, daglige galluptal, exit-polls - den slags
- på bålet med det! Jeg ved ikke, hvordan man gør, men det er livsvigtigt, at
vi finder en måde. Alt det, der fokuserer på, hvem der bli’r valgt, hvem der
kunne blive valgt, og hvem der ville
kunne være blevet valgt. Snedige po-

litiske manøvrer, udspekuleret taktik,
spin - alt det, der får os til at glemme,
at politik grundlæggende er meget,
meget enkelt.
Og det er ikke politikernes skyld,
for de er nødt til at indrette sig efter
medierne. Og det er ikke mediernes
skyld, for de er nødt til at indrette sig
efter os - det er altså svært at sidde
inde med præcis viden om seertal og
samtidig tro på demokratiet.
Så måske er tiden inde til, at vi ta’r os
lidt sammen.
Det er jo ikke bare politikerne, men
dybest set os vælgere, der er ansvarlige for, at en halv snes år med en historisk og hidtil uset økonomisk fremgang har resulteret i, at forskellen
mellem rig og fattig er blevet større
- og hvor idealsamfundet i en årrække
synes at ha’ været Dubai.
Når vi i aften står og synger ”Vi vil
fred her til lands!”, sker det i et land,
hvor vi har udviklet den nationale specialitet: At gå i krig uden at vide hvorfor. Hvor der efter ti års aktivistisk
udenrigspolitik skal en højt profileret
dokumentarfilm til for at få en debat i
gang om, at mennesker i krig kan risikere at komme til skade.
Og hvor regeringspartiet og dets
to støttepartier vist nok ligger og roder med en vedtagelse om, at lykken
fremover kun kommer til dem, der
ikke har sagt ”nej tak til reklamer”.
Det er denne politiske apati, jeg foreslår, at vi i aften ”vil fra livet med
glædesblus holde”. Så kan det blive
en dejlig Sankt Hans! Et vendepunkt,
hvor vort gamle demokrati bli’r i vældigt godt humør igen, fordi det ikke
længere bli’r forvekslet med Kejserens Kluns.
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Hvem bestemmer egentlig?
Når man skal forholde sig til, hvem der har magten
eller hvem der bestemmer er det afgørende at man
ser på rammerne for folkestyret, skriver Lave K.
Broch, som er cand. polit. og kampagnesekretær
for Folkebevægelsen mod EU.
Rammerne for en stor del af folkestyret i Danmark - og de andre EU-lande
- findes i Lissabon-traktaten.
Det er derfor ikke længere nok at
læse i Grundloven om, hvordan folkestyret hænger sammen.
Lissabon-traktaten trådte i kraft
den 1. december sidste år. Uden nogen
dansk folkeafstemning. Uden nogen
folkelig debat forud for folketingsvalget.
Der blev sagt,
- at der ikke var tale om suverænitetsafgivlse
- at vi har et repræsentativt demokrati
og at det derfor var naturligt at
Folketinget skulle bestemme for os i
denne sag.
Men hvordan kan regeringen og Socialdemokraterne påstå
- at der ikke var tale om suverænitetsafgivelse, når Lissabon-traktaten
betyder, at:
1. EU fik en præsident
2. EU fik en udenrigsminister
3. EU fik overnational myndighed på
over 50 nye områder
4. EU fik ret til at indgå internationale
aftaler på linje med stater.
5. EU-rettens forrang blev indskrevet i
en af traktatens erklæringer.
Og når traktaten i øvrigt er næsten
identisk med EU-forfatningen - som
vi skulle have stemt om i 2005 –
hvis EU-forfatningen ikke var blevet
forkastet af et flertal i Frankrig og Nederlandene.
Og hvordan kan regeringen og Socialdemokraterne påstå, at FT-med-

lemmerne repræsenter os borgere i
forhold til Lissabon-traktaten, når der
ikke var nogen reel folkelig debat om
traktatens indhold forud for FT-valget
i 2007?
Det var et kup
Jeg vil sige, at Lissabon-traktaten blev
kuppet igennem.
Ikke kun ved det, der skete her
hjemme, men også bevidst fra EU’s
side.
Et klart eksempel på dette er, at
formanden for EU’s udvalg for forfatningsspørgsmål, Jo Leinen, sendte et brev rundt i EU-systemet, hvor
han anbefalede, at man ikke skulle
beskæftige sig med politisk følsomme sider af Lissabon-traktaten, mens
lande var i gang med at ratificere traktaten.
Man ville undgå debat!
Af alle EU’s 27 medlemslande fik
kun Irlands befolkning lov til at stemme om traktaten.
De fik til gengæld lov til at stemme to gange, fordi de stemte forkert
den første gang.
En gruppe danske borgere forsøger
nu at rette op på den udemokratiske
vedtagelse af Lissabon-traktaten ved
at gå rettens vej.
De har dog endnu ikke fået lov til
at få en realitetsbehandling af deres
sag.
Det skal nemlig først afgøres, om
de har søgsmålskompetence – altså en
retlig interesse i sagen.
Regeringen forsøger også her at
spænde ben for, at der bliver en reel
retssag, og i december skal Højesteret
afgøre, om borgere i Danmark har ret

til at få afprøvet, om Danmarks tiltrædelse af Lissabon-traktaten er lovlig.
  
Før Lissabon-traktatens vedtagelse
havde den tidl. tyske præsident Herzog slået fast, at EU har indflydelse på
80 pct. af lovene i EU-landene.
Med Lissabon-traktatens vedtagelse voksede EUs magt yderligere.
På over 50 nye områder gik man
f.eks. fra enstemmighed til flertalsbeslutninger.
I flere af de danske partier, der støtter
EU, vil man sige at nu er EU blevet en
politisk kampplads på linje med kommuner, regioner og stat.
Men der er en stor forskel.
I EU er det stadig kun embedsmænd, der kan stille lovforslag.
Det er nemlig EU-kommissionen,
der har denne eneret.
På mange områder er EU’s politik
desuden allerede indskrevet i Lissabon-traktaten. Her kan ingen ny regering ændre på noget, med mindre man
ikke er bundet af traktaten. Det gælder f.eks. ØMUens fokus på prisstabilitet og kravet om, at medlemsstater
skal forbedre deres militære kapacitet,
hvor Danmark har undtagelser.
Er det demokratisk
Her er magten flyttet fra kamppladsen
i EU-landene til et dokument – EU’s
Lissabon-traktat – som er næsten
umulig at ændre, og som netop er blevet vedtaget
Det er også derfor, det er umuligt
for politikerne at afskaffe EU’s rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg. Der findes ikke en dansk politiker, der støtter dette rejsecirkus; men
det er indskrevet i Lissabon-traktaten
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og kan ikke ændres, uden at traktaten
ændres.
Men betyder det, at al magt i dag
ligger i EU og at vi ikke længere har et
folkeligt demokrati?

Vi kan fortsat se, at valgdeltagelsen
til EU-parlamentsvalget er lav i det fleste EU-lande – selv om EU-parlamentet får større betydning.
Men slaget er ikke tabt.

Mit svar er, at en stor del af magten
over hverdags-spørgsmål i dag ligger
i EU.
F.eks. om
- hvilke sprøjtemidler der skal tillades,
- om genbrugsbutikker skal betale
moms.
- om hvilke tilsætningsstoffer vi
skal tillade i maden
- EU’s handelsmure mod omverdenen o.s.v.
Her har EU-kommissionens embedsmænd i forening med lobbyister
en enorm magt.
Såvel borgerne som medierne har
svært ved at følge med og gå i dybden
med, hvad der sker.
Et af de store problemer i denne
forbindelse er, at EU endnu ikke har
indført et system der sikrer åbenhed
om lobbyisternes aktiviteter i forhold
til EU’s organer.

Vi bliver som borgere og civilsamfund
nødt til at engagere os mere og bedre for at forsvare demokratiet og for at
genvinde demokratiet på de områder,
hvor det er svækket.
Vi må stille krav til vores medier
og til de politikere, som vi trods alt har,
for at få belyst hvad der sker i EU.

Alle vil gerne påvirke
lovgivningen i Bruxelles
Med mediernes begrænsede ressourcer, de mange komplekse politikområder, de mange lovforslag og den længere geografiske afstand fra borgere til
politikere, såvel som de sproglige forskelle, er vi ved at få et amerikansk demokrati, hvor det i mindre grad er borgerne der bestemmer, og i højere grad
er embedsmænd og lobbyister, der får
magt, og hvor politikerne bruger spindoktorer for sælge et politisk produkt
bedst muligt og nogle gange med falsk
varebetegnelse.
Hvis politikerne desuden får kontrol over medierne som i Italien eller
Rusland, kan det gå helt galt. Men heldigvis er vi langt fra det i Danmark.
Ikke alt er EUs skyld
En del af de demokratiske udfordringer er selvfølgelig ikke EUs skyld.
Nogle forhold skyldes den generelle
samfundsudvikling; men sammen med
udviklingen af EU betyder det, at demokratiet har trange kår.

Men der er også en række områder,
hvor Danmark har undtagelser fra EU,
og hvor vi selv bestemmer f.eks.
-  valuta og pengepolitik,
-  retspolitik og
-  sikkerheds- og forsvarspolitik
Her kan vi stadig stille vores folketingspolitikere til ansvar.
Det gælder også finanspolitikken,
selv om regeringen mener, at EU styrer
på dette område.
Alt fungerer dog ikke perfekt i det danske demokrati, hvilket man f.eks. kan
se ved indførelsen af Lissabon-traktaten.
Men det er trods alt nemmere for os at
få indflydelse på vedtagelser i Folketinget, end det er at få indflydelse i EU.
- for vi kan altid stemme på et andet
parti ved næste folketingsvalg, hvis vi
er utilfredse .
Hvis vi f.eks. afskaffer retsundtagelsen, binder vi os helt til EU’s terrorlister – uafhængigt af hvilken regering
vi har – men hvis vi bevarer retsundtagelsen kan vi vælge om vi vil gøre
som EU eller som Norge, der forsøger
at mægle fred og derfor f.eks. ikke har
terrorstemplet Hamas i Gaza.
Det er derfor også afgørende at skelne
mellem magt over hverdagslovgivning
og magt over rammerne for samfundet.
Vi har som borgere stadig muligheder for at gøre en forskel i forhold til
rammerne for folkestyret.
Vi kan selv bestemme om Danmark skal fortsætte i EU eller om vi

skal bevare undtagelserne eller ej.
Det folkelige engagement har flere
gange vist sig stærkt. Det er f.eks. derfor Danmark sagde nej til euroen i år
2000, og det var det folkelige engagement, som gjorde at Folketinget i sin
tid sagde nej til atomkraft.
Så i sidste instans er magten stadig
hos os borgere, hvis vi har viden, tid og
ressoucer til at være engagerede.
Sagen om Lissabon-traktaten viser
dog, at demokratiet er endnu mere udfordret end før også i Danmark.
Derfor vil jeg opfordre alle til at
engagere sig i de foreninger der støtter
demokratiet og f.eks. støtte sagsøgerne
i sagen om Lissabon-traktaten.
Demokratiet i Danmark må ikke
overlades til lobbyister, embedsmænd
og spindoktorer.
Vi har brug for en oplyst og aktiv
befolkning.
Artiklen har tidligere været brugt som
tale ved Grundlovsmøde 2010 i Odense
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Danmark på vej mod større
ulighed og mere fattigdom
Den sociale kamp i EU’s år for kamp
mod fattigdom og for social inklusion

KNUD VILBY, formand for Socialpolitisk Forening
Grundlovsdag gør det naturligt at fokusere på danske værdier vi gerne vil værne om. En af de værdier er, at vi lever i
et samfund med relativt stor lighed og få
fattige. Danmarks udvikling har været
præget af, at de fleste har været en del af
den positive udvikling, og det har gavnet
hele samfundet.
Netop i 2010 er der anledning til at
se på det, for 2010 er EU’s fattigdomsår,
som desuden har fokus på social inklusion, altså netop på hvordan man sikrer at
udviklingen inkluderer alle eller næsten
alle frem for at ekskludere og marginalisere de svageste.
Vi har gjort det godt i Danmark.
Bruger man EU’s definition på, hvem
der er i risiko for fattigdom, så viser tallene, at det er 16-17 % af alle EU’s indbyggere og i nogle lande i Øst- og Sydeuropa er det over 20 %. I Danmark er
det kun omkring 12 %, og der er altså
tale om en grænse, der markerer en risiko. Ikke alle, der falder under grænsen,
er fattige.
Når Danmark har klaret sig bedre,
er der en række historiske grunde til det,
bl. a. gode uddannelser. Men det handler også om høje skatter og høje sociale
overførselsindkomster. Vi er ikke blevet
et rigt land på trods af høje skatter men
på grund af høje skatter. Vi har alle fået
del i den positive udvikling i kraft af et
stærkt offentligt system med høje skatter.
Vi har gjort det godt, men vi gør det
ikke så godt mere. Uligheden er vokset
siden 1990’erne, og fattigdommen har
også været stærkt stigende. For ti år siden lå vi endnu langt flottere i forhold til
de øvrige EU-lande, dengang viste statistikken, at kun omkring 8% af danskerne var i risiko for fattigdom; men uligheden og fattigdommen er vokset både
af strukturelle årsager, og fordi den nu-

værende regering har reduceret en lang
række sociale overførselsindkomster.
”Det skal kunne betale sig at arbejde” er regeringens mantra, og derfor har
vi fået starthjælp og kontanthjælpsloft og
450-timers regel. Men ikke alle kan arbejde, og regeringens reduktion har gjort
mange mennesker fattige.
De fattige er især familier med enlige forældre (normalt mødre) og en hel
del børn.
Det er en del enlige ofte med en eller
anden form for misbrug.
Og der er en overvægt af mennesker
med ikke-dansk etnisk baggrund og også
børnefamilier.
Det betyder, at fattiggørelsen i høj
grad rammer børn og unge, der ikke
selv har ansvar for deres situation og
som får vanskeligere ved at klare sig
i det danske samfund. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet) taler om, at 65.000 danske børn lever i
fattigdom, og tallet har været hurtigt
voksende.
Der forskes netop i år på universiteterne i, hvilke afsavn mennesker lider
på de allerlaveste sociale ydelser, og de
foreløbige undersøgelser dokumenterer
klart, at selv om de fleste forældre søger
at skåne deres børn, så lider børnene alligevel afsavn i forhold til deres kammerater. De risikerer isolation og også dårligere uddannelsesvilkår.
Hvis man vil sikre, at alle får rimelige chancer i Danmark, bør man naturligvis lave om på den politik. Den vil gøre
det endnu sværere at sikre alle unge en
ungdomsuddannelse. Den vanskeliggør
også integration. Og den fastholder unge
danske mødre i en fastlåst fattigdomssituation som rammer deres børn.
Men tværtimod har regeringen med

genopretningspakken taget endnu et asocialt skridt. Da man under forhandlingerne besluttede at droppe den form for
asocialitet, der lå i at fastfryse alle overførselsindkomster, så besluttede man til
gengæld at skære i børnechecken. Ikke
til de rigeste, men til dem med mange
børn. I praksis mere end 3 børn.
Da det første forslag blev fremlagt
beregnede AE-Rådet, at det ville tvinge
13.000 flere børn ud i fattigdom. Protesterne medførte, at det blev lavet lidt om
og at det rammer nu knapt så hårdt. Altså
bliver det færre end 13.000 børn, men
stadig alt alt for mange.
Dansk Folkeparti har gerne villet
ramme børnerige familier med ikkedansk baggrund. Det er kynisk og hjerteløst. Men i øvrigt viser analyser, at
omkring 80 % af de børn, der rammes
er etnisk danske og kun 20 % ikke-danske. Det er nemlig ved at være en myte,
at indvandrere får væsentligt flere børn
end danskere.
Fattigdomsåret er en anledning til at
pege på et voksende problem i det danske samfund og til at kræve mere social
handling. Socialpolitisk Forening er derfor gået sammen med 25 andre organisationer om en fælles fattigdomserklæring
og en række andre initiativer. Det er et
meget bredt samarbejde, der spænder fra
Frelsens Hær og Kirkens Korshær til flere store fagforeninger. Fælles er ønsket
om at få fattigdomsspørgsmålet højere
op på dagsordenen og om at få ændret
en ulighedsskabende politik.
                                                       
Organisationerne er gået sammen om
hjemmesiden www.stopfattigdommen.
nu, hvor man løbende rapporterer om
fattigdom i Danmark.
Artiklen har tidligere været brugt som
tale ved Grundlovsmøde 2010 i Odense

22

Mistænkt for terrorforbindelse

I 2008 ender danske Christa Møllgaard-Hansen på CIA’s liste over
folk, der er mistænkt for at være
terrorister. Det sker, fordi den danske butiksejer fra Lolland har købt
seks kjoler af en designer i Pakistan. Amerikanerne mistænker
Christa Møllgaard-Hansens pengeoverførsel for at være terrorstøtte, og de fastfryser hendes konto.
»Jeg er mistænkt for at være
terrorist. Men jeg kan hverken få
renset mit navn eller få en dom.
Jeg er havnet i ingenmandsland,«
siger Christa Møllgaard-Hansen i
en ny dokumentarfilm
»Kontrol skaber ensretning.
Når vi ved, at vi bliver holdt øje
med, ændrer vi vores adfærd. Vi
bliver bange for at påkalde os
uheldig opmærksomhed, bange for
at træde ved siden af. Vi retter ind
(…) Vi undlader at handle med
lande som Pakistan. For en sikkerheds skyld,« skriver Christa Møllgaard-Hansen.
*
”Naturligvis skal terrorisme bekriges. Det kan kun en terrorist være
uenig i.
Men terrorbekæmpelse er ikke
omkostningsfri, og spørgsmålet er,
hvor høj en pris vi skal betale i bestræbelserne på at skabe tryghed
og sikkerhed. Ethvert initiativ, som
har til formål at forebygge terror,
undergraver samtidig det åbne og
frie samfund, som det har til formål
at beskytte og bevare. Når vi strammer terrorlovgivningen, kommer vi
nemt til at slække på retssikkerheden – og risikoen for, at uskyldige
bringes i fedtefadet, bliver større.
Endelig må vi holde os for øje,
at intet samfund nogensinde kan
blive 100 procent sikkert. Alt sammen kendsgerninger, vi bliver nødt
til at forholde os til, før vi impulsivt accepterer at få dulmet vores
frygt for terrorisme med hovedløs
antiterrorlovgivning.”
Christa Møllgaard-Hansen i kronik
i Politiken 27. Juli 2010
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NORDISKE NOTER
Velferdskonferansen 2010 - Meld deg på i dag!
Velferdskonferansen 2010 arrangeres i Oslo 13.-14. september.
Hovedtema for konferansen er “Vår velferdspolitikk”. Formålet med konferansen er å øke kunnskapen om utfordringer for velferdsstaten, og fremme våre alternativer til markedsretting og nedbygging av offentlig sektor. Program, innledere, nyheter og påmelding finner du på konferansesidene
http://www.velferdsstaten.no/velferdskonferanser/
Utdrag fra konferanseplattformen:
” Under skiftende regjeringer har vi erfart at det grunnleggende menneskesynet,
mistilliten til innbyggernes og de ansattes intensjoner, med påfølgende byråkratisering, kontroll og
sentralisering, har fortsatt uten store variasjoner. Markedskreftene har vært for
sterke og de folkelige kreftene har tapt terreng. Derfor setter vi oss store mål for
Velferdskonferansen 2010. Vi skal utvikle Vår velferdspolitikk. Vi skal utfordre
menneskesynet i markedssamfunnet.”
”Menneskesynet i Vår velferdspolitikk baserer seg på at mennesket er sosialt og
solidarisk, at menneskene er avhengige av hverandre og vokser på samarbeid,
og at når folkelige bevegelser vinner makt organiserer de samfunn solidarisk.”
Velferdskonferansen 2010 arrangeres av: For velferdsstaten

Island – lille land, stor betydning!
Den 17. Juni holdt Norden i Fokus sammen med den islandske ambassade et debatarrangement i Fællessalen på Christiansborg
Den islandske ambassadør bød velkommen. Fire oplægsholdere belyste landets
situation og fremtidsmuligheder, hvorefter der var paneldebat mellem oplægsholdere og indlæg fra salen.
Bente Dahl fra de radikale, Diana Wallis fra EU-parlamentet, Lars Christensen
fra Danske Bank og lise Lyck fra Handelshøjskolen var oplægsholdere – en varieret sammensat gruppe – men ganske påfaldende uden en repræsentant fra det
Island, som det hele handlede om.
Lise Lyck henviste til et skrift: ”Islands image og muligheder i det kommende
år”, som kan anbefales.
En deltager fra salen (og fra Island) gjorde opmærksom på, at de islandske politikere ignorerer den folkelige opinion, når de systematisk kører deres EU-dagsorden. Der skal jo dog være en folkeafstemning.
Her kunne man jo komme til at tænke på dagens panelsammensætning!
(forkortet af Lissie Thording)
Læs hele Leif Kajbergs referat på www.fritnorden.dk/debat/lk_juni2010.html
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Nordisk fjellrev
Nordens rolle har både vore folkeopplysarens
og kjettarens.
Egil Lejon, journalist
Sett frå eit stratosfærisk punkt over
slottsfjellet Devín i Slovakia; kor elvene Morava og Donau renn saman
inn i Europas urolege hjerta, kaller
biletet av den fjellrevaktige, nordiske
halvøya fram ein særeigen, europeisk
visjon: Ein historisk nedfelt poetikk;
eit visjonært framtidssyn; eit mogleg
nordisk sprang, som den danske folkeopplysningsfi - losofen NFS Grundtvig (1783-1872) ein gong dikta om
som den ‘nordiske folkeligheds europeiske opgave’. Det historisk-poetiske Norden; med halen i Kvitesjøen,
baklabbene i Finskebukta, og kjeften og fram-labbane vaktande om
sine vestlege øyriker og det kontinentalt europeiske, men likefullt nordiske Danmark, er ikkje eit kartografi sk
draumkvad. Det er ein historisk posisjon - og ei aktuell europeisk utfordring. Så lenge folkestyret er styringssystemet, er det opp til nordiske folk
sjølve, som for alle andre, å ta hand
om sitt eige folkeleg universale utgangspunkt og samla seg om framtidige oppgaver.

Kjetteren: Norden

Slik sett kan «fjellreven» òg velga å
bli liggande der og skua avventande
utover det mangfoldige europeiske
landskapet, og meir eller mindre «la
humlene susa», utan annan affeksjon
enn lett risting på hovudet og nokre
dorske dask med halen.
Men Norden kan òg påta seg kjettaren si rolle; som Grundtvig ville, og
som Bjørnson mislykkast med å få til,
og slik klargjera kva som er livskraftig; ja, universelt i folkeleg, nordisk
poesi. Det ville gavna det europeiske mangfoldet; bidra til å dempa det
europeiske hybris; medføra innskrenkingar i «keiserlige befalinger» - og
åpna for eit alternativt perspektiv på
folkestyret; eller demokratiet det heiter på europeisk.
Det var ein slik kjettarsk posisjon
Grundtvig inntok I samtida si, og ingen nordisk intellektuell har med større kraft inspirert og initiert folkeleg
sjølvstende og skapande kraft i utviklinga av nordiske samfunn.
Hans misjon kan bli sett som eit
forsøk på å eina dialogisk og dialektisk tradisjon frå nordisk mytologi og
glad kristendom med nedarva folkeleg rettsmedvit og krav om respekt for
mangfoldet. Respekt for personleg og
folkeleg individualitet og fridom.
I følge Grundtvig måtte ei sann
nasjonal rørsle anerkjenna eitt kvart
menneske, og eitt kvartfolk, som noko
eineståande suverent - som «et guddommelig eksperiment av støv og
ånd». Hans universelle fridomssyn;
som han òg la til grunn for det mellom-folkelige,nordiske fellesskapet,
bygde på erkjenninga av at strid for
fridom og rett aldri måtte medføra ufridom og urett mot andre. Med dette

som utgangspunkt inspirerte han ikkje
bare ei dansk rørsle nedenfrå; til forsvar av det danske folket sine djupaste
interesser, men han slost òg imot føringar i det danske og svenske maktog statsapparatet som ramma andre
nordiske folk. Hegemonisme, nasjonal
sjåvinisme og revolusjonisme betrakta han som ei ulykke for frie nordiske
samfunn, og som eit slag mot eit mogleg likeverdig samarbeid mellom nordiske folk.
Der sør; ved Devín; kor elvene Morava og Donau renn saman inn i Europas urolege hjerta, var det ofte nedslåande å sjå opp mot den nordiske
fjellreven; som jo hadde eit alternativ
å by fram, bare ligga der og slumra
inn i sluttfasen av kva Francis Sejersted på Pax forlag i 2005, kalte
”Sosialdemokratiets tidsalder”.
Artiklen har tidligere været bragt i
Klassekampen

Tak for de mange
kontingentindbetalinger!
Hvis din stadig mangler, må
du gerne betale snarest til
konto
Reg. nr.1551
Konto 317-7920
Frit Norden Danmark.
Venlig hilsen,
Birgit Lerstrup
kasserer

Eftersendes ikke ved vedvarende
adresseændring, men tilbagesendes
med oplysning om ny adresse

Frit Norden
c/o Lerstrup
J.P. E. Hartmanns Allé 2B
DK-2500 Valby
Post kunde nr. 150011206

Datalagringsdirektivet

Høringsuttalelse fra foreningen Fritt
Norden-Norge: Grunnlovsstridig; jf.
§ 102
Datalagringsdirektivet Artikkel 1 slik
den tolkes i andre europeiske land, tilsier
at det er fare for utglidning av virkeområdet. Artikkel 5 presiserer hva som skal
lagres. Selv om det benyttes visse tekniske begreper i artikkelen, gir den et godt
inntrykk av omfanget. I underpunkt f)
stilles det krav om lokalisering av geografisk posisjon for mobile enheter. Dette
er spesielt relevant i forhold til mobiltelefon. Data som avslører kommunikasjonens innhold, kan ikke lagres i medfør
av dette direktiv. Artikkel 5 (2). Det betyr
imidlertid ikke at det ikke kan lagres, det
kan lagres i medhold av andre rettsgrunnlag, for eksempel eiers rett til nettet.
Foreningen Fritt Norden-Norge mener at her innføres det reverserte skyldprinsippet på en måte som rammer personer kun med hederlige hensikter, mens
durkdrevne kriminelle med enkle midler
kan unngå å bli overvåket (Se Anders
Brenna, Teknisk Ukeblad 11/11-09).
Det finnes ingen garantier for at ordningen ikke misbrukes. Ei heller at data
kommer i hendene på uhederlige personer. Avlytting av politiske motstandere er
en overhengende fare. Som datatilsynets
direktør Georg Apenes poengterer: ”Dette er ikke «etterforskning», men «overvåkning»”, og fortsetter Apenes; ”Noen
ganske få er øredøvende begeistret: Det
er de totalitære svermere, de som har notert seg som et historisk faktum at i samfunn som gikk langt i retning av å holde
sine borgere under kronisk oppsikt, var
det også hyggelig kriminalstatistikk å
finne. Menneskerettighetene tynget ikke
«folkedemokratiene» i Øst- og SentralEuropa.
I Norge er enkeltindividet vernet av

A
A

PP-logo placeres øverst til højre i e
grl. § 102 ”Hus-Inkvisitioner
ikkeogså skal være til adresse
hvori maa
der
finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde”.
ÅRSMØDE 2010
Bestemmelse tar inn
i seg Norges
forHusk
også
at skrive
retur-adresse n
pliktelser iht. den europeiske menneskerettskonvensjonen, som er norsk rett iht.
menneskerettighetsloven av 21.mai 1999
n. 30 art. 8. Imidlertid; det norske vernet
går lengere enn vernet etter artikkel 8.
Det er klart at hus-inkvisisjoner
– dvs. ransakning – omfatter, foruten fysisk granskning av privatboliger, også
omfatter telefon, internett, og annen
overvåkning av samtaler som en måtte foreta innenfor ”husets fire vegger”.
Med det forstår en sporadisk eller systematisk leting etter forhold som kan lede
til at ulovligheter (som er rammet av
strafferettens regler) blir oppdaget – uten
konkret mistanke, er klart grunnlovsstridig. Jf. her Frede Castberg, Norges
Statsforfatning (1964) bd. II som skriver
s. 292: ”Det kreves m.a.o. at det foreligger en bestemt mistanke om at en forbrytelse er begått eller vil bli begått, og
det må være en spesiell grunn til å foreta
den husundersøkelse det gjelder ”. Slik
også Johs Andenæs, som sier (Statsforfatningen i Norge, 8 utg.) s. 360: ”Det
må være nok at det foreligger en bestemt
mistanke om at forbrytelse er begått.
Men så meget må også kreves. Rassiaer etter ulovlige skrifter eller varer uten
konkret mistanke er utvilsomt forbudt av
grunnloven”
Som datatilsynets direktør Georg
Apenes poengterer: Det datalagringsdirektivet legger opp til er ikke etterforskning men overvåkning. Overvåkning av
en hel befolkning, slik det følger av direktivet, strider mot grl. § 102.
Foreningen Fritt Norden-Norge mener derfor at direktivet ikke kan bli en
del av norsk rett.
Tromsø, 10. april 2010,
Peter Ørebech, Leder
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