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1. Om beretnings- og regnskabsåret. 
 
Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen den 21. marts 
2015 og frem til generalforsamlingen den 16. april 2016, svarende til be-
styrelsens valgperiode. 
 
Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 
2015. 
 
I det år, der er gået siden sidste generalforsamling, har vi haft et folke-
tingsvalg efterfulgt af et regeringsskifte, men det har imidlertid ikke ført 
til ændringer i den retspolitiske kurs. 
 
Vi ser stadig det ene lovindgreb efter det andet i borgernes rettigheder og 
lynbehandlinger af hastefremsatte akutlove, som ikke desto mindre ender 
som permanente ordninger. Mange af dem har som erklæret mål at ”gå 
helt til kanten” med hensyn til de bindinger, som grundloven, konventio-
ner samt EU og andre internationale regelsæt pålægger folketing og rege-
ring i forhold til at værne om den enkelte borgers rettigheder. 
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Det giver kritik fra de instanser og organisationer, som påser og høres om 
lovprocessen, dog sjældent med større effekt på det færdige resultat. 
 
Noget af det, der stadig står i frisk erindring, er nyordningen, der tillader 
politiet at visitere asylansøgere for værdigenstande og at konfiskere beløb 
over et vist beløb samt alle andre smykker mv. end vielsesringe og lign. 
af gængs karakter og beskeden værdi. Det haglede ned med kritik bl.a. i 
amerikanske medier, hvor der blev omtalt mindelser fra Nazitiden, hvor 
jøder blev totalt plukket for alt, hvad de ejede. Det skræmte folketings-
flertallet til at sætte en lidt højere værdigrænse for indgrebet. 
 
Der er nu også indført skønsmæssige beføjelser for en tilfældig ressort-
minister til på ubestemt tid at frihedsberøve indrejste udlændinge i, hvad 
der med en for pæn betegnelse kaldes, interneringslejre. Disse fængslede 
personer kommer kun for en dommer, hvis den pågældende udtrykkeligt 
kræver det og i så fald end ikke straks, men når det vil kunne lade sig gø-
re.  
 
Et tredje eksempel er indskrænkning af retten til familiesammenføring, så 
nogle af flygtningene fra Syrien nu skal vente tre år, før de kan få be-
handlet deres ansøgning om familiesammenføring med ægtefælle og 
børn. 
 
Danmark synes her at krænke de internationale konventioner, som vi el-
lers pr. tradition har afkrævet andre lande at overholde. Lige fra udvik-
lingslande på andre kontinenter og Sydafrika, i sin tid Sovjetunionen og 
andre lande fra Østblokken bag Jerntæppet til i dag ansøgerlande til EU 
(Københavns-kriterierne) samt Rusland og Kina. 
 
Men når dét påtales over for regeringen og folketingsflertallet, opfattes 
det af dem nærmest som beviset for, om stramningerne duer. De højst rå-
bende fortalere for strammerne siger, at de går helt ud til kanten af for-
pligtelserne, og skulle det vise sig, at disse indgreb strider mod den ene 
eller anden konvention, så ”må konventionerne såmænd bare ændres eller 
opsiges for Danmarks vedkommende”. 
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Året bød også på en folkeafstemning, den 3.december, om det danske 
retsforbehold i EU. RPF var i den forbindelse ganske aktiv. I vores hø-
ringssvar påpegede vi, at titlen på loven, som var til folkeafstemning, 
”Omdannelse af det danske retsforbehold til en tilvalgsordning” var i 
bedste fald misvisende. Vi understregede også, at der næppe var hjemmel 
i grundlovens § 20 til som i dette tilfælde at lade en folkeafstemning 
handle om bemyndigelse af folketinget til med simpelt flertal at foretage 
nye tilvalg af retspolitiske områder og dermed konkret at beslutte, hvilke 
dele af dansk suverænitet på området der rent faktisk skulle overdrages til 
EU. 
 
Ud over vores høringssvar og indlæg i aviser, herunder husstandsomdel-
te, i radio og TV udgav RPF bogen ”Hvad stemmer vi om” af Jens-Peter 
Bonde, mangeårigt MEP. Jeg skrev som formand et fyldigt forord, og vi 
sendte et eksemplar til hvert af de 179 medlemmer af folketinget. Bogen 
blev i øvrigt lagt ud på vores hjemmeside. 
 
Også i år har terror og forsøg på at bekæmpe den fyldt op i den offentlige 
debat. I RPF’s bestyrelse følger vi stedse aktivt med. Vi holder vågent 
øje med, hvad der kommer ud af det, og forholder os kritisk, også i of-
fentligheden, til, om balancen mellem retssikkerheden på den ene side og 
sikkerheden mod evt. nye forbrydelser bliver opretholdt på forsvarlig vis. 
 
Vores grundsynspunkt er, at ingen terrorist kan påføre vores retsstat og 
den enkelte borger de samme tab af demokrati som vores egne indgreb 
mod de grundliggende menneskerettigheder. 
 
Sammenfattende vil jeg 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 medlem og for at være aktiv. 
 
 
2. Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har bestået af Tage Andersen (kasserer), Peter Arnborg, Gert 
Dyrn, Bjørn Elmquist (formand), Leif Hermann, Emil M. Jelstrup, Noe 
Munck og Merete Kampmann (webmaster og medlemspleje). Bestyrel-
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sens studentermedlemmer har været stud. jur. Victor Emil Clausen, Kø-
benhavns Universitet (bestyrer af RPF’s Facebook-profil) og stud. jur. 
Anna Kuur, alternerende med stud. jur. Asger Lund-Sørensen, begge År-
hus Universitet. Disse to sidstnævnte har sammen varetaget sekretærop-
gaven i bestyrelsen. 
 
 
I valgperioden har vi holdt 5 bestyrelsesmøder og et ekstraordinært hel-
dagsmøde. Det var i maj og handlede om visioner for RPF.  
 
 
3. Medlemmerne. 

 
I årets løb har der været både indmeldelser og fragang, det sidste mest 
grundet i ”naturlige årsager”, dvs. alderdom og død. Kasserer Tage An-
dersen vil i sin beretning redegøre nærmere. 
 
Bestyrelsen vil her ved denne lejlighed opfordre alle medlemmer til aktiv 
deltagelse, f.eks. ved at være med i høringspaneler, skrive debatindlæg på 
vores blog på hjemmesiden og/eller tilkendegivelser på vores nyoprettede 
Facebook-profil. 
 
 
4. Generalforsamlingen 21. marts 2015. 

 
I forbindelse med generalforsamlingen uddeltes årets retspolitiske pris 
Kafkat til journalist og forfatter Gretelise Holm for hendes gennem tiden 
mange kritiske artikler om forholdene i det danske retsvæsen. 
 
Efterfølgende var der paneldebat om mediernes problemer med at holde 
traditionen med den slags retskritik i live. En af konklusionerne blev, at 
Danmarks Journalisthøjskole i Århus og vi i RPF indleder et samarbejde 
om at styrke den del af journalistuddannelsen. 
 
 
5. Medlemsmøder mv. 
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I årets løb har vi arrangeret flere offentlige møder f.eks. om danske myn-
digheders forhold til FN’s torturkonvention, herunder spørgsmålet om 
forældelse af evt. erstatningsansvar for overtrædelser. 
 
Nævnes bør også lokalforeningen på Fyns møde i oktober, hvor dens 
formand Gert Dyrn sammen med inviterede paneldeltagere gennemgik 
udfordringerne ved udslusning og resocialisering af strafafsonere. 
 
Som formand for RPF har jeg som i de tidligere år været inviteret til mø-
der i foreninger, undervisningssteder, oplysningsforbund og lign. i Kø-
benhavn og andre steder i landet.  Formålet har været at deltage i aktuelle 
retspolitiske debatter eller holde foredrag, hvor jeg så samtidig har orien-
teret om vores forening.  
 
Leif Hermann har igen i år været foreningens repræsentant i Rådet for 
Institut for Menneskerettigheder. 
 
 
6. RPF-tilkendegivelser. 
 
6.1. Høringer. 
 
Bestyrelsen har året igennem afgivet høringssvar på de udkast til lov-
forslag og betænkninger på det retspolitiske område mv., som tilstilles 
foreningen.  
 
Høringssvarene udarbejdes fortrinsvis af bestyrelsen, men også forenin-
gens øvrige medlemmer inddrages efter behov og ønske. 
 
Vi har fokuseret på emner inden for vores traditionelle kerneområder. 
Svarfristerne er stadig ofte korte, hvilket vi og andre foreninger mv. har 
påtalt, da dette medvirker til at forringe kvaliteten af lovgivningen.  
 
Høringssvarene ligger på foreningens hjemmeside og giver ofte anled-
ning til pressecitater og henvendelser om uddybning samt indmeldelser. 
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6.2. Andre udtalelser.  
 
I det forløbne år har såvel formanden som andre medlemmer af bestyrel-
sen svaret på mange anmodninger fra pressen om ”nu og her udtalelser” 
og deltaget i interviews og mediedebatter ofte med baggrund i hørings-
svarene, vores offentlige møder eller aktuelle hændelser.  
 
Den samme personkreds finder også jævnligt anledning til at skrive artik-
ler og debatindlæg. 
 
Desuden lægger vi løbende aktuelle debatindlæg ud på foreningens blog, 
og der udsendes jævnligt elektroniske nyhedsbreve til vore medlemmer 
og andre.  
 
For godt og vel et halvt år siden oprettede Victor Emil Clausen en RPF-
profil på Facebook, og han står nu som bestyrer af den. 
 
 
7. Arbejdsgrupper. 
 
På generalforsamlingen berettes der kort fra foreningens diverse arbejds-
grupper m.v. og vores lokalforening på Fyn. 
 
 
Bjørn Elmquist 
Formand 
 
 
 
 


