
 

 

Bliv aktiv - deltag i 
Retspolitisk Forenings 
høringspanel 

Retspolitisk forening sætter i dette 
nyhedsbrev fokus på foreningens 
høringspaneler, Patrick Mac 
Manus mindepris til Bjørn 
Elmquist, Debatmøder, og 
identitetstyveri 

Nyhedsbrev 
Nr. 1 - 2012  

Retspolitisk 
Forening 

Formanden for Retspolitisk Forening 
fik til avisen Arbejderens 30 års 
jubilæum Patrick Mac Manus 
mindepris 2012 på 5000 kroner. Prisen 
blev overrakt for første gang. 

Patrick Mac Manus blev født i Irland i 
1944 og døde i København den 12. 
august 2011. Han var forfatter og 
revolutionær, og har udgivet flere 
bøger på forlaget Arbejderen. Patrick 
Mac Manus var talsmand for 
foreningen Oprør og blev den 15. 
marts 2010 idømt et halvt års betinget 

Mindepris til Bjørn 
Elmquist 

 

En formands visioner! 
På det retspolitiske område er det en uomgængelig opgave for vores 
forening at arbejde for, at det seneste tiårs stramninger "rulles 
tilbage". Hvor Danmark i mange henseender tidligere stod som et 
foregangsland, eller i hvert fald lå på linje med lande som Sverige, 
Norge og Holland som progressive og tolerante lande med hensyn til 
kriminalitetsforebyggelse og -bekæmpelse samt på 
udlændingeområdet, ser det i dag ganske anderledes ud. 
 
Der er hobevis af eksempler, der både går på helt konkrete og 
specifikke punkter som kriminel lavalder, strafbar knivbesiddelse og 
strafferammer i de enkelte paragraffer og så til generelle problemer 
som fatalt lovsjusk mht udlændingeloven og lovgiver ubændige og 
grundlovsstridige indblanding i konkrete verserende sager for 
domstolene.Alle emner har været konsekvent og løbende påpeget i 
RPF's høringssvar, når lejlighed bød sig, og i vores indlæg i den 
aktuelle debat i medierne.Opgaven er ikke aldeles håbløs, jfr. de 
ændringer, som allerede er genneført angående lavalderen og reglerne 
om besiddelse af kniv. Men det allermeste mangler stadig væk. 
 
Det giver anledning til at understrege, at vi i vort arbejde er uden 
partipolitiske bindinger. Om det er højre- eller venstresiden i 
folketinget, der har magten, så er vores mål dog de samme: styrke 
indsatsen til fordel for de svage grupper og personer i samfundet, 
som der står i vores vedtægter.Hvad vores organisation angår, agter 
vi i bestyrelsen i dette efterår, vinter og forår at arbejde målrettet på 
at styrke vores "høringspaneler", dvs. de grupper af foreningens 
medlemmer, som deltager i udarbejdelsen af vores svar på de 
lovforslag, som sendes i høring til os.Vil også du, kære læser af disse 
linjer, være med, så sig til. Send en e-mail eller ring til vores 
høringssekretær, susisharknielsen@gmail.com.  På den måde kan det 
enkelte medlem gøre sit til at realisere foreningens må - og i øvrigt 
også påvirke visionerne.... 
 
Bjørn Elmquist – Formand for Retspolitisk Forening 2012-2013 

 

Folketingsåret er lige startet, og 
dermed kan vi se frem til en lang 
række lovforslag, som Retspolitisk 
Forening gerne vil kommentere. 
Derfor har vi behov for, at flere 
deltager i dette arbejde. Har du tid og 
lyst til at være med i høringspanelet, 
kan du skrive til Susi Hjorth 
Bærentzen, 
susisharknielsen@gmail.com. Angiv 
gerne inden for hvilke områder, du 
gerne vil bidrage. 



 

`

Debatmøde - 
Retssikkerhed  
for sociale klienter 
22. november 2012 
 
 
Torsdag, den 22. november kl. 17:00-19:00 
afholder Retspolitisk Forening et 
debatmøde om retssikkerhed for sociale 
klienter. Mødet foregår i Østerbrohuset i 
Århusgade i København.  
Formålet med mødet er at debattere den 
situation, den enkelte borger kan stå i, og 
de vilkår, som kommunerne arbejder 
under i det sociale system. 

 

 

(fortsat) 

fængsel efter at have opfordret til at støtte 
befrielsesbevægelserne PFLP og FARC.  

Bjørn Elmquist fik prisen for sin utrættelige kamp for 
de demokratiske rettigheder og mod de terrorlove, 
som Patrick Mac Manus selv dedikerede de seneste 
år af sit liv til at rejse debatten om. 

- Jeg er meget stolt og beæret over at modtage prisen. 
Mac Manus afprøvede grænserne for terrorlovene for 
at påvise, hvor langt ud vi er nået: Nemlig dertil, 
hvor støtte til en colombiansk radiostations 
ytringsfrihed er en støtte til terrorisme. Han var en 
menneskerettighedsaktivist og forkæmper for 
demokratiet, sagde Bjørn Elmquist ved 
overrækkelsen.  

Du kan læse mere om Patrick Mac Manus og prisen 
her: http://arbejderen.dk/indland/mac-manus-prisen-
skal-%C3%A6re-opr%C3%B8ret 

1% af danskerne var i 2009 udsat identitetstyveri 
– og denne form for forbrydelse er i vækst… 

På den baggrund  - og fordi Dansk Folkeparti havde 
fremsat lovforslag om særskilt straf for 
identitetstyveri og identitetssvindel – afholdt  
Folketinget en høring den 8. maj 2012. 

Konklusionen på høringen var, at det er vigtigt 

• at definere, hvad identitetstyveri er 
• at privatpersoner og firmaer ved, hvordan de 

forebygger identitetstyveri 
• at brugen af cpr.numre begrænses til et 

minimum ved køb af varer og serviceydelser 
• at der er nem adgang til at få hjælp i tilfælde 

af identitetstyveri 
• at finde ud af, om der er behov for ny 

lovgivning 
 

Derfor er der forskellige tiltag på vej: 

• Repræsentanten for Rigspolitiet nævnte, at 
man inden for kort tid vil oprette en ny 
hjemmeside, nemlig www.netsikkerhed.nu, 
så der er én direkte adgang til gode råd og 
hjælp, hvis man har været udsat for 
identitetstyveri (ikke i funktion pr. 1. oktober 
2012) 

Advokat, Bjørn Elmquest  
Bjørn Erik Elmquist, født 13. november 1938 i 
Svendborg er dansk advokat, journalist og tidligere 
folketingsmedlem for først Venstre og senest Det 
Radikale Venstre. Gennem tiderne har han haft en lang 
række tillidsposter, bl.a. var han medlem af bestyrelsen i 
Center for Menneskerettigheder fra 1987, 
bestyrelsesformand for Amnesty International i Danmark 
1992-94 og siden 2004 formand for Retspolitisk 
Forening. 

Identitetstyveri! – Brug for ny 
lovgivning?  



 

    

Vil du vide mere?  
 

        Besøg vores hjemmeside - www.retspolitik.dk  
 
  

og hjælp, hvis man har været udsat for 
identitetstyveri (ikke i funktion pr. 1. oktober 
2012) 

• Digitaliseringsstyrelsen vil sørge for, at der 
ligger råd og vejledning på www.borger.dk 
(ikke i funktion pr. 1. oktober 2012) 

• på www.politi.dk er det – iflg. Rigspolitiet – 
allerede nemt at finde hjælp (ikke nemt pr. 1. 
oktober 2012) 

 

De fleste sager handler om økonomisk misbrug.  
Desuden findes der kriminelt misbrug fx for at sløre 
en forbrydelse og endeligt socialt misbrug, hvor folk 
bliver svinet til på nettet. Der er tale om omvendt 
bevisbyrde: at man skal bevise, at man ikke er den, 
der fx har bestilt en vare. Man kan ikke få nyt cpr.nr. 

Repræsentanten fra Norge fortalte, at omfanget der er 
større end i Danmark, i 2010 havde 3,1 % af 
befolkningen været udsat for identitetstyveri. I Norge 
har man lovgivet i 2008 med en særskilt straframme. I 
loven har man defineret, hvad identitetstyveri er.  

Forebyggelse er det vigtigste, derfor har man i Norge 
én adgang til oplysninger og hjælp, nemlig en 
hjemmeside med gode råd – både til forebyggelse og 
til den, der har oplevet identitetstyveri.  

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 
overfor 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.  

Hele høringen kan ses her: 
http://www.ft.dk/webtv/video/20111/reu/H2.aspx?from
=08-05-2012&to=09-05-
2012&selectedMeetingType=&committee=&as=1#play
er 

For mere information:  
http://www.idtyveri.info/ 


