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Ytringsfriheden	er	igen	kommet	i	fokus.	Derfor	skriver	
Retspolitisk	 Forenings	 formand	 Bjørn	 Elmquist	 om	
emnet.		
Et	 andet	 aktuelt	 emne	 er	 Ghettopakken.	 ”Det	 er	 ren	
udlændingepolitik”	 skriver	 bestyrelsesmedlem	 Leif	
Herman.		
Uddelingen	af	KAFKAT	med	efterfølgende	debat	den	6.	
april	 var	 velbesøgt.	 Det	 skriver	 bestyrelsesmedlem	
Merete	 Kampmann	 om	 –	 og	 også	 om	 generalforsam-
lingen.	
Mikael	Hertig	har	for	nylig	meldt	sig	ind	i	Retspolitisk	
Forening.	 Du	 kan	 læse	 om	 hans	 motivation	 i	
nyhedsbrevet.	
----------------------------------------------------------------	
	
Ytringsfrihed	under	ansvar,	ikke	uden	
af	Bjørn	Elmquist,	formand	for	Retspolitisk	
Forening	
	
Et	 demokrati	 kan	 ikke	 eksistere	 uden	
ytringsfrihed,	 ja,	 ofte	 har	 netop	 kritiske	 ytringer	
vendt	mod	magtmisbrug	og	undertrykkelse	banet	
vejen	for	mere	demokratiske	forhold.	

	

	
Men	 også	 denne	 frihedsrettighed	 gælder	 som	 alle	 de	 andre	 under	 ansvar,	 og	 det	 har	
myndighederne	pligt	til	at	påse.	
	
Det	er	klart,	når	man	læser	grundloven,	hvor	der	i	§	77	står:	

Enhver	er	berettiget	til	på	tryk,	i	skrift	og	tale	at	offentliggøre	sine	tanker,	dog	
under	ansvar	for	domstolene.	Censur	og	andre	forebyggende	forholdsregler	kan	
ingensinde	på	ny	indføres.	

	
Nogle	 vil	 muligvis	 hæfte	 sig	 ved	 vendingen,	 andre	 forebyggende	 forholdsregler	 må	
ingensinde	på	ny	indføres,	og	være	usikre	på,	hvad	der	præcist	ligger	i	det.		
	
Det	 bliver	 dog	 klarere,	 når	 man	 læser	 artikel	 10	 i	 Den	 europæiske	 Menneske-
rettighedskonvention,	den	anden	grundlæggende	bestemmelse	om	ytringsfrihed:	
	

Stk.	1.	 Enhver	 har	 ret	 til	 ytringsfrihed.	 Denne	 ret	 omfatter	 meningsfrihed	 og	
frihed	til	at	modtage	eller	meddele	oplysninger	eller	 tanker,	uden	 indblanding	
fra	 offentlig	 myndighed	 og	 uden	 hensyn	 til	 landegrænser.	 Denne	 artikel	
forhindrer	ikke	stater	i	at	kræve,	at	radio-,	fjernsyns-	eller	filmforetagender	kun	
må	drives	i	henhold	til	bevilling.	

fortsættes	s.	2	
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fortsat	fra	s.	1	
Stk.	 2.	 Da	 udøvelsen	 af	 disse	 frihedsrettigheder	 medfører	 pligter	 og	 ansvar,	 kan	 den	
underkastes	 sådanne	 formaliteter,	 betingelser,	 restriktioner	 eller	 straffebestemmelser,	
som	er	foreskrevet	ved	lov	og	er	nødvendige	i	et	demokratisk	samfund	af	hensyn	til	den	
nationale	 sikkerhed,	 territorial	 integritet	 eller	 offentlig	 tryghed,	 for	 at	 forebygge	
uorden	eller	 forbrydelse,	 for	at	beskytte	 sundheden	eller	sædeligheden,	 for	at	beskytte	
andres	gode	navn	og	rygte	eller	rettigheder,	 for	at	 forhindre	udspredelse	af	 fortrolige	
oplysninger,	eller	for	at	sikre	domsmagtens	autoritet	og	upartiskhed.		
	

Her	 er	 mange	 vigtige	 ord	 og	 begreber,	 men	 hvad	 konfrontationer	 og	 provokationer	 angår,	 er	
nøgleordene	hensyn	til	….	offentlig	tryghed,	for	at	forebygge	uorden	eller	forbrydelse	og	videre	for	at	
beskytte	andres	gode	navn	og	rygte	eller	rettigheder.	
	
Dette	er	baggrunden	for	det	nøgterne	og	helt	demokratiske	grundkrav,	at	myndighederne	af	egen	
drift	har	pligt	til	at	gribe	ind,	hvis	f.eks.	tilhængere	af	kalifatet	eller	islamkritikere	går	så	”radikalt”	
til	værks	i	deres	ytringer	og	måden	at	fremføre	dem	på,	at	de	skaber	offentlig	utryghed,	uorden,	
forbrydelser	eller	krænker	andres	rettigheder.		
	
Den	slags	forebyggende	forholdsregler	er	ikke	i	strid	med	grundlovens	§	77	og	heller	ikke	EMRK	
art.	10,	men	en	nødvendighed	for	at	forebygge	rystelser	af	vores	så	sårbare	demokrati.	
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
Konklusion:	Ghettoplanen	er	ren	udlændingepolitik	
af	Leif	Herman,	bestyrelsesformand	i	Retspolitisk	Forening	
	
Succesrigt	 møde	 den	 6.	 marts	 på	 ”Tranquebar”	 om	 Ghettoplanens	 boligdel	 arrangeret	 af	
Socialpolitisk	Forening	i	Hovedstaden	og	Retspolitisk	Forening	
	
I	 marts	 2018	 offentliggjorde	 regeringen	 sin	 plan	 –	 ’Ghettoplanen’	 –	 om	 ”Ét	 Danmark	 uden	
parallelsamfund	 –	 Ingen	 ghettoer	 i	 2030”.	 I	 maj	 2018	 indgik	 regeringen	 en	 aftale	 med	
Socialdemokratiet,	Dansk	Folkeparti	og	Socialistisk	Folkeparti	om	initiativer	på	boligområdet,	der	
modvirker	 parallelsamfund.	 Aftalen	 blev	 omsat	 i	 en	 række	 lovforslag,	 som	 en	 masse	
organisationer	 kritiserede	 og	 indgav	 høringssvar	 imod.	 Partierne	 bag	 aftalen	 var	 imidlertid	
resistente,	og	aftalen	blev	omsat	til	lovgivning	med	virkning	fra	december	2018.		

	
Spørgsmålet	 er	 nu,	 hvilken	 effekt	 de	 nye	 krav	 vil	
have	for	kommuner	og	boligorganisationer,	beboere	
og	 boligsøgende?	 Kan	 et	 boligområde,	 der	 er	
udpeget	 som	 ’hård	 ghetto’,	 komme	 af	 ghettolisten,	
hvis	f.eks.	yderligere	4	beboere	kommer	i	arbejde	og	
4	 kriminalitetsdømte	 flytter?	 Hvordan	 kan	 et	
såkaldt	’udsat	boligområde’	undgå	at	komme	på	den	
’hårde	 ghettoliste’?	 Risikerer	 vi	 –	 landet	 over	 –	 at	
miste	 eftertragtede	 boliger	 som	 konsekvens	 af	
Ghettoplanen?	

	
	
	
	

	

fortsættes	s.	3	
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fortsat	fra	s.	2	
	
Spørgsmålet	 er	 således	 også,	 om	 man	 har	
nok	viden	om	de	 forventelige	effekter	af	en	
statslig	indgriben	som	denne	omplacering	af	
’de	 fremmede’?	 Eller	 om	 man	 kan	 blive	
’bagklog’	 ved	 at	 høste	 erfaringerne	 om	
effekterne	af	Ghettoplanen.	
	
For	 at	 belyse	 alle	 disse	 spørgsmål	 havde	
Socialpolitisk	 Forening	 i	 Hovedstaden	 i	
samarbejde	 med	 Retspolitisk	 Forening	
indbudt	journalist	og	forfatter	Ole	Hammer,	
der	 igennem	 årene	 har	 specialiseret	 sig	 i	
indvandrerspørgsmål,	direktør	Bent	Madsen	
(Danmarks	 Almene	 Boliger)	 og	 senior-
forsker	 Rikke	 Skovgaard	 Nielsen,	 (Statens	
Byggeforskningsinstitut).	 Desværre	 måtte	
borgmester	 Michael	 Ziegler	 (Høje	 Tåstrup)	
sende	afbud.	
	

	

	
Leif	Herman	til	mødet	på	Tranquebar	

Det	blev	en	meget	interessant	aften	for	fulde	huse.	Den	historiske	begrundelse	for	”ghettoerne”	
og	 de	 udsatte	 boligområder	 blev	 klarlagt,	 så	 ingen	 kunne	 være	 i	 tvivl	 om,	 at	 indvandrere	 og	
flygtninge	ikke	af	sig	selv	havde	”klumpet	sig	sammen”	i	det	almene	byggeri.	Boligselskabernes	
forhandlinger	 med	 forligspartierne	 blev	 gennemgået.	 Denne	 gennemgang	 viste	 tydeligt,	 at	
boligselskaberne	 igennem	 adskillige	 år	 havde	 udarbejdet	 og	 gennemført	 omfattende	
renoveringer	af	det	ældre	almene	byggeri,	men	naturligvis	 ikke	kunne	forventes	af	sig	selv	at	
nedbringe	 antallet	 af	 almene	 boliger	 i	 de	 såkaldte	 ghettområder	 til	 40%.	 Afslutningsvis	
diskuterede	 Rikke	 Skovgaard	 en	 række	 stærkt	 diskriminerende	 elementer	 i	 aftalen	 og	 den	
efterfølgende	lovgivning.	
	
De	 rejste	 spørgsmål	 blev	 grundigt	 belyst	 i	 den	 efterfølgende	 diskussion.	 Desværre	 må	
konklusionen	 være,	 at	 ghettopakken	 er	 ren	 udlændingepolitik	 og	 ikke	 et	 reelt	 ønske	 om	 at	
forbedre	 boligområderne,	 for	 der	 er	 næppe	 	 meget	 at	 gøre	 for	 de	 allerede	 udpegede	 hårde	
”ghettoområder”,	der	inden	for	en	relativt	kort	periode	(2030)	skal	nå	at	nedbringe	andelen	af	
almene	boliger	til	40%.	Derimod	ser	situationen	noget	nemmere	ud	for	udsatte	boligområders	
muligheder	for	undgå	at	komme	på	en	ghettoliste,	idet	der	kun	skal	meget	små	forskydninger	til	
i	beboersammensætningen,	før	området	glider	fri	af	denne	betegnelse.	
	
At	 et	 andet	 politisk	 flertal	 efter	 folketingsvalget	 kan	 ændre	 på	 forholdene	 er	 nok	
ønsketænkning.	
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”Dansk	retspolitik	har	fået	to	alvorlige	slagsider”	
af	Mikael	Hertig,	folkepensionist	og	cand.scient.pol.	
	
	
Mit	 liv	 som	 folkepensionist	 går	 med	 på	 den	 ene	
side	 at	 prøve	 at	 hjælpe	 grønlændere	 i	 Danmark,	
når	 de	 kommer	 i	 klemme	 i	 forholdet	 til	
myndighederne,	 herunder	 jobcentrene,	 eller	 i	
familie-	og	anbringelsessager.	Det	 sker	ud	 fra	det	
synspunkt,	 at	 uden	 en	 sådan	 	praktisk	 erfarings-
basis	kan	jeg	ikke	drive	retssociologisk	forskning	i	
mødet	 mellem	 grønlænder	 og	 magtapparat.		
	
Jeg	har	meldt	mig	ind	i	Retspolitisk	Forening,	fordi	
dansk	retspolitik	har	fået	to	alvorlige	slagsider:		

Folketinget	 interesserer	 sig	 kun	 for	 kriminal-
politik,	og	det	på	en	asocial	og	hårdtslående	måde.	
Kriminalitet	 bliver,	 som	 jeg	 ser	 det,	 udelukkende	
anset	for	onde	menneskers	onde	gerninger.		

	

	
Derfor	bliver	fokus	rettet	mod	skyld	og	straf.	Gevinsten	for	borgere,	der	endnu	ikke	har	
siddet	inde	er,	at	de	kan	føle	sig	ekstra	(selv)retfærdige	til	forskel	for	dem,	der	enten	sidder	
inde	eller	har	gjort	det.	
	
Folketinget	støtter	magtapparatet	imod	borgerne,	og	legalitetskontrollen	ser	ud	til	at	være	
læderet.	Det	bliver	næppe	bedre,	hvis	man	særligt	ser	på	det	lille	grønlandske	mindretal	i	
Danmark.	

Det	ser	indtil	videre	for	mig	ud,	som	om	grønlænderne	i	Danmark	udsættes	for	diskrimi-
nation.		
	
Jeg	kan	ikke	påvise	noget	som	helst	videnskabeligt	uden	de	praktiske	erfaringer	fra	det	
sociale	arbejde.	De	erfaringer,	jeg	gør	undervejs,	giver	mig	en	slags	klinisk	indblik	i	både	
lovgivningen	og	den	sociale	virkelighed,	den	skulle	have	foldet	sig	ud	i.	
	
Men	hensigten	for	mit	vedkommende	er	at	åbne	et	retssociologisk	ph.d.	forløb	ved	Aarhus	
Universitet,	start	februar	2020.	

Jeg	får	indimellem	semividenskabelige	eller	kroniklignende	artikler	udgivet,	eller	også	
udgiver	jeg	dem	på	egen	hjemmeside.		
	
Den	socialjuridiske	service	skal,	så	vidt	jeg	kan	vurdere,	sætte	ind	så	tidligt	som	muligt	for	at	
få	effekt.		
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Generalforsamling	og	KAFKAT	
af	Merete	Kampmann,	bestyrelsesmedlem	i	Retspolitisk	Forening	

”Jeg	 tænkte	 faktisk	 ikke	 meget	 -	 og	 slet	 ikke	 langt	 eller	 modigt	 -	 men	 handlede	 ud	 fra	 en	 klar	
mavefornemmelse	og	opfattelse	af,	at	man	ikke	behandler	mennesker	sådan	i	Danmark.”	Sådan	sagde	
rektor	ved	Nyborg	Gymnasium,	Henrik	Vestergaard	Stokholm,	i	sin	takketale	efter	at	fået	overrakt	
Retspolitisk	Forenings	pris	KAFKAT.	Hele	talen	kan	læses	her	Eftertanker ved Henrik Vestergaard Stokholm	
	
	

	

	

	

fra	venstre:	Bjørn	Elmquist,	Frank	Grevil,	Maj	Olufsen,	
Henrik	Vestergaard	Stokholm	og	Morten	Skjoldager		
	
	
Formand	for	Retspolitisk	Forening,	Bjørn	Elmquist,	mente	imidlertid	i	sin	begrundelse	for	at	tildele	
Henrik	Vestergaard	Stokholm	KAFKAT,	 at	han	bestemt	havde	udvist	 civil	 courage.	Det	 nemmeste	
ville	 være	 at	 smække	 hælene	 sammen,	 makke	 ret	 og	 lade	 børnene	 sejle	 i	 egen	 sø.	 Da	 Henrik	
Vestergaard	 Stokholm	 lod	 de	 somaliske	 børn	 fortsætte	 i	 deres	 klasser,	 vidste	 han	 ikke,	 hvilke	
konsekvenser	 det	 ville	 få	 for	 hans	 stilling	 som	 rektor.	 Men	 han	 vægtede	 sit	 ansvar	 for	 børnene	
højest.	 Børnene	 måtte	 ikke	 havne	 i	 et	 politisk	 og	 socialt	 limbo.	 Sidenhen	 har	
undervisningsministeren	bekræftet,	at	Henrik	Vestergaard	Stokholm	handlede	korrekt.		
	
Hvad	kræver	det	at	udvise	civil	ulydighed	–	og	hvilke	konsekvenser	kan	det	have?	var	 temaet	 for	den	
efterfølgende	 paneldebat,	 hvor	 debattører	 med	 egne	 erfaringer	 deltog.	 Ud	 over	 prismodtageren	
medvirkede	Frank	Grevil,	tidligere	medarbejder	i	Forsvarets	Efterretningstjeneste	og	dømt	af	Østre		
Landsret	 i	2006	for	krænkelse	af	 tavshedspligten,	 tidligere	overlæge	Maj	Olufsen,	der	 i	november	
2014	 blev	 afskediget	 fra	Hvidovre	Hospital	 efter	 30	 år,	 fordi	 hun	 gjorde	 indsigelse	 imod	 en	 stor	
besparelse	i	Familieambulatoriet,	og	Morten	Skjoldager,	som	skrev	bogen	“Syv	år	for	PET”.	
	
Paneldeltagerne	pegede	på,	at	nøgleordene	er	”åbenbar	almeninteresse”.	Det	er	vigtigt,	at	whistle	
blowere	 er	 beskyttet,	det	 er	 ofte	 ikke	 tilfældet	 i	 dag.	Men	det	 er	 vigtigt,	 at	 ulovligheder	 kommer	
frem	i	lyset,	for	det	har	betydning	for	mennesker.	Offentlige	myndigheder	her	i	landet	ønsker	ikke	at	
tabe	ansigt	og	gør	alt	for	at	afbøde	skaderne.		
	
Overrrækkelsen	af	KAFKAT	og	debatten	om	civil	ulydighed	fandt	sted	den	6.	april	i	København	efter	
foreningens	 generalforsamling,	 hvor	 Bjørn	 Elmquist	 aflagde	 beretning	 for	 det	 forgangne	 år.	
Mangeårigt	bestyrelsesmedlem	Peter	Arnborg	ønskede	ikke	genvalg.	Nye	bestyrelsesmedlemmer	er	
Noe	Munck,	 som	 tidligere	 har	 siddet	 i	 bestyrelsen,	og	Marianne	Olsen.	 Celina	 Justiva	afløser	 som	
repræsentant	 for	 Retskritisk	 Forum	 Morten	 Kjeldsen.	 	 Fra	 medlemmerne	 blev	 der	 udtrykt	
bekymring	for	den	retspolitiske	tilstand.	
	
Man	kan	læse	beretning	og	referat	på	hjemmesiden	formandsberetning, referat generalforsamling.  
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Retspolitisk Forenings historie 
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.  
 
Det er svært at få folk til at bekymre sig om retssikkerhed, demokratiske og sociale rettigheder, 
som Retspolitisk Forening arbejder for. Det minder om følgende paradoks: Når vi ser et barn 
løbe med en saks, bliver vi bange, råber stop og forsøger at forhindre en ulykke. Men når vi 
læser om atombomber, der kan dræbe millioner af børn, får det os – i bedste fald – til at ryste på 
hovedet et kort sekund. Sådan er det også med retssikkerhed og rettigheder. Det er først, når vi 
står over for en virkelig og konkret situation, at det går op for os, hvad retssikkerhed egentlig 
betyder - og hvorfor retssikkerhed er så vigtigt for et velfungerende samfund. Det er her vi må 
huske på, at det aldrig er for sent at gøre en forskel. 
 
Retspolitisk Forening afgiver mange høringssvar 
Et af RPF’s fokusområder er 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 2019”. Ældre høringssvar kan findes under ”Arkiv”. 
 
Vi vil rigtig gerne være flere til at besvare høringerne. Er du interesseret i at deltage – inden 
for det område, der har din interesse – kan du skrive til sekretær@retspolitik.dk. 
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
	

	
	
 

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

eller	følg	os	på	Facebook	og	Instagram	
	
	


