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Nyhedsbrevet	 giver	 dig	 Bjørn	 Elmquist	
retspolitiske	kommentar	til	2018	og	hans	håb	for	
2019.		
Måske	 lagde	 du	 mærke	 til	 RPF’s	 annoncer	 i	
Politiken	 i	 slutningen	 af	 2018	 i	 anledning	 af	
foreningens	 40	 års	 jubilæum.	 	 Læs	 bestyrelses-
medlem	Bettina	Posts	artikel	herom.		
Bestyrelsesmedlem	 Peter	 Arnborg	 opfordrer	
medlemmerne	til	en	aktiv	indsats!	
	
	
Det	må	blive	bedre	i	2019!	
af	Bjørn	Elmquist,	formand	for	Retspolitisk	
Forening	
	
Året	 2018	 går	 ikke	 over	 i	 historien	 som	 et	 godt	
retspolitisk	år.	For	nu	at	 sige	det	mildt	 –	og	 helt	
overordnet.	

	

Stramningsræset	 og	 udhulingen	 af	 retsgarantier,	 intolerancen	 og	 detaljeret	
signallovgivning	i	den	hidsige	politiske	værdikamp	fortsatte	med	uformindsket	styrke	fra	
2017.	
	
Og	hvad	værre	var:	ved	størstedelen	af	de	vedtagne	lovforslag	af	den	slags	stemte	ganske	
brede	flertal	af	folketingets	medlemmer	for.	To	af	de	retsordførere,	som	oftest	rykkede	ud	
med	opbakning	 til	 og	 krav	om	”bål	og	brand”,	 kom	 fra	henholdsvis	Dansk	Folkeparti	og	
Socialdemokratiet.	 Ikke	 overraskende	 fik	 to	 af	 ”ministrene	 for	 stramninger”,	
justitsministeren	og	integrations-	og	udlændingeministeren,	på	den	måde	ikke	blot	deres	
hedeste	drømme	om	opbakning	opfyldt,	men	også	”baghjul”	og	”kam	til	deres	hår”.	
	
I	stedet	for	at	synke	til	bunds	i	en	opregning	her	af	alle	2018-rædslerne	vil	 jeg	imidlertid	
hellere	 fremdrage	 et	 vederkvægende	 nederlag	 for	 kampen	 for	 svækkelse	 af	
retssikkerheden:	 regeringens	 formandsoplæg	 om	 en	 inddæmning	 af	 Den	 europæiske	
Menneskerettighedsdomstol	(EMD)	til	Europarådets	ministerkomités	møde	i	København	i	
efteråret.	
	
Det	 sædvanlige	 ovennævnte	 brede	 flertal	 i	 Folketinget	 har	 jo	 gennem	 nogen	 tid	 været	
utilfreds	med	al	den	respekt	for	Den	europæiske	Menneskerettighedskonvention	(EMRK)	
og	 EMD’s	 påståede	 dynamiske	 fortolkning	 af	 dens	 bestemmelser,	 der	 i	 flertallets	 optik	
fører	til	for	milde	og	for	mange	frifindende	domme	ved	domstolene	her	i	 landet,	fordi	de	
ellers	ville	handle	i	strid	med	Danmarks	internationale	forpligtelser.	
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Men	 det	 målrettede	 angrebsforsøg	 faldt	 ynkeligt	 ud,	 idet	
en	række	af	de	andre	medlemslande	som	Sverige	og	Norge	
fik	 tilslutning	 til	at	omformulere	sluterklæringen,	 så	EMD	
stod	uantastet	tilbage.	
	
Jeg	vil	også	godt	nævne	et	par	positive	resultater	af	RPF’s	
fortsatte	bestræbelser	på	at	bremse	stramningsiveren	mv.	
i	2018:	

	
- Forslaget	om	forbud	mod	burka	og	niqab	blev	ændret	til	et	generelt	maskeringsforbud,	

så	risikoen	for	diskriminering	mindskes	
- Justitsministerens	udkast	til	lovforslag	mod	påvirkningsagentvirksomhed	blev	ændret	

(dog	ikke	nok!)	inden	den	formelle	fremsættelse	bl.a.	efter	vores	kritiske	høringssvar,	
som	Danmarks	Journalistforbund	i	øvrigt	gav	sin	uforbeholdne	tilslutning.	

- Vores	gentagne	påpegning	af	udlændingelovens	uoverskuelighed	blev	udbredt	i	
offentligheden	af	DR,	se	artikel	på	dr.dk:	DR	artikel	

- Vores	kritik	af	den	latterlige	håndtryksceremoni	som	betingelse	for	at	få	bevilget	dansk	
statsborgerskab	fik	sammen	med	kritik	også	fra	anden	side	helt	almindelige	mennesker	
til	at	skrive	vredt	spørgende	læserbreve.	

	
Her	 i	det	nye	år	venter	nye	udfordringer	bl.a.	på	den	 internationale	 scene:	ved	årsskiftet	 fik	
Danmark	plads	i	FN’s	Menneskerettighedsråd,	hvilket	fik	højstemte	ord	med	på	vejen	fra	både	
statsminister	 og	 udenrigsminister	 om	 Danmarks	 rolle	 i	 indsatsen	 for	 respekt	 for	
menneskerettigheder.	 Jeg	 håber	 på,	 at	 disse	 ord	 følges	 af	 handling,	 for	 ellers	 gør	 vores	
medlemskab	af	det	råd	mere	skade	end	gavn.	
	
Vi	må	jo	huske	på	det	gode	og	sande	krav	om	altid	at	feje	for	egen	dør.	Når	man	ser	på	et	par	af	
de	 første	 større	 opgaver	 for	 Folketinget	 her	 i	 starten	 af	 året,	 virker	 det	 ikke	 lovende:	
justitsministerens	 forslag	 om	 op	 til	 12	 års	 fængsel	 for	 påvirkningsagentvirksomhed	 og	
forsvarsministerens	 forslag	 om	 private	 virksomheders	 pligt	 til	 at	 lade	 FE	 overtage	 deres	
beskyttelse	på	cybersikkerhedsområdet	med	fuld	acces	til	alle	deres	fortrolige	data!	
	
Vil	det	 forestående	valg	 til	Folketinget	senest	seks	måneder	 inde	 i	2019		kunne	ændre	på	de	
truende	udsigter	 til	disse	to	 forslags	vedtagelse?	Kan	og	vil	vælgerne	 i	det	hele	 taget	gøre	en	
forskel	på	den	beskrevne	tingenes	tilstand?		
	
Godt	Nytår	alle	sammen!	
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I	 2018	 fyldte	 Retspolitisk	 Forening	 40	 år.	 For	 første	 gang	 i	 foreningens	 historie,	 valgte	 vi	 at	
benytte	lejligheden	til	at	gøre	opmærksom	på	os	selv	gennem	en	annoncekampagne	i	Politiken	
og	 ad	 den	 vej	 (måske)	 få	 sat	 lidt	 fokus	 på	 den	 retspolitiske	 udvikling	 gennem	 årene	 og	 på	
foreningens	arbejde	med	at	sikre	og	udbygge	borgernes	retssikkerhed,	demokratiske	friheder	
og	sociale	rettigheder	med	særlig	vægt	på	at	bedre	svagere	stilledes	retlige	situation.	

Ideen	 med	 annoncekampagnen	 var,	 at	 avisens	 læsere	 skulle	 se	 den	 i	 sammenhæng	 med	
Politikens	 fokus	 på	 klimaudfordringen	 og	 anse	 et	 medlemskab	 af	 vores	 forening	 som	 en	
kærkommen	 og	 absolut	 Co2-neutral	 julegave	 enten	 til	 dem	 selv	 eller	 deres	 nærmeste.	 Der	
blev	bragt	fem	annoncer	 i	ugerne	op	til	 jul,	og	både	 i	kraft	af	at	vi	er	en	NGO	og	ved	at	give	
Politiken	 lov	 til	 at	 bestemme,	 hvor	 annoncerne	 skulle	 placeres,	 fik	 vi	 en	 klækkelig	 rabat	 på	
prisen.	Om	det	skyldes	den	fine	anledning	eller	almindelig	velvilje	overfor	foreningens	formål	
og	 aktiviteter	 vides	 ikke,	 men	 annoncerne	 var	 smukt	 og	 tydeligt	 placeret	 på	 forsiden	 og	
bagsiden	af	1.	sektion.		
	
I	den	periode,	annoncerne	blev	bragt	–	og	umiddelbart	i	forlængelse	heraf	–	fik	foreningen	en	
medlemsfremgang,	som	naturligvis	glæder	os	i	bestyrelsen,	hvor	vi	hermed	gerne	vil	byde	alle	
de	nye	medlemmer	velkommen.	Vi	håber	at	se	jer	alle	til	generalforsamlingen	6.	april.	Tid	og	
sted	følger.	
	
	
	

	

	
Retspolitisk	Forening	har	rundet	de	40!	
af	Bettina	Post,	bestyrelsesmedlem	i	Retspolitisk	Forening	
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Retspolitisk	aktivitet	ønskes!	
af	Peter	Arnborg,	bestyrelsesmedlem	i	Retspolitisk	Forening	
	
Det	er	jo	 ikke	nogen	hemmelighed,	at	retspolitikken	–	 i	næsten	alle	politiske	partier	–	 i	de	
seneste	 to	 årtier	 i	 stadig	 stigende	 grad	 har	 udviklet	 sig	 i	 stærk	 repressiv	 retning.	 Også	
anklagemyndighederne	og	domstolene	har	i	de	senere	år	”lært	lektien”	med	højere	straffe,	
øgede	udvisninger	osv.	Hertil	kommer	tiltagene	om	øget	overvågning	 i	mange	henseender	
(fysisk,	digitalt	osv.)	ofte	uden	dommerkendelse,	og	diskriminerende	tendenser	i	lovgivning,	
fx	 om	 ghettoer.	 Kort	 sagt:	 demokratiske	 friheder,	 retssikkerhed	 og	 sociale	 rettigheder	 –	
sammenfattende:	menneskerettighederne	-	er	under	pres,	hvilket	bør	kalde	på	modsvar	til	
de	politisk	dominerende	tendenser.	
	
Modsvar	 kan	 komme	 mange	 steder	 fra,	 og	 gør	 det	 heldigvis	 også	 -	 i	 varierende	 grad	
afhængig	af	 interesser,	værdier,	organisation,	profession	mv.	Fx	vil	de	 juridisk	orienterede	
NGO-miljøers	 stemmer	 være	 seriøse	 parter	 i	 den	 offentlige	 debat	 og	 politik,	 hvilket	 også	
gælder	den	”semi-myndighedsmæssige”	 instans:	 Institut	 for	Mennerettigheder.	Udadvendt	
NGO-aktivitet	 såsom	 høringer,	 møder,	 notater	 og	 debat	 forudsætter	 personlig	 indsats	 fra	
engagerede	 ildsjæle.	 Ellers	 bliver	 det	 til	 intet,	med	mindre	 der	 er	 fondsstøtte	 eller	 anden	
støtte	til	aflønning	af	sekretariat	mv.	
	
Vor	NGO-forening	er	 ikke	 ”på	 støtten”,	og	er	 som	medlemsforening	afhængig	af	aktivitet	 i	
medlemskredsen	-	hos	medlemmer,	der	har	engagement,	kompetence	og	tid	til	at	deltage	i	
aktiviteter,	 fx	 i	bestyrelse,	ved	udarbejdelse	 af	 høringssvar	 over	 lovforslag	 eller	anden	
aktivitet.	
	
Hermed	en	opfordring	til	at	flere	melder	sig	ind/flere	medlemmer	melder	sig	som	
medlemmer,	der	ønsker	”aktivering”.	Skriv	til	os	på	sekretaer.retspolitik@gmail.com	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
	
Sæt	X	i	kalenderen	lørdag,	den	6.	april	
Vi	holder	generalforsamling	og	uddeling	af	Kafkat	lørdag,	den	6.	april	kl	13	i	København.	Du	
får	som	medlem	en	indkaldelse	direkte	pr.	mail	med	detaljer.	Informationen	lægges	også	på	
hjemmesiden	og	Facebook.	
	
	

	
	
 

Vil	du	vide	mere	–	besøg	vores	hjemmeside		
www.retspolitik.dk	

eller	følg	os	på	Facebook	
	
	


