Nyhedsbrev
Retspolitisk Forening – November 2017
I dette nyhedsbrev kan du læse Bjørn
Elmquist’ syn på den politiske håndtering
af bandekrigen. Desuden har vi en
beretning fra mødet den 4. november om
Danmarks mulige ansvar for tortur i
Irak. To bestyrelsesmedlemmer skriver
om henholdsvis menneskerettigheder
og to politikeres uvidenhed og manipulationer i et retspolitisk spørgsmål.

Grundloven som våben mod bandekrigen.

af Bjørn Elmquist, advokat og formand for Retspolitisk Forening
§ 78 foreskriver foreningsfrihed i Danmark:
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt
øjemed.
Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold
eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
Stk. 3. Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening
foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.
Stk. 4. Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne
indbringes for rigets øverste domstol.
Stk. 5. Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere ved lov.
I regeringens ihærdige og desperate forsøg på at standse den såkaldte bandekrig har
man sat landets øverste anklagemyndighed, Rigsadvokaten, til – endnu engang – at
undersøge, om et foreningsforbud mod især LTF (Loyal To Familia) ville kunne
gennemføres.
Ihærdigheden er både påskønnelsesværdig og nødvendig. Ingen regering kan bare se til,
at skyderier med skarpt udspiller sig på gader og stræder, når det gennem måneder har
vist sig, at politiet ikke formår at få det stoppet.
Men desperation, hvor forståelig den end er, er af det onde. Med den attitude,
justitsministeren med sit brede flertal i ryggen igennem hele forløbet har lagt for dagen,
ligger desperationen således lige for, når ens handlekraft ikke giver resultater. I marts
måned blev der talt om ”den jernnæve”, som i form af forslag om højere straffe, ingen
prøveløsladelser, strengere afsoningsvilkår osv. ville ramme bandekrigens aktører og
bagmænd. Alligevel ikke bare fortsatte, men skærpedes bandekrigen. Nye udsagn om
(fortsættes s. 2)
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endnu skrappere sanktioner hindrede ikke, at skyderierne pludselig førte til dødsofre.
Men desperation er ikke fremmende for tanker, idéer og løsninger. Der er et skrigende
behov for løsninger af selve ondets rod, så den mislykkede integration kan ændres. Der
skal køligt overlæg, erfaring og sund fornuft til.
Alt det har Rigsadvokaten ved et par tidligere lejligheder i den sidste snes år udvist, da
man ved grundige analyser og overvejelser nåede frem til, at der ikke var grundlag for at
anlægge en opløsningssag mod Hells Angels, Bandidos m.fl.
En af udfordringerne er at bevise, at der foreligger det
minimum af organisering (vedtægter, erklæret formål,
ledelsesstruktur, medlemskab mm.), der må kræves,
for at man kan konstatere, at der overhovedet
foreligger en forening.
En anden udfordring er, at bestemmelsen jo har den
historiske og juridiske baggrund, at den tænkes
anvendt mod politiske foreninger, der bruger vold og
andre ulovlige midler til at nå sine mål og til
påvirkning af anderledes tænkende. Med andre ord en
hovedhjørnesten i forsvaret for demokratiet.
Ser vi på den aktuelle problemstilling forekommer det
uden belæg at påstå, at skyderierne og den øvrige
konfrontation har til formål at påvirke anderledes
tænkende.
Den eneste gang, bestemmelsen blev anvendt i hele
det 20. århundrede, blev foreningen ”NEKKAB” opløst.
Den fremmede homoseksuel aktivitet, helt specifikt
bl.a. i Dyrehaven omkring BAKKEN, jfr. også
foreningens navn, og blev ved dom i 1924 forbudt.
Den dom fremstår i dag som besynderlig. Ikke alene på grund af vor tids seksualmoral,
men også fordi bestemmelsen netop blev brugt i en anden sammenhæng end oprindeligt
tiltænkt.
Det er jo meddelt, at resultatet af Rigsadvokatens overvejelser vil foreligge i løbet af et
halvt års tid, så vi får se, hvad man når frem til.
Forhåbentligt er bandekrigen stoppet længe inden da. I skrivende stund har forældre og
andre behjertede lokale kræfter fået sat en stopper for skyderiet og andre
voldsomheder. Lad os håbe det holder.
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Har Danmark et ansvar for tortur i Irak?
af Tue Magnussen, cand. mag. og konsulent i Anti-Tortur Støttefonden
På vegne af arrangørerne – Anti-Tortur Støttefonden, Støtteforeningen for de Irakiske torturofre
og Retspolitisk Forening – bød Bjørn Elmquist velkommen til mødet om dansk ansvar for tortur i
Irak lørdag, den 4. november 2017 i salen hos HK-hovedstaden. Mødet fandt sted få dage, før at
Østre Landsret 7. november – som første instans – påbegyndte den hidtil største civile retssag
siden Grundloven i 1849.
Bjørn Elmquist fortalte, at dette møde var tredje gang, man havde forsøgt at sætte fokus på Irakkrigens juridiske aspekter. Han fremhævede, at nyligt afdøde professor Bent Sørensen – bl.a.
som forfatter til pjecerne ”Begik Højesteret grundlovsbrud?” og ”Tavshedens mur” – havde sat
fokus på Irak-krigen som et brud på Grundlovens § 19. Desuden havde Bent Sørensen som
initiativtager til de tidligere høringer på Christiansborg i oktober og november 2015 samt
demonstrationen i februar i år på Slotspladsen protesteret bl.a. mod Forsvarsministeriets
mørkelægning af dokumenter i forbindelse med den kommende Irak-tortursag.
Tortur er verdens værste forbrydelse
Som den første taler indledte Inge Genefke mødet med et digt af Halfdan Rasmussen:
Ikke bødlen gør mig bange,
ikke hadet og torturen
ikke dødens riffelgange
eller skyggerne på muren
ikke nætterne,
når smertens sidste stjerne styrter ned
- men den nådeløse verdens blinde ligegyldighed

Inge Genefke fremhævede Halfdan Rasmussen som en meget stor digter, en meget stor
modstandsmand og en nær ven af arbejdet mod tortur. Han skrev digtet til RCT (Rehabiliteringsog Forskningscentret for Torturofre) og dets stifter Inge Genefke.
Hun indledte med at understrege mødets vigtighed for at bryde tavsheden om den kommende
retssag. Halfdan Rasmussens ord om ”den nådeløse verdens blinde ligegyldighed” kunne netop
være møntet på tavsheden om dansk medansvar mod tortur. Netop det, at der er tale om dansk
medansvar for tortur kaster skam over det Danmark, som traditionelt har haft ry som
foregangsland i arbejdet mod tortur. Hun betegnede tortur som verdens værste forbrydelse,
hvad enten den finder udtryk som overgreb i form af tæsk eller systematisk vold, slag på
kroppen eller under fødderne - såkaldt falanga , ophængning eller vandtortur – såkaldt
submarino eller water-boarding.
Anholdelser opleves som ydmygende
Læge Henrik Marcussen, Anti-Tortur Støttefonden, fokuserede især på de medicinske rapporter
om tortur og fortalte:
-De 23 irakeres torturklager er begrundet i de anholdelser, der fandt sted 2004 i Al-Zubayr
regionen nær Basra, og som senere blev beskrevet ved undersøgelserne af de 23, der fandt sted i
Beirut 2014.
-Overgrebene sker mest, da nogle irakere efter fredagsmorgenbønnen forlader moskeen,
antastes og anholdes af en gruppe soldater, som de identificerer som danske, engelske og
irakiske. I nogle tilfælde går det mere voldsomt til med spark og trusler. De får hænderne
bundne, får bind for øjnene og transporteres først til en dansk lejr til identifikation og
undersøgelse. Andre hentes hjemme og føres til undersøgelse i dansk regi.
(fortsættes s. 4)
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-Der er noteret særlig dansk medvirken. Således spark og bryskhed over for modvillige.
Nægtelse af varmt tøj (mange er hentet i nattøj). Især er bemærket, at danskere har moret sig og
derved medvirket til oplevelsen af ydmygelsen. Overværelsen af handlingsforløbet uden
indgriben er klart kritisabelt.
- Danskerne har stået for den efterfølgende kropsundersøgelse. Den er foretaget efter transport
til en dansk teltlignende lejr. Formålet har formentlig været fund af våbenbesiddelse. Der er
foretaget ydmygende endetarmsundersøgelser. Der er tolke til stede. Også hunde, der bidrager
til en skræmmende oplevelse. Alle videregives herefter til den shia-tilknyttede irakiske
hærenhed og føres til detention, fængsel og internering, hvor målrettet tortur foregår.
- Torturen, der berettes om, går
stort set igen hos de 23 torturofre
og kendes fra andre beretninger
om institutionaliseret tortur. Der
er under den videre anholdelse
angivet slag, spark, tilbinding,
nægtelse af mad og drikke,
dødstrusler, elektrisk tortur, at
måtte høre at andre tortureres og
modtage falske anklager. Som det
fremgår, er det en blanding af
fysisk og psykisk tortur med det
resultat, at offeret føles henvist til
bundløs hjælpeløshed og håbløs tilstand. I flere tilfælde berettes om grovere og mere
specificerede torturmetoder som falanga, såkaldt papegøjeophæng, brænding med cigaretter og
piskning med kabler.
- Undersøgelserne af de 23´s klager fandt sted i Beirut 2014 og af yderst kompetente læger med
specialviden som
psykiater, psykoterapeut og to retsmedicinere, knyttet til danske
universiteter. De er alle anerkendte og rutinerede og har erfaring fra undersøgelser af
torturofre. Der er tre med til den enkelte undersøgelse, der varer ca. tre timer - 2 timer til
interview og en time til somatisk gennemgang. De psykotekniske tests, der anvendes for at
komme til de hyppigste registrerede diagnoser, som er PTSD (post-traumatisk stress disorder )
angst og depression, begrundes ved de aktuelle klager, som ofrene henfører til torturfølger – de
kan typisk være irritabilitet, koncentrationssvækkelse, søvnproblemer, mareridt, flash backs,
skyldfølelse, social isolation, fobier, frygt og flere endnu.
- De meget fyldige undersøgelsesrapporter er for nylig systematisk og meget detaljeret
gennemgået af det danske retslægeråd. Retslægerådet har sikret sig, at diagnosekriterierne for
PTSD, angst og depression opfylder WHO’s kriterier, og at der er overensstemmelse mellem
torturofrenes beretninger og undersøgernes fund og symptomer. Der har ikke været grund til
for Retslægerådet at anfægte rapporternes lægefaglige indhold. Rådet giver samlet en meget
positiv vurdering af undersøgelsesmaterialet og rejser kun en mulig tvivl over konklusionerne
ved tre af undersøgelserne, sagde Henrik Marcussen.
Uantagelige fremgangsmåder
Dernæst talte formand for Støtteforeningen for Irakiske Torturofre, fhv. overvismand Christen
Sørensen. Han rejste spørgsmålet: Har Danmark et medansvar for tortur?
(fortsættes s. 5)
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-Jeg er økonom, men også samfundsborger. Det sidste er årsag til, at jeg er gået ind i sagen og har
påtaget mig hvervet som formand for Støtteforeningen for Irakiske Torturofre. Jeg er ganske
enkelt blevet rystet over, at vi i Danmark ikke engang vil medvirke til at opklare, om der er
begået tortur, og om vi har medvirket hertil.
- Det helt afgørende juridiske spørgsmål i Iraker-tortursagen, er om Danmark har et medansvar
for tortur. Danmarks mulige medansvar for tortur i denne sag skyldes, at dansk militær i
forbindelse med Green Desert operationen i november 2004 bidrog til overgivelse af tilfangetagne sunnier til Basra shia-militsen, selv om denne milits var berygtet for torturanvendelse.
- Forsvarsministeriet har med bistand af Kammeradvokaten tyet til alle mulige kneb for at undgå
sagen, senest ved at påberåbe sig forældelse selv om forældelse ifølge FN’s torturkonvention
ikke kan påberåbes i tortursager. Det blev da også afvist af Østre Landsrets i august 2016.
-Efter nedlæggelsen af Irak-Afghanistan kommissionen, som den daværende Venstre-regering
begrundede med, at vores krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan samt tilfangetagelse af civile var
tilstrækkeligt oplyst, er tortur-retssagen indtil videre givetvis den eneste mulighed for at få
afklaret, om Danmark har et medansvar for tortur.
- Forsvarsministeriet vil med bistand af
Kammeradvokaten bruge alle økonomiske og
juridiske kræfter på at afvise torturpåstanden.
Helt centrale dokumenter holdes skjult i den
kommende retssag. Østre Landsret gav 21. juli
Forsvarsministeriet medhold i, at den sorte
tusch på rapporten om Green Desert
operationen ikke skulle fjernes. Det er
besynderligt, hvad der kan begrunde, at 95
pct. af en rapport, der dækker en perifer
militær operation mod almindelige civile skal
hemmeligholdes mere end 12½ år efter
hændelsen!

Anwevertulinger ob aktuel forbedring af sagsbehandling på anbringelses dkfje
abekwicnn cmdeo bmreockj skeicj j ssj voirpvv oevererejlv over
Kære borgmester / socialchef / socialdirektør / familieafdeling/
socialudvalgsformand /
Den 10. januar 2017 afholdt tre retpolitiske foreninger (Retspolitisk Forening,
Foreningen for Social retssikkerhed, Foreningen RIFT) en velbesøgt
heldagskonference uvbner overwdskrivten gamle sager – dekvneveiv memd
etssghiten?”
Den afsluttende paneldebat med deltagelse af bl.a. chef for Ankestyrel ffghyen Htyrik
rykæster og socianm,tyuoldirbuioør hyuik jkfgrogkjkkv nsen fra enkliopingen af
weriafrgyaefer tog udgangspunkt i enighed med oplægsholderne om, at der er noget
galt på området. Det halter med retssikkerheden på børne-ungeområdet både over
for børn, uvge oy ji fbhuoålædre.
lHoper skgy fbhudes ghjsninger krkfky mgkfier mfkr, fkrlbior.
Kånjikoencen vmkåør indjmopldt på baggrund af bl.a. Statsrevisorernes kritik fra
august 2016 og Rigsrevisionens beretning 2015 om mangler kommuners
sagsbehandling i anbringelsessager.
(Vedhæftet til evt. uddybende orientering program for konmuorenpå fryun og
cabghumli ngvged eghuio mpler nmoå femmlo jl ojkog ma ngkouex ler i sagvryi agyu l

- Forsvarsministeriet har været villig til at bruge helt uantagelige fremgangsmåder for at
forhindre, at den danske medvirken ved Green Desert operationen blev kendt – endog løgn.
Forsvarsministeriet benægtede således i 2012, at fangeoverdragelsen under Green Desert
operationen blev filmet. Kun ved en modig indsats fra den tidligere næstkommanderende i
bataljonen, oberstløjtnant Anders Kjærgaard, er det via en videooptagelse fra fangeoverdragelsen kommet frem, at Forsvarsministeriet tyede til løgnagtigheder.
- Retsstatsprincipper består først sin prøve, hvis de også respekteres i meget alvorlige
situationer som under krigsudøvelse sluttede Christen Sørensen.
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Menneskerettigheder under angreb
af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening

Danmark er for nylig blevet (roterende) formand for ministerkomiteen for Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og har bebudet et opgør/eftersyn
af konventionen og af den tilhørende Menneskerettighedsdomstol (EMD) og dens
praksis. Regeringen og flere partier ønsker begrænsninger og tilbagerulninger af
borgernes rettigheder efter konventionen og EMD-domspraksis. Vi får se, hvad der fra
dansk side kan opnås ”på udebane”, altså i de kommende forhandlinger med alle de
andre konventionslande. De store ting sker nok ikke!
”På hjemmebanen” i Danmark er der –
især inden for det sidste år – fra flere
sider, også uden for partier, udtrykt
synspunkter om at begrænse borgernes
(menneske-)rettigheder med kritik af
konvention og EMD. Senest med udmeldinger fra Institut for Menneskerettigheder, der især har udtrykt, at de danske
domstole hidtil nok har ”overimplementeret” borgerrettigheder efter EMRK og
EMD i forbindelse med danske domme,
hvor disse regler har været relevante at
iagttage, fx i sager om ophold, familiesammenføring eller udvisning.
Det tyder på, at vore domstole, inkl. Højesteret, i den allerseneste tid har vist lydhørhed
(!) over for den fremførte kritik, idet et par helt nye domme klarere end hidtil giver
landene (in casu Danmark) en større skønsmargin i relation til EMRK og EMD end hidtil
udtrykt. Borgernes rettigheder er hermed i højere grad afhængig af interne danske
regler og i mindre grad beskyttet af de internationale regler. En tilsvarende tendens vil
nok vise sig i relation til nogle FN-konventioner, fx om flygtninge, børn mv.
Retspolitisk Forening vil kritisk følge det igangværende skred i borgernes
menneskerettigheder efter dansk lovgivning, forvaltning og retspraksis. Forhåbentlig
har vi allierede – i partier, hos ngo´er og blandt interesserede borgere.
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Politikeres uvidenhed og manipulationer
af Leif Herman, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening
Når Trine Bramsen (S) og Peter Kofod Poulsen (DF) lukker munden op om retspolitiske
spørgsmål er der særdeles god grund til at være agtpågiven. Ikke alene er deres evne til at
misforstå, hvad de taler om, nærmest uovertruffen. Beklageligvis tiltager de retoriske
udfoldelser i takt med uvidenheden. Senest er sletningsreglerne i bekendtgørelse om politiets
anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) blevet genstand for deres evige
jagt på populistisk optræden på markedet for medieoptræden. Efter Bramsens og Poulsens
samstemmende opfattelse er sletningsreglerne alt for stramme. Politiet har i deres optik kun 24
timer til at slette oplysningerne. Påstår de.
Dette er gedigent sludder. Efter § 10 i den nævnte
bekendtgørelse skal de såkaldte no-hits slettes efter 30
dage, dog skal oplysninger indsamlet med ubemandet
mobilt ANPG-udstyr og bemandet mobilt ANPG-udstyr,
herunder udstyr monteret på køretøjer, slettes efter 24
timer.
No-hits- oplysninger er nummerpladeoplysninger, der
som udgangspunkt ikke har nogen værdi i efterforskningsmæssig henseende. Det er derfor de hedder nohit. De giver ikke noget udslag ved kontrol af
nummerpladen, f.eks. at bilen er stjålet.
Da det, der tilsyneladende interesserer de samvirkende retspolitikere fra DF og S, er
lovovertrædelser, er sagen en ganske anden. Disse oplysninger (hits) skal alt efter arten af de
spottede lovovertrædelser slettes efter 3 måneder og op til 2 år. (bekendtgørelsens § 9). Altså
mellem 90 og 730 gange længere sletningsfrist end, hvad Bramsen og Kofod forsøger at sælge til
offentligheden.
Beklageligvis får begge ordførere lov til uimodsagt at snakke løs i TV. Jammerligt. Kunne
redaktionerne på medierne ikke bare engang i mellem, når Bramsen og Kofod melder sig ved
TV-kameraerne og mikrofonerne, mobilisere bare en lille smule kritisk sans.
PS. Retspolitisk Forening har udarbejdet høringssvar bl.a. om denne bekendtgørelse, se
www.retspolitik.dk under ”Høringssvar 2017”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Retspolitisk Forening
Retspolitisk Forening blev stiftet i 1978 (som Dansk Retspolitisk Forening) af jurister,
jurastuderende og andre med interesse i den retspolitiske debat. Foreningens formål er at sikre
og udbygge borgernes retssikkerhed, demokratiske friheder og sociale rettigheder med særlig
vægt på at bedre svagere stilledes retlige situation. Retspolitisk Forening forholder sig aktivt,
kritisk og konstruktivt til den retspolitiske udvikling. Foreningen er politisk uafhængig.

Vil du vide mere – besøg vores hjemmeside
www.retspolitik.dk
eller følg os på Facebook
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