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Den	 nye	 socialdemokratiske	 regering	 får	
kritik	 både	 af	 Retspolitisk	 Forenings	 formand	
Bjørn	 Elmquist	 og	 bestyrelsesmedlem	 Leif	
Herman.		
Demokratisk	 praksis	 uden	 mørkelygte	 kan	
godt	lade	sig	gøre	skriver	Marianne	Olsen,	som	er	
nyt	bestyrelsesmedlem	i	foreningen.	
Med	 meget	 forskellige	 udgangspunkter	 kan	 du	
desuden	 læse	 om	 baggrunden	 for,	 hvorfor	
henholdsvis	 Ole	 Husgaard	 og	 Niels	 Valdemar	
Vinding	 er	 nye	 medlemmer	 af	 Retspolitisk	
Forening.	
----------------------------------------------------------------	
	
Snublen	i	starten	varsler	ilde	
af	Bjørn	Elmquist,	formand	for	Retspolitisk	
Forening	

	

	
Det	vakte	masser	af	ros	og	udbredt	 tilfredshed,	da	statsministeren	som	en	af	sine	 første	
officielle	embedshandlinger	den	13.	august	2019	gav	en	uforbeholden	undskyldning	til	
Godhavnsdrengene	 og	 alle	 andre	 tidligere	 tvangsanbragte	 børn,	 der	måtte	 have	 været	
udsat	for	tilsvarende	behandling.	
	
Hun	rådede	dermed	bod	på	alle	tidligere	regeringers	dumstædige	afvisning	siden	2011	af	
den	 fremlagte	 dokumentation	 på,	 at	 den	 måde,	 drengehjemmet	 Godhavn	 tilbage	 i	
halvtredserne	og	tresserne	behandlede	de	anbragte	drenge	på,	var	så	grov,	at	der	var	tale	
om	tortur	og	anden	nedværdigende	eller	ydmygende	mishandling.	Dermed	opgav	denne	
nye	regering	det	skalkeskjul,	man	tidligere	havde	ladet	Kammeradvokaten	etablere	ved	at	
påstå	 forældelse	 –	 helt	 uagtet	 tortur	 efter	 FN’s	 antitorturkonvention	 ikke	 forældes.	 Det	
mummespil	sluttede,	da	et	meget	stort	flertal	i	Folketinget	for	et	års	tid	siden	udtrykkeligt	
vedtog,	at	den	slags	myndighedsansvar	ikke	forældes.	
	
Men	statsministerens	uforbeholdne	bodsgang	risikerer	at	være	en	enlig	svale.	Siden	
da	har	vi	set	både	justitsministeren	og	integrationsministeren	fremlægge	lovforslag,	som	
helt	utvetydigt	flugter	med	den	retspolitiske	kurs,	den	tidligere	regering	fik	stemt	igennem	
i	Folketinget,	først	med	DF’s	stemmer	og	siden	hen	også	med	socialdemokraternes.	
	
Så	man	kan	sige,	at	”vi”	var	advaret.		
	
Men	 én	 ting	er,	 at	 socialdemokraterne	 i	 opposition	 søgte	 indflydelse	 af	 –	 håbede	man	–	
taktiske	 hensyn.	 Langt	 alvorligere	 er	 det,	 at	 man	 som	 leder	 af	 en	 ét-parti	
mindretalsregering	fremlægger	lovforslag,	der	så	entydigt	appellerer	til	oppositionens	
kyniske	og	formørkede	linje	og	slet	ikke	til	regeringens	parlamentariske	grundlag,	dvs.	
RV,	SF	og	Enhedslisten.	
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Jeg	 skal	 i	 flæng	og	uden	her	at	 gå	 i	detaljer	 blot	henvise	 til	 forslagene	om	markant	 forøgelse	af	
videoovervågning	 på	 offentlige	 steder,	 gader	 og	 stræder,	 om	mindre	 brug	 af	 betingede	 domme	
med	 samfundstjeneste,	 og	 om	 administrativ	 fratagelse	 af	 dansk	 statsborgerskab	 for	 voksne	 og	
også	børn	med	en	ineffektiv	form	for	domstolsprøvelse.	
	
Og	der	er	i	lovprogrammet	adviseret	mere	af	samme	skuffe.	
	
Et	 gennemgående	 træk	 i	 lovbemærkningerne	 er,	 at	 der	 kan	 være	 tale	 om	 overtrædelse	 af	
Danmarks	internationale	forpligtelser,	men	at	det	er	en	procesrisiko,	som	man	lægger	op	til,	at	et	
politisk	flertal	godt	vil	løbe	i	betragtning	af	de	opstramninger,	de	derved	opnår.	
	
Tænk	hvis	vi	alle	sammen	i	vores	dagligdag	var	villige	til	at	løbe	en	tilsvarende	procesrisiko.	Kør	
blot	 over	 for	 gult	 lys	 hver	 gang!	 Snyd	 på	 vægten!	 Køb	 sort!	 Lad	 være	med	 at	 opgive	 din	 fulde	
indtægt!	Går	den,	så	går	den.	God	moral?	Samfundssind?	Jamen	sikke	et	samfund….	
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
Regeringens	retspolitiske	amokløb	
af	Leif	Herman,	bestyrelsesmedlem	i	Retspolitisk	Forening	
	
Regeringsskiftet	i	juni	2019	gav	et	spinkelt	håb	om,	at	den	retspolitiske	kurs	i	det	mindste	i	nogen	
grad	kunne	præges	af	sund	fornuft	og	væsentlige	retsstatsprincipper.	 Justitsministerposten	blev	
besat	 med	 en	 jurist,	 der	 måtte	 formodes	 at	 have	 et	 indgående	 kendskab	 til	 retssikkerhed	 og	
saglighed	i	behandlingen	af	både	lovgivning	og	konkrete	sager.	Ser	man	på	det	flertal,	der	bragte	
regeringen	 til	 magten	 og	 i	 det	 såkaldte	 forståelsespapir,	 der	 aftegnede	 flertallets	 hensigter,	
anføres	på	s.	16,	at	regeringen	vil	sikre	sund	fornuft	i	hvert	fald	i	udlændinglovgivningen.	
	
Det	håb	har	regeringens	seneste	initiativer	
godt	og	grundigt	afvist,	og	den	sunde	fornuft	
er	 henvist	 til	 en	 fjern	 fremtid.	 Først	
lovgivningen	 om	 fratagelse	 af	 det	 danske	
statsborgerskab,	afvisning	af	at	hjemtage	børn	
og	mødre	fra	kurdiske	fangelejre.	Derefter	den	
såkaldte	tryghedspakke.	 	Det	meste	begrundet	
med	tryghed	og	sikkerhed	for	de	borgere,	der	
opholder	sig	her	i	landet.	Desuden	er	personer,	
der	har	dobbelt	statsborgerskab	anset	for	illo-	 	
yale	over	for	den	danske	stat.		
	
Sikkerhedsargumentet	lyder	ganske	besnærende.		Vi	bryder	os	naturligvis	ikke	om,	at	potentielle	
terrorister,	 der	 ovenikøbet	 formentlig	 har	 begået	 krigsforbrydelser	 i	 Syrien	 eller	 Irak,	 kan	
fortsætte	med	deres	ugerninger	her.	
	
PET	har	vurderet,	at	ca.	150	personer	siden	2012	er	udrejst	til	Syrien,	heraf	skønnes	1/3	at	være	
vendt	hjem.	Fratrækkes	et	antal	personer,	der	har	været	i	krig	på	kurdisk	side,	skal	det	nok	passe,	
at	 der	 lige	 for	 tiden	 er	 en	 30-40	 allerede	 hjemvendte	 personer,	 der	 tidligere	 har	 deltaget	 i	 IS-
uhyrlighederne.	De	må	vel	formodes	også	at	udgøre	en	sikkerhedsrisiko.	Lægger	man	dertil	de		
	

fortsættes	s.	3	
	



	 3	

	

fortsat	fra	s.	2	
	
syrienkrigere	 fra	 Tyskland,	 Frankrig,	 Belgien	 og	 andre	 EU-lande,	 der	 er	 vendt	 hjem,	 begynder	
sikkerhedsargumentet	at	 fortone	sig	som	det	rene	bluff.	Hjemvendte	syrienkrigere	fra	andre	EU-land	kan	
frit	 rejse	 ind	 i	 Danmark.	 Og	 de	 har	 næppe	 noget	 dansk	 statsborgerskab,	 som	 kan	 fratages	 dem.	 Er	 de	
bekymrede	 for	 dansk	 grænsekontrol,	 er	 der,	 som	 professor	 Eva	 Smith	 har	 bemærket,	 rigeligt	 med	
kyststrækninger	at	gå	i	land	på.			
	
Den	tilsidesatte	loyalitet	har	ofte	været	anført	som	begrundelse.	Da	de	fik	dansk	statsborgerskab,	afgav	de	
nemlig	 samtidig	 en	 loyalitetserklæring	 overfor	 grundlov	 og	 danske	 værdier,	 hedder	 det.	 	 Jamen	hvad	 så	
med	dem,	der	ikke	har	dobbelt	statsborgerskab?	De	har	vel	også	i	forbindelse	med	ansøgningen	om	dansk	
statsborgerskab	afgivet	loyalitetserklæringer.	Eller	de	har	slet	ikke	afgivet	nogen	erklæring,	fordi	de	er	født	
af	 danske	 statsborgere	og	 dermed	 automatisk	er	blevet	danske.	Loyalitetserklæringen	har	 således	 logisk	
set	 intet	at	gøre	med	 fratagelse	af	det	danske	statsborgerskab,	hvis	man	bruger	den	som	begrundelse	for	
fratagelse.	 For	 kvindernes	 vedkommende	 gælder	 det,	 at	 en	 del	 er	 danske	 konvertitter,	 som	 ikke	 har	
dobbelt	statsborgerskab.	
	
Og	så	var	det	slet	ikke	S-regeringens	idé,	men	lovforslagene	er	fostret	af	den	forrige	regerings	aftale	
med	Dansk	Folkeparti.	Men	lige	pludselig	fik	integrations-	og	udlændingeministeren	travlt,	da	vores	NATO-
allierede	ville	gå	til	angreb	på	kurderne	i	det	nordlige	Syrien.	Det	var	ikke	IS-krigerne,	Tyrkiet	var	ude	efter.	
Dem	havde	de	faktisk	et	 fint	 forhold	 til.	Den	tyrkiske	 intervention	betød,	at	 fangelejre	 for	 IS-krigere	blev	
forladt,	og	ud	strømmede	slubberterne.	Så	blev	lovforslagene	fisket	frem	af	Integrationsministeriets	skuffer	
og	hastebehandlet	på	mindre	end	en	uge.	
	
Næste	 omgang	 sikkerhedsmæssig	 handlekraft	 kom	 i	 form	 af	 regeringens	 16	 punkter,	 der	 bl.a.	
indebærer	 en	 hidtil	 uset	 forøgelse	 af	 offentlig	 og	 privat	 fotoovervågning	 begrundet	 i	
bombesprængninger,	 vanvidskørsel,	 knivstikkeri	 og	 andet	 uvæsen.	 Grænsen	 til	 Sverige	 skal	midlertidigt	
kontrolleres,	politiet	skal	have	flere	efterforskningsbeføjelser,	og	fristen	for	sletning	af	de	såkaldte	ANPG-
oplysninger	fra	nummer-pladescannere	skal	forlænges.	Det	gælder	endda	navnlig	oplysninger,	der	ikke	kan	
bruges	til	noget,	fordi	det	automatiske	check	med	politiets	øvrige	registre	ikke	giver	noget	udslag.	I	dag	er	
slettefristen	24	timer.	Den	skal	nu	forlænges	til	60	dage.	Den	idé	stammer	fra	Socialdemokratiets	tidligere	
retsordfører,	 der	 sammen	med	 DF’s	 daværende	 retsordfører	 markerede	 handlekraft	 ”for	 at	 fange	 flere	
forbrydere”,	som	de	sagde.	Retsordføreren	er	senere	befordret	til	højere	poster	i	den	nye	S-regering.		
	
Idiotien	 i	 forslaget	er	 til	 at	 få	øje	på	netop	fordi	oplysningerne,	de	såkaldte	no-hits,	er	ubrugelige.	Men	
det	 fortier	 justitsministeren	 med	 omhu	 i	 sit	 oplæg.	 Og	 så	 skal	 der	 i	 øvrigt	 opstilles	 112	 yderligere	
stationære	nummerpladescannere	plus	20	mobile.	
	
Forøger	 det	 så	 trygheden	 og	 sikkerheden	 for	 den	 almindelige	 lovlydige	 borger?	 Ja	 hvis	 tryghed	 og	
sikkerhed	 forøges	 ved	 potentielt	 at	 gøre	 hele	 befolkningen	 til	 lovovertrædere,	 så	 er	 der	 tryghed	 og	
sikkerhed,	men	retten	til	et	privatliv	fortoner	sig	gevaldigt.	Tilsvarende	gælder	for	den	skandaliserede	
brug	af	oplysninger	fra	mobiltelefonmaster	som	bevis	i	retssager.	
	
Hvordan	 er	 så	erfaringerne	med	den	hidtidige	 fotoovervågning	med	 fastmonterede	 kameraer?	Det	 får	 vi	
ikke	 rigtig	 noget	 at	 vide	 om.	 Men	 sikkert	 er	 det,	 at	 bombesprængningen	 ved	 nærpolitistationen	 på	
Nørrebro	blev	overvåget	af	ikke	mindre	end	tre	kameraer.	Gerningsmanden	er	stadig	på	fri	fod.	Og	sikkert	
er	 det,	 at	 politiet	 pillede	 en	 række	 overvågningskameraer	 på	 Strøget	 ned,	 fordi	 billederne	 ikke	 kunne	
bruges.	Men	vi	skal	åbenbart	have	mere	af	den	slags,	der	ikke	virker.	
	
Retspolitisk	Forening	har	 intet	til	overs	for	syrienkrigere	med	eller	uden	dobbelt	 statsborgerskab.	Vi	har	
ikke	et	gran	af	sympati	for	bombemænd,	knivstikkere,	bandemedlemmer	eller	vanvidsbilister.	Men	kunne	
disse	 fænomener	 ikke	bekæmpes	med	 forslag,	der	 ikke	som	det	 første	udløser	panderynker	over	
tilsidesættelsen	af	retssikkerheden	efterfulgt	af	hovedrysten	og	larmende	latter.	
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Åbenmundede	bureaukrater:	Demokratisk	praksis	uden	mørkelygte	
Demokratiet	bliver	forvaltet	i	Aarhus	kommunes	afdeling	for	Sundhed	og	Omsorg	ved	
hjælp	af	åbenmundet	bureaukrati	
af	Marianne	Olsen,	bestyrelsesmedlem	i	Retspolitisk	Forening	
	
Med	 Antonio	 Gramscis	 (italiensk	 filosof	1891-1937)	 ord	 i	 tankerne:	 ”Fremskridt	 bliver	
ikke	 opnået	 med	 utopiske	 drømmerier,	 men	 en	 lang	 vandring	 gennem	
institutionerne”	 har	 direktøren	 for	 Sundhed	 og	 omsorg	 i	 Aarhus	 kommune,	 Hosea	
Dutschke,	indført	sin	egen	form	for	bureaukrati,	”Åbenmundede	Bureaukrater”.	
	
Man	 skal	 lægge	 mærke	 til	 sammenstillingen	 af	
’åbenmundede’	og	’bureaukrater’	og	tænke	godt	efter:	
Er	vi	ikke	netop	vant	til,	at	bureaukrater	gør	meget	af	
deres	arbejde	i	hemmelighed?	At	mørkelygten	således	
spreder	 sig	 over	 selve	 virkeliggørelsen	 af	
demokratiet?	 Hvordan	 er	 det	 f.eks.,	 at	 offentlig-
hedsloven	 ser	 ud?	 Og	 nu	 her	 på	 det	 sidste,	 hvor	
regeringen	vil	holde	danske	statsborgere,	de	såkaldte	
’fremmedkrigere’,	ude	af	landet	med	det	argument,	at	
de	er	 forbrydere,	 skønt	de	 ikke	er	blevet	dømt,	og	at	
man	 dertil	 vil	 have	 en	 delvis	 hemmelig	 rettergang,	
hvis	de	skulle	komme	inden	for	landets	grænser?	
	
Lad	os	 -	uden	at	 fortabe	os	 i	 flere	eksempler	–	se	på,	
hvad	ideen	er	med	at	stille	’åbenmundede’	sammen	

	
Hosea	Dutschke	

med	’bureaukrater’.	
	
Hosea	 Dutschkes	 tanke	 er	 den,	 at	 det	 netop	 er	 demokratiets	 idé,	 at	 det	 bureaukratiske	
arbejde	 i	 forvaltningen	skal	være	åbent.	Den	åbne	adfærd	 trives	bedst,	eller	måske	endda	
kun	i	tillid	til,	at	de	folk,	sagerne	angår,	selv	bestemmer,	fordi	de	påtager	sig	ansvaret	i	deres	
eget	og	hinandens	liv	sammen.	
	
Omsorgsarbejderne	og	borgerne	arbejder	sammen.	
	
I	 sin	 bog	 Rudi	 og	 jeg	 om	 forholdet	 til	 faderen,	 Rudi	 Dutschke,	 siger	 direktøren	 om	 det	
lukkede	bureaukrati:	 ”Bureaukratiet	virker.	Teknokratiet	virker.	Virker,	 som	det	altid	gør.	
Hurtigt,	 effektivt,	 som	 en	 maskine.	 Jøder	 på	 række.	 Muslimer	 på	 række.	 Mennesker	 på	
række.	Henrettet	af	bureaukratiet.	I	demokratiets	og	flertallets	navn.	Hver	dag	dør	de.	Hver	
dag	dør	de	fordømte	på	denne	jord.”	(p.242)	
	
Derfor	 vil	 Hosea	 Dutschke	 vende	 det	 hele	 på	 hovedet,	 og	 med	 sin	 gang	 gennem	
institutionerne	har	han	gennemført	den	åbenhed,	som	han	mener	gør	demokratiet	smukt.	
	
Om	sit	projekt	siger	han:	”Jeg	er	bureaukrat.	Jeg	er	ansat	for	at	hjælpe	de	til	enhver	tid	
siddende	politikere	til	at	gennemføre	den	politik,	de	står	 for.	Det	er	demokrati	–	og	det	er	
smukt.	At	være	bureaukrat	for	det	smukke	er	da	ikke	så	ringe.	Og	så	handler	det	også	om	at	
vende	tingene	på	hovedet.	Få	folk	til	at	vågne	op.	Bureaukrati	i	gængs	forstand	handler	om	
at	følge	gældende	regler,	nulfejlskultur,	at	være	loyal,	også	selv	om	reglerne	ikke	er	perfekte,	
at	holde	mund	om	manglende	demokrati	og	ressourcespild.	Derfor	er	jeg	bureaukrat.	Alt	det	
skal	ændres.”	(p.	238)		
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I	 praksis	 er	 det	 blevet	 ændret	 ved,	 at	 han	 sammen	 med	 sine	 medarbejdere	 har	 indført	
kontrolfri	zone	i	hele	forvaltningen.	Kastet	alt	det	bureaukrati	væk,	der	ikke	giver	mening,	
alle	skemaer,	registreringer,	papir.	Kontrol	ud.	Tillid	ind	under	devisen:	”Vi	tror	på	dig.”	
Alle	medarbejdere	har	lov	til	at	ytre	sig,	også	kritisk	–	endda	også	i	offentligheden.	”Vi	tror	
på	retten	til	fri	mening”.	Lykkeligvis	fører	det	netop	ikke	til	intriger.	
	
Hosea	Dutschke	har	både	åbenheden	og	sin	faste	vilje	fra	sin	far,	Rudi	Dutschke,	der	var	
en	 af	 tressernes	 mest	 fremragende	 studenterledere	 i	 Tyskland.	 Han	 blev	 skudt	 af	 en	
højreekstremist	 i	 1968,	 samme	 år	 som	 sønnen	Hosea-Che	 blev	 født.	Heldigvis	 overlevede	
han	i	første	omgang	og	søgte	tilflugt	i	Danmark	sammen	med	sin	familie.	Her	blev	de	danske	
statsborgere.	Men	efter	ti	år	dræbte	senfølger	af	skuddene	ham.	Nu	har	sønnen	på	sin	lange	
rejse	gennem	institutionerne	gennemført	den	åbenhed	og	virkeliggjort	det	sande	demokrati,	
hvis	ideal	han	har	arvet.	
	
Hvis	 denne	 model	 for	 åbent	 bureaukrati	 fra	 Aarhus	 kommune	 kunne	 blive	 inspiration	 –	
helst	 i	 kommuner,	 regioner	 og	 statens	 forvaltninger	 i	 hele	 landet	 -	 ville	 det	 reparere	 på	
svaghederne	ved	vores	offentlighedslov,	som	denne	regering	jo	på	ny	blokerer	for.	Samtidig	
ville	det	betyde	en	tiltrængt	forbedring	af	borgernes	tilfredshed	med	demokratiet	her	
til	lands.		
	
______________________________________________________________________________________________________	
		
	
”….	men	lovgivningen	skal	være	proportionel,	virksom,	og	baseret	på	
virkeligheden.	Derfor	bliver	det	for	mig	et	retspolitisk	problem”	
af	Niels	Valdemar	Vinding,	postdoc	ved	Københavns	Universitet		-	og	nyt	medlem	af	RPF		
	
Tusind	 tak	 for	medlemskabet	 af	 Retspolitisk	Forening.	 Jeg	 er	
postdoc	på	København	Universitet	og	forsker	i	Islam	i	Europa	
og	 Danmark	 med	 særlig	 interesse	 i	 samspillet	 mellem	 stat,	
kirke	 og	 islam.	 I	 den	 sammenhæng	 møder	 jeg	 i	 mit	 faglige	
arbejde	 mange	 af	 de	 problemer,	 som	 også	 interesserer	
Retspolitisk	Forening.		
	
Igennem	 2018	 og	 2019	 har	 jeg	 forsket	 i,	 hvordan	 dansk	
lovgivning	 ser	på	 islam	og	muslimer,	og	 i	den	 forbindelse	 fik	
jeg	øjnene	op	for	Retspolitisk	Forening.	Som	del	af	en	grundig	
gennemgang	 af	 forarbejderne	 og	 høringssvarene	 til	 lovene,	
der	 især	 er	 blevet	 vedtaget	 efter	 Bertel	 Haarders	 såkaldte	
aftalepapir	og	som	en	del	af	’imam-pakken’,	har	jeg	læst	mange	 	

Niels	Valdemar	Vinding	
af	Retspolitisk	Forenings	virkelighedsnære	og	ædruelige	høringsvar.		
	
Et	konkret	eksempel	er	Retspolitisk	Forenings	høringssvar	til	Forslag	til	Lov	om	ændring	af	
straffeloven	(Kriminalisering	af	udtrykkelig	billigelse	af	visse	strafbare	handlinger	som	led	i	
religiøs	oplæring).	Efter	lovforslaget	hævder,	at	”der	er	set	eksempler	på,	at	der	i	Danmark	
findes	religiøse	forkyndere,	som	søger	at	undergrave	danske	love	og	værdier	og	understøtte	
parallelle	retsopfattelser,”	replicerer	Retspolitisk	Forening	køligt,	at	”det	uddybes	intet	sted,	
hvilke	eksempler	eller	hvor	mange	eksempler	der	er	tale	om.”	
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I	 praksis	 er	 det	 blevet	 ændret	 ved,	 at	 han	 sammen	 med	 sine	 medarbejdere	 har	 indført	
kontrolfri	zone	i	hele	forvaltningen.	Kastet	alt	det	bureaukrati	væk,	der	ikke	giver	mening,	
alle	skemaer,	registreringer,	papir.	Kontrol	ud.	Tillid	ind	under	devisen:	”Vi	tror	på	dig.”	
Alle	medarbejdere	har	lov	til	at	ytre	sig,	også	kritisk	–	endda	også	i	offentligheden.	”Vi	tror	
på	retten	til	fri	mening”.	Lykkeligvis	fører	det	netop	ikke	til	intriger.	
	
Hosea	Dutschke	har	både	åbenheden	og	sin	faste	vilje	fra	sin	far,	Rudi	Dutschke,	der	var	
en	 af	 tressernes	 mest	 fremragende	 studenterledere	 i	 Tyskland.	 Han	 blev	 skudt	 af	 en	
højreekstremist	 i	 1968,	 samme	 år	 som	 sønnen	Hosea-Che	 blev	 født.	Heldigvis	 overlevede	
han	i	første	omgang	og	søgte	tilflugt	i	Danmark	sammen	med	sin	familie.	Her	blev	de	danske	
statsborgere.	Men	efter	ti	år	dræbte	senfølger	af	skuddene	ham.	Nu	har	sønnen	på	sin	lange	
rejse	gennem	institutionerne	gennemført	den	åbenhed	og	virkeliggjort	det	sande	demokrati,	
hvis	ideal	han	har	arvet.	
	
Hvis	 denne	 model	 for	 åbent	 bureaukrati	 fra	 Aarhus	 kommune	 kunne	 blive	 inspiration	 –	
helst	 i	 kommuner,	 regioner	 og	 statens	 forvaltninger	 i	 hele	 landet	 -	 ville	 det	 reparere	 på	
svaghederne	ved	vores	offentlighedslov,	som	denne	regering	jo	på	ny	blokerer	for.	Samtidig	
ville	det	betyde	en	tiltrængt	forbedring	af	borgernes	tilfredshed	med	demokratiet	her	
til	lands.		
	
______________________________________________________________________________________________________	
		
	
”….	men	lovgivningen	skal	være	proportionel,	virksom,	og	baseret	på	
virkeligheden.	Derfor	bliver	det	for	mig	et	retspolitisk	problem”	
af	Niels	Valdemar	Vinding,	postdoc	ved	Københavns	Universitet		-	og	nyt	medlem	af	RPF		
	
Tusind	 tak	 for	medlemskabet	 af	 Retspolitisk	Forening.	 Jeg	 er	
postdoc	på	København	Universitet	og	forsker	i	Islam	i	Europa	
og	 Danmark	 med	 særlig	 interesse	 i	 samspillet	 mellem	 stat,	
kirke	 og	 islam.	 I	 den	 sammenhæng	 møder	 jeg	 i	 mit	 faglige	
arbejde	 mange	 af	 de	 problemer,	 som	 også	 interesserer	
Retspolitisk	Forening.		
	
Igennem	 2018	 og	 2019	 har	 jeg	 forsket	 i,	 hvordan	 dansk	
lovgivning	 ser	på	 islam	og	muslimer,	og	 i	den	 forbindelse	 fik	
jeg	øjnene	op	for	Retspolitisk	Forening.	Som	del	af	en	grundig	
gennemgang	 af	 forarbejderne	 og	 høringssvarene	 til	 lovene,	
der	 især	 er	 blevet	 vedtaget	 efter	 Bertel	 Haarders	 såkaldte	
aftalepapir	og	som	en	del	af	’imam-pakken’,	har	jeg	læst	mange	 	

Niels	Valdemar	Vinding	
af	Retspolitisk	Forenings	virkelighedsnære	og	ædruelige	høringsvar.		
	
Et	konkret	eksempel	er	Retspolitisk	Forenings	høringssvar	til	Forslag	til	Lov	om	ændring	af	
straffeloven	(Kriminalisering	af	udtrykkelig	billigelse	af	visse	strafbare	handlinger	som	led	i	
religiøs	oplæring).	Efter	lovforslaget	hævder,	at	”der	er	set	eksempler	på,	at	der	i	Danmark	
findes	religiøse	forkyndere,	som	søger	at	undergrave	danske	love	og	værdier	og	understøtte	
parallelle	retsopfattelser,”	replicerer	Retspolitisk	Forening	køligt,	at	”det	uddybes	intet	sted,	
hvilke	eksempler	eller	hvor	mange	eksempler	der	er	tale	om.”	
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Der	kan	spekuleres	i,	hvorfra	og	hvorfor	den	slags	ideer	opstår,	og	det	er	der	mange	grunde	til	på	
tværs	 af	medier	 og	 politiske	 diskurser,	men	man	 kan	 konstatere,	 at	 politiske	 fiktioner	 spiller	 en	
større	og	større	rolle.	Argumenter	uden	belæg	 i	 virkeligheden,	men	som	 får	 lov	at	stå	 til	 troende,	
uden	 at	 de	 bliver	 modsagt.	 Som	 i	 et	 lignende	 tilfælde,	 hvor	 Mette	 Frederiksen	 og	 Pernille	
Rosenkrantz-Theil	 kan	 fastholde	 deres	 påstand	om,	 at	 der	 er	 sharia-domstole	 i	 Danmark,	 selvom	
forfatteren	til	den	SFI	rapport,	de	henviste	til,	sagde	dem	lodret	i	mod.	Den	politiske	gevinst	ved	at	
påstå,	at	der	er	sharia-domstole	 i	Danmark,	og	at	de	skal	bekæmpes,	overstiger	 langt	de	politiske	
omkostninger,	der	er	ved,	at	de	ikke	findes.	
	
Området	 i	 forlængelse	 af	 mit	 forskningsfelt	 –	 især	 hvad	 angår	 islamisme	 og	 religiøse	
fundamentalisme	–	er	givetvis	 et,	hvor	der	er	 stort	behov	 for	klare	politiske	holdninger	og	 stærk	
lovgivning.	Der	er	tilført	mange	hundrede	millioner	til	efterretningsarbejde,	og	der	er	stor	politisk	
kapital	 i	 at	 være	 islamkritisk,	 men	 lovgivningen	 skal	 være	 proportionel,	 virksom,	 og	 baseret	 på	
virkeligheden.	Derfor	bliver	det	for	mig	et	retspolitisk	problem.	
	
Jeg	mener,	eksempelvis,	at	 lovkvalitet	 i	 for	høj	grad	er	blevet	synonymt	med	formelle	 lovtekniske	
hensyn,	 og	 det	 kvalitative	 indhold	 af	 lovene	 kan	 der	 i	 stigende	 grad	 stilles	 spørgsmål	 ved.	 Det	
gælder	også	den	politiske	brug	af	lovgivning	frem	for	andre	politiske	og	deliberative	værktøjer	samt	
et	bekymrende	antal	hastebehandlinger,	 senest	med	den	retssikkerhedsmæssige	katastrofe	om	at	
fratage	fremmedkrigere	statsborgerskab.		
	
I	bekendtskabet	med	og	medlemsskabet	af	Retspolitisk	Forening	håber	jeg	at	kunne	finde	et	fagligt	
interessefællesskab.	 Forskning	 og	 faglige	 ideer	 skal	 kultiveres	 i	 kritiske	miljøer,	 og	 sådan	 et	 kan	
Retspolitisk	 Forening	 være	 for	 mig.	 Jeg	 ser	 frem	 til	 at	 bidrage	 til	 høringssvar	 eller	
debatarrangementer,	 hvis	 det	 kommer	 i	 nærheden	 af	 mit	 fagfelt,	 og	 ellers	 som	 lyttende	 og	
nysgerrigt	menigt	medlem.	
	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
”Jeg	har	ingen	formel	juridisk	uddannelse.	Men	jeg	er	lidt	af	en	nørd”	
af	Ole	Husgaard,	IT	security	manager	–	og	nyt	medlem	af	Retspolitisk	Forening	
	
Min	 retspolitiske	 interesse	 blev	 vakt	 i	 1995,	 hvor	 medierne	 i	 forbindelse	 med	 en	 ændring	 af	
ophavsretsloven	 skrev,	 at	 den	 personlige	 kopieringsret	 i	 forbindelse	 med	 en	 ændring	 af	
ophavsretsloven	skrev,	at	den	personlige	kopieringsret	i	forbindelse	med	den	digitale	tidsalder	ville	
betyde	døden	for	CD-skiverne.	Mediekampagnen	betød,	at	vi	fik	et	totalforbud	mod	digital	kopiering	
af	ophavsretsligt	beskyttet	materiale.	 Et	 forbud,	der	 forbød	 selv	den	 rent	 tekniske	 kopiering,	 der	
skete	til	en	browser-cache,	når	man	gik	på	web	og	derfor	reelt	kriminaliserede	alle	på	internettet.	
	
Mange	 henvendelser	 til	 politikere	 omkring	 denne	 urimelighed	
gav	intet	resultat.	Men	så	begyndte	Copydan	at	tage	media-afgift	
af	 CD’er.	 Det	 fik	 Kulturministeriet	 til	 at	 stoppe	 Copydans	 nye	
afgift,	da	en	sådan	afgift	kun	kunne	tages	for	lovlig	kopiering,	og	
digital	kopiering	var	ikke	lovlig.	Så	ændrede	politikerne	holdning,	
og	 den	 private	 kopieringsret	 blev	 indført	 for	 at	 tillade	 digital	
kopiering	 under	 mere	 begrænsede	 forhold	 end	 den	 personlige	
kopieringsret.	

	

	

	
	
	

	
Fra	2004	begyndte	jeg	at	se	et	misbrug	af	retssystemet	i	forbindelse	med	fildelingssager:	Advokater	
skrev	til	privatpersoner	om	påståede	krænkelser	af	ophavsretten	med	krav	om	betaling	(frivilligt	
forlig).	Det	krævede	beløb	var	altid	en	smule	lavere	end,	hvad	det	ville	koste	at	hyre	en	advokat,	og		
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med	 trusler	om	 strafferetslige	 sanktioner	valgte	mange	 at	 betale	det	 krævede	 beløb.	Men	
mange	valgte	ikke	at	betale.	Efterhånden	blev	det	almindeligt	kendt,	at	man	bare	skulle	lade	
være	med	 at	 betale,	 og	 det	 tvang	 advokaterne	 til	 at	 føre	 nogle	 sager	 for	 retten.	 Et	 par	 af	
sagerne	endte	for	Landsretten,	som	i	2008	afgjorde	at	indehaveren	af	en	internetforbindelse	
ikke	 nødvendigvis	 er	 ansvarlig	 for	 krænkelser	 sket	 via	 internetforbindelsen.	 Og	 så	
stopppede	denne	bølge.	Der	var	tjent	mange	penge	på	at	skræmme	folk	til	at	betale,	men	nu	
var	det	stoppet.	Den	mest	aktive	i	denne	bølge	var	advokat	Johan	Schlüter,	som	senere	blev	
dømt	for	groft	bedrageri	for	et	trecifret	millionbeløb.	
	
Senere	kom	en	ny	bølge	af	fildelingssager.	Igen	med	krav	om	at	der	skulle	betales	et	mindre	
beløb	end	det	ville	koste	at	søge	juridisk	bistand,	og	igen	uden	at	der	var	et	reelt	ønske	om	at	
føre	sagerne	for	retten.	Her	var	der	en	ny	 juridisk	tese	om,	at	 folk	nu	burde	vide,	at	deres	
internetforbindelse	kunne	misbruges,	og	at	de	tidligere	præcedendsskabende	retsafgørelser	
derfor	 ikke	 længere	 havde	 relevans.	 Denne	 bølge	 medførte	 en	 så	 stor	 belastning	 for	
internetudbyderne	 i	 forbindelse	med	udlevering	 af	 oplysninger	 om	deres	abonnenter	ved	
editionssager,	 at	 det	 blev	 kæret	 til	 Landsretten.	 Og	 her	 afgjorde	 Landsretten,	 at	
internetudbyderne	ikke	 længere	skulle	udlevere	oplysninger	om	navn	og	adresse	på	deres	
abonnenter	 i	 denne	 slags	 sager.	 Resultatet	 blev,	 at	 en	 lang	 række	 sager	 blev	 startet	 på	
baggrund	af	de	tidligere	editionssager.	
	
Jeg	har	involveret	mig	i	en	række	af	disse	sager,	da	de	krænker	min	retsfølelse.	Og	på	grund	
af	den	ekspertise	jeg	på	området	har	opbygget	gennem	årene,	er	jeg	inviteret	til	at	være	en	
del	 af	 forsvaret	 i	 en	 af	 de	 første	 af	 den	 seneste	 række	 af	 fildelingssager,	 der	 kommer	 for	
Landsretten.	
	
Jeg	har	ingen	formel	juridisk	uddannelse.	Men	jeg	er	lidt	af	en	nørd,	som	sætter	sig	dybt	ind	i	
sager	 af	 interesse	 og	 ikke	 har	 nogen	 problemer	 med	 at	 læse	 (og	 forhåbentligt	 forstå)	
juridiske	 doktorafhandlinger	 på	 de	 områder,	 der	 interesserer	 mig.	 Mine	 juridiske	
kompetencer	 er	 især	 inden	 for	 immaterialretten,	 hvor	 advokater	 i	 aktuelle	 sager	 ofte	 har	
takket	mig	for	min	indsigt.	
	
Selvom	 jeg	 især	 er	 interesseret	 i	 immaterialretten	 er	 min	 retspolitiske	 interesse	 langt	
bredere.	 Og	 her	 har	 jeg	 allerede	 efter	mit	 indtil	 videre	 korte	medlemsskab	 i	 Retspolitisk	
Forening	fundet	andre	 i	foreningen	med	langt	større	indsigt	på	andre	områder.	Og	her	ser	
jeg	allerede	et	godt	samarbejde,	hvor	vi	hver	især	hjælper	hinanden,	hvor	vi	bedst	kan.	
	
	
	

	
	
 

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

eller	følg	os	på	Facebook	og	Instagram	
	
	


