Nyhedsbrev
Retspolitisk Forening – februar 2020

Retspolitisk Forening sætter i dette nyhedsbrev fokus på årets generalforsamling, og
derudover
kan du læse formand Bjørn
Elmquist’ holdning til justitsministerens
”tålmodighed” med evalueringen af PET. Den
unge vinkel på bestyrelsesarbejdet i RPF kan
du blive klogere på i Christina Coro Thomasens
indlæg.
Den 20. januar havde RPF sammen med IT
Politisk Forening en konference om
borgerovervågning. Konferencen kan du læse
om i bestyrelsesmedlem Marianne Olsens
artikel.
------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2020

af Merete Kampmann, bestyrelsesmedlem RFP
RPF afholder generalforsamling lørdag, den 25. april 2018, kl. 13 med efterfølgende
overrpkkelse af forenigens pris, KAFKAT, og debat i Mariakirken, Istedgade 20,
København V.
Indkaldelse bliver sendt direkte til medlemmerne i slutningen af marts.
Programmet begynder med selve generalforsamlingen, hvor først formand Bjørn Elmquist
på vegne af bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed og retspolitiske
begivenheder i det forgangne år. Efterfølgende aflægger kasserer Merete Kampmann
regnskab for det forløbne foreningsår, og retningslinjerne for foreningens arbejde i det
kommende år udstikkes. Derefter følger valg af bestyrelse og revisor, kontingentet
fastsættes, og eventuelle øvrige emner behandles.
Kl. 14.30 uddeles foreningens pris, KAFKAT, og derefter vil vi med udgangspunkt i helt
aktuelle sager og med deltagelse af nogle af aktørerne debattere whistleblowing: De
personlige konsekvenser, behovet både i den private og offentlige sektor og emnet i et
internationalt perspektiv.
Prisoverrækkelsen og debatmødet er åbent for alle og slutter ca. kl. 16.45.
Vi håber, at mange er interesseret i at deltage og derigenenm sætte deres præg på
foreningens arbejde – og være med til en spændende debat.

1

Justitsministerens moral – paradokser og dilemmaer
af Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening
Landets justitsminister annoncerede for
nogle uger siden, at personer, der er rejst
ud som fremmedkrigere, har vendt
Danmark ryggen, og derfor kan de aldrig
få tilgivelse.
Det var jo noget af en udmelding, især fra
den minister i regeringen, som har
retsvæsen som sit ressort. Dér skulle jo
helst saglighed og nøgternhed herske.
Rationalitet og sund fornuft. Ikke følelser i
tidens slang: mavefornemmelser.
Der var da også nogen, som tog anledning til at udskamme ham, bl.a. ud fra kristne overvejelser
og holdninger, hvor de påtalte denne noget besynderlige anvendelse af ordet tilgivelse.
Religion eller ej. Alle må da vel være enige i, at begrebet tilgivelse ikke har nogen juridisk
definition.
Nogenlunde samtidig viste et svar fra selvsamme justitsminister til Folketingets retsudvalg en
ganske anderledes tolerant tilgang til manglende pligtopfyldelse.
Udvalget havde spurgt om, hvor den lovbestemte 5 års evaluering af PET-loven fra 1. januar
2014 bliver af. Fristen den 1. januar 2019 er jo nu overskredet med mere end 1 år. Ministeren
svarede, at han har den forventning, at rapporten om erfaringerne med PET-loven foreligger i
tide til, at han i den kommende folketingssamling vil kunne fremsætte eventuelle lovforslag i
lyset af rapporten.
Den kommende folketingssamling hedder 2020/2021, så et lovforslag inden oktober 2021 må i
den forstand være rettidigt. Hvornår det så i givet fald ville kunne komme til behandling,
endsige vedtages og træde i kraft, har ministeren med dette svar slet ikke angivet noget om.
Der mangler også en begrundelse for forsinkelsen, og det åbner for allehånde gisninger om,
hvorfor det tager og vil tage så lang tid at lave den lovbestemte rapport om PET-loven, som
givetvis skal have et input fra PET. Måske man i PET har for travlt med at feje spørgsmålet om
tjenestens tidligere agent Samsam ind under gulvtæppet. Det er jo ham, der i Spanien er dømt
som IS-terrorist for de handlinger, han efter alt foreliggende blev sat til at udføre for PET. Og
måske man også har travlt med at finde en forklaring på, hvorfor PET ikke i tide har afsløret
den fatale sikkerhedsbrist omkring det i Schweiz dyrt indkøbte krypteringsudstyr til de danske
statshemmeligheder, der netop er bragt for en dag: leverandørfirmaet blev såmænd kørt af CIA
og den tyske efterretningstjeneste med fuld adgang til hemmelighederne.
fortsættes s. 3
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Jeg mener, vi har al mulig grund til at efterspørge det formål, justitsministeren så forjættende ridser op i
slutningen at sit svar: revisionen af PET-loven skal tjene til at sikre, at PET også fremover er en effektiv
og tidssvarende efterretningstjeneste, og at der fortsat føres en effektiv kontrol med tjenesten.
Umiddelbart imponeres man af justitsministerens tålmodighed. Og afslappede holdning. Blot skal man
huske på, at det jo er på vores vegne, at ministeren udviser denne tålmodighed.
Og sammenlignet med hans stejle holdning med hensyn til tilgivelse over for mennesker, som ”har vendt
Danmark ryggen”, inkl. børn, der ganske uskyldigt er født ind i situationen, bliver dobbeltheden i
moralen uafviselig.
______________________________________________________________________________________________________

Borgerovervågning 2020 – Vi er aldrig alene
af Marianne Olsen, bestyrelsesmedlem i RPF
(første gang udgivet på www.sameksistens.dk, 30.1.2020)

Christiansborg-konference behandlede etiske og politiske udfordringer ved overvågning.
Konklusion: Overvågningssamfundet truer det frie demokrati
Den danske befolkning synes ikke at være særlig foruroliget over den kendsgerning at privatliv ikke
længere er særlig privat: De sociale medier bruges flittigt til gavmildt at strø om sig med data, men data
er i virkelighedens verden den nye olie:
Alt hvad man foretager sig på
sin smartphone, sin computer
eller sin iPad er foræringer til
bl.a. myndigheder, reklamebranche og sundhedsvæsen.
Det medfører alvorlige etiske
problemstillinger.
Retspolitisk Forening og ITpolitisk Forening havde derfor
sammen arrangeret en konference på Christiansborg i
Fællessalen den 20. januar, som
behandlede de medfølgende
etiske og politiske udfordringer.

Anders Kjærulff. Foto: Marianne Olsen

Et helt aktuelt eksempel
Så sent som den 26. januar er der lækket private sms’er til politiet, som ikke kommer politiet ved. Det
viser konferencens aktualitet og absolutte nødvendighed. Når politiet vil have forbindelse med et vidne,
hjælper teleselskabet med at angive det sted hvor vidnets telefon befandt sig på et givet tidspunkt, også
hvis telefonen ikke er blevet brugt.
Nu viser det sig altså at teleselskabet har brudt Grundlovens § 72: ”Boligen er ukrænkelig.
Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på
fortsættes s. 4
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post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene
ske efter en retskendelse.”
Teleselskabet har beklaget og meddelt at det ikke skal ske mere, men der er altså al mulig grund til
at være vågen.
Fælles digital infrastruktur
Vi er ikke alene – heller ikke med vores sundhed og/eller sygdomme. Hvor det før var en given sag
at patienten kunne stole på sin læges overholdelse af tavshedspligten, har udviklingen ført til at
sundhedsdata og privatliv er to helt forskellige ting: den enkelte patient bliver middel for andre
patienter, og patienten kan kun frabede sig oplysninger med hensyn til sig selv.
Thomas Birk Kristiansen, der er formand for Patientdataforeningen, fortalte om den bestemmelse
der pålægger patienten at komme til aftalt tid under bødeansvar og tilføjede at der desværre
kunne være mulighed for at lægen selv kunne have glemt en aftalt tid.
Hans forslag er, at borgeren selv bør styre alle sine data, og at det skal gøres ved kilden, ligesom
det for fremtiden må gøres helt klart, hvad data bruges til i forbindelse med både helbred,
arbejdssituation og kommercielle formål.
Regeringens sikkerhedspakke
Der er allerede mange overvågningskameraer uden for vores hjem. Nu vil regeringen have endnu
flere. Argumentet er at flere kameraer giver mere sikkerhed, og mere sikkerhed giver mere frihed!
– Man kan le ad justitsministerens ejendommelige og helt personlige logik, men når det kommer
til realiteterne, er der ikke så meget at le ad, sagde Anders Kjærulff, radiovært, teknologikritiker
og privatlivsaktivist: Da Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget nævnte jordbærboderne
uden opsyn, var han blevet helt glad, indtil hendes konklusion kom, nemlig at den tid skulle være
forbi.
Det er også et stort problem ikke at kunne gennemskue forvaltningen, fordi den selv mørklægger
sine beslutninger. Han konkluderede: ”Peaceful protest is not a crime, but spying on peaceful
protest should be”, dvs. fredelig protest er ikke nogen forbrydelse, men det burde være en
forbrydelse at overvåge en fredelig protest.
Ungdom, overvågning og Goebbels citat
Advokat Catrine Søndergaard Byrne, der har børn i teenagealderen, havde spurgt dem, hvad de
syntes om sikkerhedspakken med overvågning. De følte sig uvel ved tanken, ”For man kan aldrig
vide om man opfører sig, som man skal. Man føler sig mere ufri. Det er ikke nogen rar tanke.” Og
hun gjorde opmærksom på at den ofte citerede holdning at man ikke har noget imod at blive
overvåget, når man ikke har noget at skjule, var et citat af Goebbels.
Vi skal passe på Danmark
Advokat Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening, afsluttede konferencen og citerede
statsministerens ord om, at hun vil passe på Danmark og fortsatte:
– Hvad er det for et Danmark, vi skal passe på? Hver uge kommer der en ny sikkerhedspakke. Vi
slækker på kravene til at gribe ind mod den ene gruppe efter den anden. Domstolsprøvelserne
bliver sværere. Det er farligt. Vi skal selvfølgelig beskytte demokratiet mod terror, men vi må
huske på demokratiets opbygning af frihed, menneskerettigheder og magtens tredeling. Hvis
grænserne flyttes, braser huset sammen.
Sameksistens er en netavis med konstruktive nyheder, reportager, portrætter, analyser og debatartikler om sameksistens på tværs
af etniske, kulturelle og religiøse forskelligheder. Avisen støtter individet og styrker fællesskabet. redaktion@sameksistens.dk.
Ansv. redaktør Svend Løbner
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At være Retskritisk og samtidig Retspolitisk
Af Christina Coro Thomasen, bestyrelsesmedlem i RPF
Kandidatstuderende på jura, Aarhus Universitet, formand for Retskritisk Forum
Som jurastuderende, ikke blot på Aarhus Universitet (herefter AU), men generelt, er jeg af den
opfattelse, at man i sin hverdag ofte omgås folk med lignende baggrund som en selv. Der har
været opbakning til ens skolegang samt til at få sig en videregående uddannelse. Via systemet
har man haft mulighed for at tage sig en uddannelse, man har ikke været i karambolage med det
offentlige og har derfor en opfattelse af, at det danske system fungerer.
At komme på jurastudiet på AU er derfor ikke skelsættende i forhold til ens forståelse heraf. Man
bliver introduceret fra første dag til faget Statsret og dermed grundstenen for vores
demokratiske samfund, nemlig Grundloven.
Foreliggende må ikke lyde som en kritik af studiet, idet Grundloven må anses for grundstenen til
jura. Dette bestyrker dog også kun den forståelse man har af samfundet – at man er underlagt
visse forpligtelser, men samtidig også sikret visse konstitutive rettigheder.
Jurastudiet i det hele underbygger kun denne
antagelse. Og er man ikke selv aktivt
opsøgende, så kan man faktisk gå igennem
fem års studietid med sådanne skyklapper på.
Tør teori for (SU-) pengene.

Denne følelse af at kunne
puffe til loves udformning
synes jeg også har været
noget af det bedste ved at
være den del af RPF

Via studiejob eller praktik er det selvfølgeligt muligt at opleve juraen i praksis og dermed få et
indblik i hvilke spørgsmål der stilles i den virkelige verden.
En anden mulighed er via Retspolitisk Forening.
Retskritisk Forum – en studenterforening på jura
Som jurastuderende på AU har man i rigt omfang mulighed for at være en del af et foreningsliv.
Mit valg faldt på Retskritisk Forum. Efter deltagelse i flere arrangementer afholdt af foreningen,
heriblandt med Bjørn Elmquist som oplægsholder, meldte jeg mig ind.
Retskritisk Forum er en forening der består af frivillige jurastuderende fra alle årgange.
Foreningen er politisk neutral og vores mål er at vise de studerende, at der findes en verden
uden for pensum.
Retskritisk Forum forsøger at sætte fokus på aktuelle retlige problemstillinger og retspolitiske
udfordringer gennem afholdelse af debat- og soloplæg med diverse fagpersoner inden for den
juridiske verden.
Jeg blev hurtigt en del af Retskritisk Forums bestyrelse, hvor jeg på møderne fik lært at tage
politikeres og andre ”eksperters” ord med et gran salt.
fortsættes på s. 6
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Ethvert medlem af Retskritisk Forum har mulighed for at stille op til posten som sekretær for
Retspolitisk Forening (herefter RPF). Dette er en unik mulighed for at få indblik i en vigtig del
af lovgivningsprocessen – en del af lovgivningsprocessen jeg personligt ikke kendte indgående
til førend jeg blev valgt til posten som studerende på 6. semester. Man sidder to på posten
over en toårig periode således, at der altid sidder en ”erfaren” sekretær når en ny vælges ind.
Retskritisk Forum har flere
gange
nydt
godt
af
samarbejdet med Retspolitisk Forening ved at have
mulighed for at trække på
forskellige faglige erfaringer fra bestyrelsesmedlemmer ved afholdelse af
arrangementer på universitetet. Senest ved afholdelse af en paneldebat
vedrø-rende
konfliktråd,
hvor blandt andet bestyrelsesmedlem for RPF og
formand for Kriminalforsorgsforeningen, John HatFra arrangement afholdt af Retskritisk Forum
ting, deltog.
At være ung retskritiker blandt erfarne retspolitikere
Retspolitisk Forenings mærkesag at værne om borgernes retssikkerhed, sociale og
demokratiske rettigheder, var et ”slogan” der gav mig stof til eftertanke efter jeg første gang
havde stiftet bekendtskab med foreningens eksistens. Introduktionen skete ved Retskritisk
Forums bestyrelsesmøder, hvor der jævnligt informeres om akutelle høringer i RPF-regi. For
hvor aktuelt og aktivt kunne et sådant værn være i et så demokratisk og
retssikkerhedsmæssigt sikkert land som Danmark?
Efter snart to år på sekretærposten som formidler af høringer mellem diverse styrelser,
ministerier og RPF’s høringspanel må mit svar være, at det i dén grad er aktuelt, endda
nødvendigt og for tiden mere aktivt end længe.
Som medlem af RPF og tidligere sekretær Brit Fangel Havsager, udtaler:
”Jeg har af mine år som sekretær lært, at virkeligheden ikke altid stemmer overens med teorien.
Som studerende bliver man introduceret til regelsæt og processer, som de ”burde” virke, og jeg
selv har altid haft en stor tiltro til, at vores lovgivningsprocesser og retssystem fungerer. På den
måde har arbejdet som sekretær bidraget til en realitetssans, som jeg ikke synes er opnåelig
inden for universitetets mure.
Retspolitisk Forening er et sted, hvor man som studerende også kan komme til orde. Det gav et
selvtillidsboost, at jeg kunne sidde til bords med folk, der har mange flere års erfaring med
området end jeg, men hvor jeg alligevel kunne komme med input til diskussionerne, hvor der blev
lyttet til mig – og helt generelt at jeg blev taget alvorligt.”
fortsættes s. 7
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Denne følelse af at kunne puffe til loves udformning synes jeg også har været noget af det
bedste ved at være en del af RPF. At sidde med til diskussioner om hvorledes diverse
lovforslags-ændringer helt lavpraktisk kan komme til at påvirke samfundet har bidraget til
en forståelse af lovenes virkning – og hermed også vigtigheden af lovgivningsomhu – som
jeg ikke synes er muligt at opnå på anden vis inden for så mange forskellige lovområder i
løbet af blot to års tid.
Denne altid reflekterende tilgang til lovforslag og lovprocesser som RPF har givet mig, er
noget jeg vil tage med mig, når min tid som sekretær udløber her i foråret 2020.
Jeg kan kun opfordre til, at man som jurastuderende fra tid til anden kigger op fra bøgerne
og får sat perspektiv og realitetssans på sin læring. Og et rigtig godt sted at starte med dette
kan være Retspolitisk Forening.

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 2020”. Ældre
høringssvar kan findes under ”Arkiv”. Meget aktuelt er lige nu høringssvar om ændringer af
love, der drejer sig om overvågning.
Vi kan altid bruge flere til at være med til at afgive høringssvar.
Er du interesseret heri, kan du få nærmere informationer ved at skrive til
sekretær.retspolitik@gmail.com.

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