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1. Om  beretnings- og regnskabsåret. 
 
Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen den 5. april 2014 og frem til generalfor-
samlingen den 21. marts 2015, svarende til bestyrelsens valgperiode. 
 
Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 2014. 
 
Retspolitikken har i det forgangne år været præget af dramatik. En del af det kom så at sige ude-
fra, senest terrordrabene i Paris på satiremagasinet Charlie Hebdo og flere franske statsborgere af 
jødisk oprindelse og tro, så nedskydningen i Belgien af nogle terrormistænkte og så drabene her-
hjemme foran mødestedet Krudttønden på Østerbro i København og bagefter på en jødisk vagt 
foran Synagogen i Indre By. 
 
Både politiske kredse og pressen reagerede voldsomt derpå. En ny terrorpakke– faktisk den tredje 
– blev lanceret, men er endnu ikke endeligt på plads. 
 
I RPF’s bestyrelse er vi også i denne omgang aktivt med i debatten. Som i året igennem holder 
vågent øje med, hvad der kommer ud af det, og forholder os kritisk, også i offentligheden, til, om 
balancen mellem retssikkerheden p.d.e.s. og sikkerheden mod evt. nye forbrydelser bliver opret-
holdt på forsvarlig vis. 
 
Vores grundsynspunkt er, at terrorister ikke kan påføre vores retsstat de samme tab af demokrati 
som vores egne indgreb mod de grundliggende menneskerettigheder. 
 
Men der har også været svære retspolitiske dønninger så at sige inde fra. I min beretning sidste år 
var jeg inde på, at det kostede PETchefen jobbet, at folketinget blev ført bag lyset angående fast-
sættelsen af tidspunktet for retsudvalgets besøg på Christiania nogle år tidligere, og lige efter blev 
den daværende justitsminister af samme grund tvunget til at gå af. 
 
Fem-seks måneder senere – og her er vi tilbage i beretningsåret 2014 – fastslog tre dommere med 
en højesteretsdommer i spidsen i deres undersøgelse af sagen, at to chefer fra justitsministeriet, 
den ene af dem departementschefen, ikke kunne drages til retligt ansvar for at have medvirket til 
denne såkaldte nødløgn. Se, det skabte unægtelig opmærksomhed, men forhindrede dog ikke, at 
departementschefen i dag er skiftet ud. For få uger siden fastslog folketingets formand med op-
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bakning fra udvalget for forretningsordenen, at ministre ikke må undertrykke relevante oplysnin-
ger, selv om de taler imod den løsning, den pgl. minister foretrækker. 
 
Dette giver mig anledning til et par bemærkninger om den stadig ret nye offentlighedslov, som vi 
fra foreningens side det sidste par år har ofret mange kræfter på. Mange af dem spildte, desværre. 
På den anden side er der trods alt en vis tilfredsstillelse i nu at kunne henholde sig til ens advarsler 
i sin tid.  
 
Det gælder f.eks. § 24 om ministerbetjening og det ”lukkede rum”, hvor ansøgninger om aktind-
sigt kan afslås. Der kan også bevilges ”meroffentlighed”, men - har FT’s ombudsmand fastslået – 
sådan noget gives aldrig af finansministeriet og justitsministeriet, mens andre er mindre karrige. 
Også lovens § 27 har nu aktuel opmærksomhed. Den hjemler, at dokumenter fra en minister til 
partiernes ordfører kan undtages, når politiske forhandlinger er i gang. Den anvendes i disse må-
neder vedr. forhandlingerne om den såkaldte retsundtagelse i EU, så de partier, som ikke mener, 
undtagelsen skal fjernes helt eller delvist, og derfor ikke er med i forhandlingerne, ikke får del i 
det materiale. Det kommer vi alle sammen givet vis til at høre meget mere til i tiden frem til den 
annoncerede folkeafstemning. 
 
Her i min beretning vil jeg også inddrage et par positive ting fra det forgangne år. Isolations-
fængsling stod i mange år meget højt på vores indsatsliste. Det bar frugt. I 2013 var der kun 1/10 i 
forhold til i 2001. 55 mod 553. Dette fænomen, som har alvorlige personlige skadevirkninger, bør 
stadig ofres stor opmærksomhed. Men det er gået den rigtige vej.  
 
Jeg synes også, det bør noteres med tilfredshed, at ungdomskriminaliteten er markant faldende. 
Den forebyggende indsats og stigende anvendelse af samfundstjeneste sætter sine spor – selv om 
det sjældent finder vej til mediernes hæsblæsende dækning af radikalisering og terrorfrygt. 
 
Jeg vil som i min beretning for et år siden sammenfattende fastslå, at der er masser af retspolitiske 
opgaver at tage fat på og således masser af behov for vores forening, for at være eller blive med-
lem og for at være aktiv. 
 
 
2. Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har bestået af Tage Andersen (kasserer), Peter Arnborg, Brian Durant (webmaster), 
Bjørn Elmquist (formand), Leif Hermann, Emil M. Jelstrup, Noe Munck og Merete Kampmann 
(medlemspleje). Bestyrelsens studentermedlemmer har været stud. jur. Tahira Hinah Sheikh, Kø-
benhavns Universitet, og stud. jur. Anna Kuur, alternerende med stud. jur. Christina Cederfeld, 
begge Århus Universitet. Disse to sidstnævnte har sammen varetaget sekretæropgaven i bestyrel-
sen. 
 
I året løb måtte Brian af hensyn til sit arbejde og andre personlige forhold udtræde af bestyrelsen. 
Merete Kampmann er blevet vores nye webmaster. Også Tahira Hinah Sheikh er, efter velover-
stået eksamen i 2014, fratrådt af hensyn til sit arbejde. 
 
Både Brian og Tahira vil jeg hermed på alles vegne takke for deres store aktive og mangeårige 
indsats i bestyrelsen og for foreningen. 
 
I valgperioden har der været 5 bestyrelsesmøder. De øvrige løbende opgaver ordner bestyrelsen 
fortrinsvis ad elektronisk vej.  
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3. Medlemmerne. 

 
RPF har i årets løb haft både indmeldelser og fragang, det sidste mest grundet i ”naturlige årsa-
ger”, dvs. alderdom og død. Kassereren vil i sin beretning være mere præcis. 
 
  
Merete Kampmann tilstræber i sin medlemspleje at inddrage medlemmerne i aktiviteter som ar-
bejdsgrupper og høringer, også de helt nye, da mange jo melder sig ind med et udtrykkeligt ønske 
om at kunne bidrage til realisering af foreningens mål. 
 
Her medio februar har foreningen på advokat Gert Dyrns initiativ fået oprettet en fynsk lokalafde-
ling, hvilket vi fra bestyrelsens side hilser meget velkomment. 
 
Bestyrelsen vil i øvrigt gerne benytte denne lejlighed til at opfordre alle medlemmer til aktiv del-
tagelse, f.eks. med debatindlæg på vores blog. 
 
 
4. Generalforsamlingen 5. april 2014. 

 
I forbindelse med generalforsamlingen uddeltes årets retspolitiske pris Kafkat til juristen Hans 
Bøgesvang Riis, tidligere fuldmægtig i Arbejdsskadesstyrelsen, for hans indsats som såkaldt 
whistle blower. Han afslørede fatale mangler i sagsbehandlingen af sager om erstatning for ar-
bejdsskader. 
 
Efterfølgende var der paneldebat om den samfundsmæssige betydning af whistle blowing og be-
hovet for styrkelse af det danske regelsæt. 
  
 
5. Medlemsmøder mv. 
 
RPF var den 31. januar 2015 medarrangør af et møde i København om asylpolitik, hvor bl.a. tidli-
gere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen var indleder. Mødet afholdt også workshops til 
nærmere drøftelse af en række delemner i den sammenhæng. 
 
Den 3. februar 2015 ”duellerede” jeg med professor Ole Hasselbalch, Århus Universitet, om di-
verse anti-terrorindgreb. Mødet var arrangeret af Retskritisk Forum, Århus. 
 
Som formand har jeg i øvrigt i årets løb været til foreninger, undervisningssteder, oplysningsfor-
bund og lign. i København og andre steder i landet.  Formålet har været at deltage i aktuelle rets-
politiske debatter, hvor jeg så samtidig har orienteret om vores forening.  
 
Leif Hermann har været foreningens repræsentanter i Rådet for Institut for Menneskerettigheder. 
 
 
6. RPF-tilkendegivelser. 
 
6.1. Høringer. 
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Bestyrelsen har året igennem bestræbt sig på at afgive høringssvar på de udkast til lovforslag og 
betænkninger på det retspolitiske område mv., som tilstilles foreningen.  
 
Høringssvarene udarbejdes fortrinsvis af bestyrelsen, men også foreningens øvrige medlemmer 
inddrages efter behov og ønske. 
 
I årets løb er der som vanligt modtaget et halvt hundrede høringsanmodninger. Vi har i bestyrel-
sen fokuseret på emner inden for foreningens traditionelle kerneområder. Ofte er svarfristerne 
korte, hvilket vi og andre har påtalt, da de medvirker til at forringe kvaliteten af lovgivningen.  
 
Alle vores høringssvar forefindes på foreningens hjemmeside og giver ofte anledning til presseci-
tater og henvendelser om uddybning samt indmeldelser. 
 
Denne aktivitet er central for foreningen. 
 
 
6.2. Andre udtalelser.  
 
I det forløbne år har såvel formanden som andre medlemmer af bestyrelsen svaret på mange an-
modninger fra pressen om ”nu og her udtalelser” og deltaget i interviews og mediedebatter ofte 
med baggrund i høringssvarene, vores offentlige møder eller aktuelle hændelser.  
 
Den samme personkreds finder også jævnligt anledning til at skrive artikler og debatindlæg. 
 
Desuden lægger vi på løbende aktuelle debatindlæg ud på foreningens blog, og der udsendes 
jævnligt elektroniske nyhedsbreve til vore medlemmer og andre.  
 
Flere af bestyrelsens medlemmer gør i øvrigt brug af de sociale medier til at udbrede foreningens 
synspunkter. 
 
 
7. Arbejdsgrupper. 
 
På generalforsamlingen berettes der kort fra diverse arbejdsgrupper m.v., som er nedsat i forenin-
gen. 
 
Bjørn Elmquist 
Formand 
 
 
 
 
 
Formand: advokat Bjørn Elmquist, H. C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. 
                tlf.  33 14 14 33, FAX  33 14 14 32, e-mail bjorn.elmquist@advokathca.dk 


