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1. Om beretnings- og regnskabsåret. 
 
Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen den 22. april 2017 
og frem til generalforsamlingen den 21. april 2018, svarende til bestyrel-
sens valgperiode. 
 
Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 
2017. 
 
Den retspolitisk udvikling og situationen i dag svarer ganske til min for-
udsigelse i sidste års beretning aflagt på generalforsamlingen den 22. 
april 2017. Desværre ramte min forudsigelse i plet. Sidste år var der nog-
le måneder forinden sket et regeringsskifte, hvor den smalle Venstre-
regering dannet efter folketingsvalget i juni 2015 blev til en trepartirege-
ring ledet af Venstre og med Liberal Alliance og De Konservative som 
regeringspartnere.  
 
Hverken selve regeringsskiftet eller udskiftningen af justitsministeren 
kom til at betyde nogen ændring i den officielle kurs på det retspolitiske 
område, herunder udlændingepolitikken. Kapløbet mellem regeringen, 
dens parlamentariske grundlag Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet 
om at fremlægge de mest rabiate såkaldte strammerforslag fortsætter med 
uformindsket styrke. 
 
Sidste år berettede jeg bl.a. om den såkaldte respektpakke, der skulle få 
borgerne i almindelighed og nogle specifikke grupper i særdeleshed til at 
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optræde med større autoritetstro. Den bidrog imidlertid ikke til at øge re-
spekten for den retspolitiske indsats, hvor den allerseneste bunke af lov-
indgreb mod de såkaldte ghettoer, andre særligt udsatte boligområder og 
parallelsamfund i Danmark bestemt ikke har kunnet rette op på denne 
barske vurdering af lovgivningsarbejdet.  
 
Undervejs i årets løb har regeringen, dens 3 partier og de to største partier 
uden for regeringen, dvs. DF og Socialdemokratiet således tumlet videre 
i deres ”tryghedsskabende værdikamp”, hvor der konkurreres på at give 
begreberne ”dansk” og ”danskere” de skarpeste kanter og det mest eks-
kluderende indhold. Jeg behøver nok bare sige fængselsstraf for tiggere, 
forsøgene på en burka- og niqabregulering, fordobling af strafferammen 
for indbrud og hærværk i særlige områder i landet, målrettet undersøgelse 
af foreningsforbud mod bandegrupperinger, deling af dataregistre mellem 
offentlige myndigheder og stop for kvoteflygtninge samt bestræbelser for 
at give politisk besked, læs diktat til Den europæiske Menneskeret-
tighedsdomstol for at give et dækkende indtryk af de mangeartede og no-
get besynderlige initiativer på området i de seneste måneder.    
 
Midt i alt dette har regeringen, endnu en gang, udsat den bebudede revi-
sion af lov om offentlighed i forvaltningen, hvor der først og fremmest 
ventes på en liberalisering af den meget restriktive regel om indsigt i for-
bindelse med den såkaldte ministerbetjening. Det vakte en del opmærk-
somhed, at Det konservative Folkeparti for nogle år siden krævede netop 
denne liberalisering gennemført, men så snart partiformanden var blevet 
justitsminister, der jo i regeringen er den ansvarlige for offentlighedslo-
ven, fik den fløjte en noget anden lyd. 
 
Overordnet set synes store dele af de her omhandlede nye lovforslag og 
udkast at ligge fjernt fra den vejledning om god lovgivningsskik, som ny-
lig blev genudsendt af Justitsministeriet.  Der mangler ofte den grad af 
gennemsigtighed og forudsigelighed i regelsættene, som er et af kriteri-
erne for god lovgivningsteknik, og det går som en rød tråd gennem man-
ge af forslagene, at både den udøvende magt, regeringen, og den lovgi-
vende, folketinget, bliver så konkrete, individualiserende og specifikke i 
de nye love, at den tredje statsmagts beføjelse som den, der skal dømme, 
bliver trængt. 
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2. Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har bestået af Tage Andersen (kasserer), Peter Arnborg, 
Bjørn Elmquist (formand), Leif Hermann, Julie Jeeg, Merete Kampmann 
(webmaster og medlemspleje) og Noe Munck. Bestyrelsens studenter-
medlemmer har været stud. jur. Brit Fangel Havsager og Morten Bangs-
gaard Kjeldsen, stud. jur., begge Århus Universitet. Disse to sidstnævnte 
har sammen varetaget sekretæropgaven i bestyrelsen, og Morten Bangs-
gaard Kjeldsen bestyrer foreningens Facebook-profil. 
 
I valgperioden har vi holdt 6 bestyrelsesmøder. På det møde, vi havde 
den 23. februar 2018, valgte bestyrelsen Merete Kampmann til kasserer i 
stedet for Tage Andersen, som under givne forudsætninger ikke ønskede 
at fortsætte. Da kassererens beretning dækker regnskabsåret, dvs. til ul-
timo 2017, er det Tage Andersen, som her på generalforsamlingen står 
for det. 
 
 
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, i vores nyhedsbrev og på vores Facebook-profil. 
 
 
4. Generalforsamlingen 22. april 2017. 

 
I forbindelse med generalforsamlingen uddeltes årets retspolitiske pris 
Kafkat til professor, dr. jur. Flemming Balvig, Københavns Universitet 
for hans mangeårige og betydende indsats for kriminalpræventive formål. 
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Efterfølgende var der paneldebat om indstillinger og holdninger til aktu-
elle udfordringer på det kriminalpræventive område med oplæg af bl.a. 
formanden for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting, hvor der var 
adskillige hædrende referencer til en af Retspolitisk Forenings stiftere og 
tidligere formand gennem mange år Jørgen V. Jepsen, der døde i efteråret 
2016.  
 
 
5. Medlemsmøder mv. 
 
Af offentlige møder arrangeret af foreningen skal nævnes et debatarran-
gement i november 2017 sammen med Anti-Torturforeningen om 23 ira-
keres erstatningssag mod Forsvarsministeriet i Østre Landsret. 
 
Som formand for RPF har jeg været inviteret til møder i foreninger, un-
dervisningssteder, oplysningsforbund og lign. i København og andre ste-
der i landet. Her skal nævnes konferencen den 16. marts 2018 på Natio-
nalmuseet om ”Psykisk vold som selvstændig straffebestemmelse” arran-
geret af bl.a. Røde Kors og Dannerstiftelsen samt debatmøde den 20. 
marts 2018 på Århus Universitet arrangeret af Retskritisk Forum, hvor 
professor, dr. jur. Gorm Toftegaard Nielsen og jeg diskuterede emnet an-
klagemyndighedens struktur og placering i den offentlige konstruktion.  
 
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 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. 
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Vi har fokuseret på emner inden for vores traditionelle kerneområder. 
Svarfristerne er ofte korte, hvilket vi og andre foreninger mv. fortsat på-
taler, da dette begrænser vores muligheder for at svare og derved med-
virker til at forringe kvaliteten af lovgivningen.  
 
Høringssvarene ligger på foreningens hjemmeside og giver ofte anled-
ning til pressecitater og henvendelser om uddybning samt indmeldelser i 
foreningen. 
 
 
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 indlæg ud på foreningens hjemme-
side og Facebook profil, og der udsendes elektroniske nyhedsbreve redi-
geret af Merete Kampmann til vore medlemmer og andre.  
 
 
7. Arbejdsgrupper. 
 
På generalforsamlingen berettes der kort fra foreningens diverse arbejds-
grupper m.v. 
 
 
Bjørn Elmquist               
Formand 
 
 


