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1. Om beretnings- og regnskabsåret. 
 
Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen den 16. april 2016 og frem til generalforsamlingen 
den 22. april 2017, svarende til bestyrelsens valgperiode. 
 
Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 2016. 
 
De tolv måneder siden sidste generalforsamling har budt på et regeringsskifte. Den smalle Venstre-
regering, som blev dannet efter folketingsvalget i juni 2015, blev i november til en trepartiregering ledet af 
Venstre og med Liberal Alliance og De Konservative som regeringspartnere.  
 
Hverken selve regeringsskiftet eller udskiftningen af justitsministeren har imidlertid betydet eller ventes at 
betyde nogen ændring i den officielle kurs på de retspolitiske områder, herunder udlændingepolitikken, 
som vi i foreningen plejer at have fokus på. Realiteten er jo, at der langt ind i den del af oppositionen, der 
kaldes den røde blok, er opbakning til de senere års opstramningspolitik. Ikke helt sjældent er der nærmest 
kapløb om at fremlægge de mest rabiate forslag. 
 
Den såkaldte respektpakke, der skulle få borgerne i almindelighed og nogle specifikke grupper i særdeles-
hed til at optræde med større autoritetstro, forslaget om at afskære dømte med større eller mindre bandere-
lation fra resocialisering og forslaget om at kunne foretage afvisning ved grænsen af også uledsagede 
flygtningebørn blev modtaget positivt hen over midten af folketinget. Retspolitisk Forening og andre for-
eninger og organisationer var klart kritiske i høringssvarene, så heldigvis fortsætter debatten. 
 
Men der er også lyspunkter i årets løb at berette om. Højesteret afsagde endnu en dom, der forbedrede 
vilkårene for en udvisningsdømt persons tålte ophold. Han havde nu i mange år ikke kunnet udsendes, ej 
heller tvangsmæssigt, så Højesteret fastslog, at hans pligt til at opholde sig i en bestemt lejr skulle ophøre, 
og at han i overensstemmelse med EMRK’s bestemmelse om retten til familie kunne flytte hjem til sin 
kone og deres børn på den tidligere fælles adresse her i landet. Kort tid efter rettede integrationsministeriet 
ind efter dommen i en række tilsvarende sager. 
 
Og så har retssikkerheden fået hjælp fra EU-domstolen, der i december 2016 har afsagt en dom, der ude-
lukker dansk politis hidtidige adgang til at forlange oplysninger om brug af mobiltjenesters brug via oplys-
ninger fra mobilmaster. Retspolitisk Forening har sammen med en række organisationer i august 2016 
henvendt sig til Justitsministeriet og deltaget i drøftelser om nye regler for brug af masteoplysninger. Indtil 
videre er sagen gået i stå som følge af den nævnte dom. De danske, EU-stridige regler gælder dog endnu, 
fordi justitsministeren foreløbig ikke vil rette sig efter dommen. 
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Et andet lyspunkt er det faktum, at kriminaliteten herhjemme fortsætter med at falde. Mest ungdomskrimi-
naliteten, hvor andelen af 14-15 årige, der inden for det seneste år har begået relativt alvorlig kriminalitet, 
udgør 7 % mod 14 i 2005. I de sidste 30 år har ungdomskriminaliteten ikke være så lav som nu. 
 
Det sidste lyspunkt, jeg her vil nævne, har med indsatsen mod terror at gøre. Igen i år har vi fra forenin-
gens side haft fuldt op at gøre med at advare mod politisk overreaktion drevet af panik og manglende om-
tanke. Det gælder om at værne om demokratiet, vores frihed og vores rettigheder. Ikke at begrænse eller 
afskaffe dem i et hovedløst forsvar. At domstolene kan holde hovedet koldt, viste Østre Landsret, da 8 
personer af kurdisk oprindelse i juni blev frifundet for at skulle have indsamlet i hundredvis af millioner 
kroner til PKK-terror mod Tyrkiet. Modsat frifindelsen i Københavns Byret fandt landsretten dog to andre 
tiltalte skyldige, men gjorde fængselsstraffene betingede, da der forelå formildende omstændigheder. 
 
Sammenfattende er det mit indtryk, at der i disse år foregår en intens, ja ofte ophidset værdikamp på det 
retspolitiske område, hvor rettigheder og værdier i stigende grad defineres nationalt og i mindre grad uni-
verselt. ”DANSK” er nøgleord og –begreb, og lovgiver virker meget opsat på at definere og regulere det 
ved lov, hvor overtrædelse endog sanktioneres.  
 
Men dér lurer risikoen for meningscensur og sindelagskontrol. 
 
 
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). Besty-
relsens studentermedlemmer har været stud. jur. Victor Emil Clausen, Københavns Universitet (bestyrer af 
RPF’s Facebook-profil) og stud. jur. Brit Fangel Havsager, alternerende med stud. jur. Asger Lund-
Sørensen, begge Århus Universitet. Disse to sidstnævnte har sammen varetaget sekretæropgaven i besty-
relsen. 
 
I valgperioden har vi holdt 5 bestyrelsesmøder.  
 
 
3. Medlemmerne. 

 
I årets løb har der været både indmeldelser og fragang, det sidste mest grundet i ”naturlige årsager”, dvs. 
alderdom og død. Kassereren vil i sin beretning redegøre nærmere. 
 
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til aktiv deltagelse, f.eks. ved at være med i høringspaneler, skrive 
debatindlæg og andre tilkendegivelser på vores hjemmeside og på vores Facebook-profil. 
 
 
4. Generalforsamlingen 16. april 2016. 

 
I forbindelse med generalforsamlingen uddeltes årets retspolitiske pris Kafkat til stud. jur. Asrin Mesbah, 
JuraRådgivningen, for hendes ihærdige arbejde for at bistå asylansøgere i Danmark. 
 
Efterfølgende var der paneldebat om indstillinger og holdninger til ”de fremmede”, hvor også græsrodsor-
ganisationen Venligboerne var repræsenteret. 
 
 
5. Medlemsmøder mv. 
 
Af offentlige møder arrangeret af foreningen skal nævnes en meget velbesøgt, også fagligt set, konference 
den 10. januar 2017 i Valby Kulturhus om retssikkerheden for anbragte børn. Medarrangører var Forenin-
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gen for Retssikkerhed i Familiers Trivsel (RIFT) og Foreningen for Social Sikkerhed, og alle vi tre for-
eninger har siden da på flere måder fulgt aktivt op over for folketing og relevante myndigheder ud fra kon-
ferencens konklusioner. 
 
Som formand for RPF har jeg været inviteret til møder i foreninger, undervisningssteder, oplysningsfor-
bund og lign. i København og andre steder i landet.  Formålet har været at deltage i aktuelle retspolitiske 
debatter eller holde foredrag, hvor jeg så samtidig har orienteret om vores forening.  
 
Leif Hermann har 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 lovforslag og betænkninger på det retspo-
litiske område mv., som tilstilles foreningen.  
 
Høringssvarene udarbejdes fortrinsvis af bestyrelsen, men også foreningens øvrige medlemmer inddrages 
efter behov og ønske. 
 
Vi har fokuseret på emner inden for vores traditionelle kerneområder. Svarfristerne er ofte korte, hvilket vi 
og andre foreninger mv. har påtalt, da dette begrænser vores muligheder for at svare og derved medvirker 
til at forringe kvaliteten af lovgivningen.  
 
Høringssvarene ligger på foreningens hjemmeside og giver ofte anledning til pressecitater og henvendelser 
om uddybning samt indmeldelser. 
 
 
6.2. Andre udtalelser.  
 
I det forløbne år har såvel formanden som andre medlemmer af bestyrelsen svaret på mange anmodninger 
fra pressen om ”nu og her udtalelser” og deltaget i interviews og mediedebatter ofte med baggrund i hø-
ringssvarene, vores offentlige møder eller aktuelle hændelser.  
 
Den samme personkreds finder også jævnligt anledning til at skrive artikler og debatindlæg. 
 
Desuden lægger vi løbende aktuelle indlæg ud på foreningens hjemmeside og Facebook profil, og der ud-
sendes elektroniske nyhedsbreve til vore medlemmer og andre.  
 
 
7. Arbejdsgrupper. 
 
På generalforsamlingen berettes der kort fra foreningens diverse arbejdsgrupper m.v. og vores lokalfor-
ening på Fyn. 
 
 
Bjørn Elmquist               
Formand 
 
 


