Nyhedsbrev

Retspolitisk Forening – oktober 2018

I dette nyhedsbrev sætter Retspolitisk Forenings
formand Bjørn Elmquist fokus på, hvordan
perioden op til folketingsvalget er præget af
taktik.
Desuden skriver bestyrelsesmedlem Julie Jeeg om
en kinesisk delegations besøg hos Retspolitisk
Forening.
Bestyrelsesmedlem Peter Arnborg skriver om
”ghettopakker”. Endelig omtaler vi Justitias
rapport om tvangsanbringelser og en kommende
konference om samme emne.
----------------------------------------------------------------

Valgtaktik farlig for vælgermotivering
af Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk
Forening

Erfaringen viser, at det er svært at lave
”almindelig” lovgivning, når et valg er lige om
hjørnet.
I de tilfælde, hvor det blot drejer sig om en periode på tre-fire uger, fordi politiske
forhandlinger eller et regeringssamarbejde bryder sammen, og statsministeren udskriver
nyvalg, er det sådan set til at overskue. Men når det som nu og her skyldes, at den
grundlovsfæstede valgperiode på fire år er tæt på udløb, er situationen mere speciel.
Rent faktisk ved vi ikke, om der er to, fire eller ni måneder til valget, men alligevel synes
lovforslag og de politiske debatter endnu mere præget af taktik.
På retspolitikkens område har den seneste tids bevægelse, hvor socialdemokratiet så at
sige har gjort regeringens og DF’s strammerpolitik til sin, sat sine spor.
Valgtaktisk forbrødring?
Se nu for eksempel lovforslaget om ungdomskriminalitet, herunder en særlig indsats
rettet mod de 10-14 årige med bl.a. oprettelse af et ungdomskriminalitetsnævn. Det
udspringer af en politisk aftale mellem regeringspartierne, DF og Socialdemokratiet, der
tog så store livtag med almindelige retssikkerhedsmæssige principper, at vi og en række
andre foreninger og organisationer rykkede ud med en meget skarp og konkret kritik. Det
gjorde åbenbart indtryk. I hvert fald var lovforslaget forbedret på en række punkter,
således som man kan læse det andetsteds, bl.a. i vores høringssvar på hjemmesiden. Vi
anbefaler dog stadig, at lovforslaget trækkes tilbage.
Et andet eksempel på denne valgtaktiske forbrødring har at gøre med lovforslaget om
påvirkningsagenter, hvor der efter foreningens vurdering lægges op til en uhyrlig og
uhyggelig menings- og sindelagskontrol til skade for ytringsfriheden.
fortsættes s. 2

fortsat fra s. 1

Lovbemærkninger indeholder bl.a. dette
citat:
”Det er meget sandsynligt, at Rusland vil
målrette og tilpasse påvirkningskampagner
mod Danmark. Russisk påvirkning vil f.eks.
kunne ske i forbindelse med en valgkamp
eller som konsekvens af Ruslands bredere
hensigt om at påvirke situationen i
Østersøregionen til Ruslands fordel.”
Samme synspunkter har også Socialdemokratiet fremsat, hvilket affødte en sarkastisk
kommentar fra den herværende russiske ambassadør om, at den slags påvirkningsforsøg da
ville være omsonst, når nu begge parter i valgkampen var lige russofobe.
Værre er det imidlertid, at der med lovforslagets mange udflydende og svært afgrænselige
begreber som ”den almene meningsdannelse” og ”den offentlige debat” åbnes for straffesager
med risiko for frihedsstraf mod personer, der deler kritiske opslag på Facebook, f.eks. om
NATO eller om EU især op til en folkeafstemning om ophævelse af forsvarsforbeholdet.
Et sidste eksempel, jeg her vil fremdrage, er den længe ventede og yderst tiltrængte revison
af offentlighedsloven, først og fremmest bestemmelsen om ministerbetjening. Revisionen er
i år røget helt ud af lovprogrammet. Den var ellers et konservativt kernepunkt i valgkampen
2015 med den da nyvalgte partiformand i spidsen, der så endda blev placeret som den for
denne lov ansvarlige minister. Men det har altså nu vist sig bare at være gammelt valgflæsk
og paradeforslag.
Et lille lyspunkt er, at De Radikale forleden opsagde det forlig, som en række partier havde
indgået om, at de ville være fælles om revisionen. Det kan måske åbne for den situation efter
valget, at de partier, som ikke endnu engang glemmer tidligere løfter, fordi de bastes og
bindes samt tynges af regeringsansvar, kan blive den katalysator, der får revisionen
gennemført.
Demotiverende for vælgerne
Men tiltroen dertil er beskeden. Også i lyset af den valgtaktiske positionering, jeg her
beskriver. Det ubehagelige er, at derved fjernes de holdningsforskelle mellem partier, som
kunne få vælgerne til at tro, det gør en forskel, hvilket parti man stemmer på.

Ghettopakker – især om boliger/beboere
af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening

Statsministeren gjorde i sin nytårstale den 1. januar
2018 et kommende ghettoudspil til ”årets sag” for
regeringen, måske i mangel på relevante politikudspil
på andre nok væsentligere samfundsproblemer. I løbet
af vinteren-foråret så vi så konkrete udspil inden for
flere ministerområder, og der blev indgået politiske
aftaler med flere af oppositionspartierne vedrørende
næsten alle udspillenes emner. Lovgivningsmøllen er
nu gået i gang og bør følges nøje.
Generelt set er udspillene/aftalerne ”skrap kost” i flere
henseender, også socialt, juridisk og retspolitisk set.
Beboerne i udsatte boligområder (ghetto-områder mv.)
må føle sig stigmatiseret med alle de negative udsagn
om områderne og beboerne – bl.a. grænsende til
etnisk/religiøs (”muslimsk”) diskrimination og til
diverse forskelsbehandlinger, f.eks. straf, faktisk tvang.
At der for flere udsatte boligområder i den almene boligsektor er væsentlige problemer,
der kalder på fortsat og forstærket myndighedsindsats for at få mere velfungerende
boligområder, er uden for enhver tvivl, så der sikres større variation og mangfoldighed i
beboersammensætningen. Men midlerne hertil bør overvejes nøje, så der ikke sker
yderligere stigmatisering mv. For eksempel forekommer de varslede nedrivninger af
boligblokke overdrevne i omfang og kan også medføre øget utryghed for mange beboere.
I almenlejeloven indføres bl.a. et nyt lejerkriterium om udlændinge fra ”ikke vestlige
lande”. Et meget elastisk begreb (hvad er vest-/ikke-vest-lande?), der direkte eller
indirekte rejser spørgsmål om nationalitet, etnicitet og måske religion – alle emner, der er
nævnt i Menneskerettighedskonventionen (art. 14), som forbyder diskrimination for disse
forhold i relation til de basale grundrettigheder efter konventionen.
Så det skulle ikke undre mig, hvis vi om nogle år skulle få at se, at en lejesag indbringes for
Menneskerettighedsdomstolen med påstand om ulovlig diskrimination.

Besøg af kinesisk delegation i København

af Julie Jeeg, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening
Midt i højsommeren, nærmere bestemt den 30. juli, fik Retspolitisk
Forening besøg af repræsentanter for
den kinesiske anklagemyndighed.
Besøget hos Retspolitisk Forening på
Nikolaj Plads i København var en del af
en informationsrundrejse i Sverige,
Danmark og Tyskland, da man fra
kinesisk side ønsker at stifte nærmere
bekendtskab med den rolle, NGO’er
kan spille i et samfund, særligt i
forhold til myndighederne. Besøget
omfattede
også
møder
med
anklagemyndigheden.
Formand for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist, udtalte i en pressemeddelelse forud for
besøget: ”Det er emner som vores deltagelse i høringsarbejdet omkring lovforslag mv. og
vores uafhængighed af statsmagten i indsatsen for menneskerettigheder, vi vil fokusere på,”
sagde han og fortsatte: "I den forbindelse vil det være nærliggende også at komme ind på al
den debat, der har været om, hvad der er foregået af undertrykkelse de seneste mange år
her i landet af retten til frit at demonstrere og til frit at ytre sig offentligt om situationen i
Tibet under officielle kinesiske besøg i København, og hvem der fra dansk myndigheds side
har ansvaret for det."
Der var endvidere en forhåbning i den samlede bestyrelse om at kunne spørge ind til den
kinesiske anklagemyndigheds placering i statssystemet, den interne struktur og
kompetence samt lidt mere dybdegående: hvordan man fx forholder sig til systemkritikere.
Mødet indledtes med en præsentation af de fremmødte gæster fra anklagemyndigheden
samt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fra Retspolitisk Forening. Herefter tog
skiftevis Hr. Wang, direktør for anklagemyndigheden, og formand Bjørn Elmquist ordet i en
dialog med præsentation af vores respektive arbejde samt uddybende spørgsmål undervejs.
De øvrige tilstedeværende supplerede, når det var relevant, og heldigvis for den gensidige
forståelse havde vi en dygtig og engageret tolk til rådighed.
Fra Retspolitisk Forenings side fik vi blandt andet præsenteret vores mål og vedtægter,
kompetencerne i bestyrelsen, arbejdet for svært stillede grupper i samfundet, herunder de
mange høringssvar, foreningen afgiver samt generelt om foreningens historie og arbejde
gennem årene. Vi påpegede også vor og andre NGO’ers uafhængighed at statsmagten mv.
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Den kinesiske anklagemyndighed, særligt Hr. Wang, men med input fra kollegerne, kom herefter
med en spændende og detaljeret redegørelse for deres struktur og konkrete arbejde.
De gjorde gældende , at de som anklagemyndighed arbejder uafhængigt af både stat og politi.
Chefanklageren vælges af Den Nationale Folkekongres, som er Kinas øverste statslige myndighed,
for maksimalt to perioder à 5 år. Der er særlige alderskrav til denne funktion samt et krav om at
skulle have arbejdet juridisk forud for udnævnelsen. Anklagemyndigheden arbejder ikke kun i
retten, men har også en overordnet funktion med at overvåge politiets og domstolenes arbejde.

I forhold til Retspolitisk Forenings arbejde kom det frem, at der i Kina er stor transparens ved
lovforslag fra Folkekongressen, der sendes i høring hos selve den kinesiske befolkning, som
dernæst kan kommentere på forslagene. Dette er et krav i den kinesiske retsplejelov. Der findes p.t.
ingen foreninger som Retspolitisk Forening i Kina, men derimod professionelle foreninger for fx
advokater.
Herefter fulgte en mere uformel snak, hvor Retspolitisk Forenings bestyrelse blandt andet fortalte
om den verserende Tibet-sag og spurgte ind til, hvordan anklagemyndigheden forholdt sig til
systemkritikere i Kina, men det var det angiveligt desværre ikke muligt at udtale sig generelt om.
Besøget blev afrundet med en fotosession samt en smuk gave fra de kinesiske gæster i form af et
traditionelt udført silkesjal fra den provins, de som anklagemyndighed fungerer i. Sjalet blev
overrakt til formand Bjørn Elmquist af direktør Wang.

Retssikkerheden i tvangsanbringelser

af Merete Kampmann, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening

Tænketanken Justitia offentliggjorde den 7.
september en rapport om retssikkerheden for
tvangsanbragte børn.
I
rapporten
identificeres
en
række
retssikkerhedsmæssige udfordringer ved den
nuværende ordning.
Retspolitisk Forening har også beskæftiget sig
med problematikken på en konference i januar
2017. Som et resultat af konferencen blev der
dannet en erfaringsgruppe, som består af
repræsentanter fra forskellige foreninger og
organisationer, som har berøring med
problematikken, herunder Justitia, RPF og RIFT
(Retsikkerhed i Familiers Trivsel), som var med
til at afholde konferencen i januar 2017.
Netop RIFT følger op på problemstillingen ved et tema-arrangement den 28. november i
Valby.
Justitias rapport kan læses på tænketankens hjemmeside http://justitia-int.org/ (også i en
”pixi”-udgave).
Mere om konferencen den 28. november kan findes på http://www.rift.center/

Retspolitisk Forening afgiver mange høringssvar
En vigtig del af Retspolitisk Forenings arbejde er at afgive høringssvar. Man kan løbende
følge med i høringssvarene på vores hjemmeside www.retspolitik.dk. Her lægger vi en lille
omtale på forsiden og lægger selve høringssvaret ind under ”Høringssvar 2018”. Ældre
høringssvar kan findes under ”Arkiv”. Meget aktuelt er lige nu høringssvar om bekæmpelse
af ungdomskriminalitet og lovforslag om ”påvirkningsvirksomhed”.

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

