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1. Om beretnings- og regnskabsåret. 
 
Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen den 6. april 2019 og frem til generalfor-
samlingen den 3. oktober 2020, svarende til bestyrelsens valgperiode. 
 
Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 2019. 
 
På det sædvanlige tidspunkt for afholdelse af den ordinære generalforsamling (marts/april) var 
der, som det erindres, forbud mod at forsamles flere end et meget begrænset antal personer. Be-
styrelsen besluttede derfor helt ekstraordinært at udskyde generalforsamlingen, som vi så i dag 
den 3. oktober 2020 afholder med ca. ½ års forsinkelse, dog stadig med den begrænsning, at vi 
højst må være 50 personer fysisk til stede.  
 
Vores meddelelse om udskydelsen blev modtaget med forståelse og uden nogen indsigelser fra 
medlemmerne, skal det lige noteres. 
 
At Danmark som de fleste andre lande har befundet sig og stadig i dag befinder sig i en helt særlig 
situation, er åbenbart for enhver. Men indgrebene og deres omfang er ikke sluppet for kritik. Der 
er enighed om, at der skal iagttages proportionalitet, men hvordan de forskellige hensyn skal væg-
tes, er genstand for diskussion, som jeg ikke nu og her vil gå dybere ind. Men jeg er sikker på, at 
den vil fortsætte i lang tid endnu. 
 
Hvad den øvrige del af retspolitikken angår, skal det først bemærkes, at 2019 jo var et valgår. I 
juni skiftede vælgerne så meget ud i Folketinget, at den Venstre-ledede regering blev afløst af en 
rent socialdemokratisk regering støttet af Det radikale Venstre, SF og Enhedslisten. 
 
Det har imidlertid ikke sat sig mærkbare spor i den retspolitiske kurs. Lovgivningen på dette om-
råde har fulgt præcist samme mønster og med den samme brede opbakning som før valget, dvs. 
med støtte også fra Venstre, de konservative og DF. 
 
Det må altså fastslås, at der hersker stor stabilitet på dette lovområde, hvilket vi i RPF ud fra en 
indholdsmæssig vinkel dybt beklager. Vi har igen og igen efterlyst genopretning af individets 
retssikkerhed, men i stedet er der kommet nye svækkelser. 
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Ser man på vores hjemmesides oversigt over afgivne høringssvar, er hele kataloget der. Fra ny 
udskydelse af revisionen af lov om offentlighed i forvaltningen til den midlertidige lov om admi-
nistrativ fratagelse af dansk statsborgerskab for de ”fremmedkrigere”, der måtte have ét mere i et 
andet land - en ordning, som nu foreslås gjort permanent. 
 
Og så en lille særlig krølle på denne stramningsmani: i forsøgene på at dæmme op for covid-19 
har myndighederne nu selv spændt ben for dels forbuddet mod niquab, burka og diverse former 
for maskering på offentligt sted, dels påbuddet om håndtryk i forbindelse med statsborgerskabs 
ceremonier. 
 
Ud over det lovgivningsmæssige har tiden siden sidste generalforsamling været præget af opsigts-
vækkende sager om manglende styring og kontrol af offentlige myndigheder.  
 
Skattekommissionen arbejder med udredningen af sagerne om de to-cifrede milliardbeløb i tilba-
gebetaling af udbytteskat, der måske i realiteten aldrig er blevet indbetalt af de pågældende sel-
skaber. 
 
Instrukskommissionen kulegraver Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af mindre-
årige kvindelige asylansøgere og deres ægtefæller i lyset af mistanke om den tidligere minister 
Støjbergs ulovlige politiske indblanding tilbage i 2016-17. 
 
Forsvarsministeriet tumler med undersøgelser af topembedsmænd i Ejendomsstyrelsen beskyldt 
for bestikkelse og returkommission, uden at ministeriets top greb ind, og her i august 2020 offent-
liggjorde Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) en sønderlemmende kritik af Forsvarets 
Efterretningstjeneste (FE). Det har foreløbig ført til hjemsendelse af 5 topfolk, deriblandt den nu-
værende chef for FE og hans forgænger, som i øvrigt er præcist den departementschef, der var 
inde i billedet med den lemfældige kontrol af Ejendomsstyrelsen.  
 
Detaljerne er udførligt behandlet i pressen, så jeg vil her alene føje til, at denne afsløring af angi-
veligt ulovlig indsamling af kommunikation til og fra danske statsborgere foretaget i samarbejde 
med den amerikanske ”signalopsamlingstjeneste” NSA sådan set ikke er ny. Faktisk har noget af 
problemet være fremme for nogle år siden, men det blev hurtigt mørkelagt af den daværende Ven-
stre-ledede regering. Det var også den, der efter afsløring af PET’s manglende efterlevelse af slet-
ningsregler for persondata fremsatte forslag om lovliggørelse af det, som så endte med at blive 
vedtaget. 
 
RPF har i tidligere høringssvar advaret mod den slags efterfølgende legitimering af ulovligheder 
med tilbagevirkende kraft, og vi vil arbejde for, at det så heller ikke må ske igen. I stedet bør TET 
og Folketingets Kontroludvalg have større beføjelser og reel mulighed for indbyrdes samarbejde, 
så vi får en kontrolkonstruktion i forhold til de ”hemmelige tjenester”, der svarer til det, man har i 
andre beslægtede lande. 
 
Så i RPF arbejder vi ufortrødent videre, og der er som påpeget masser at tage fat på! 
 
 
2. Bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har bestået af Bjørn Elmquist (formand), John Hatting, Leif Hermann, Julie Jeeg, 
Merete Kampmann (kasserer, webmaster og medlemspleje), Noe Munck, Marianne Olsen, Bettina 
Post og Amalie Starch samt Claus Aarestrup (suppleant). Bestyrelsens studentermedlemmer har 
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været stud. jur. Christina Coro Thomasen og Celina Justiva, stud. jur., begge Århus Universitet. 
Disse to sidstnævnte har sammen varetaget sekretæropgaven i bestyrelsen. Celina Justiva bestyrer 
foreningens Facebook-profil, og Julie Jeeg tegner foreningen på Instagram. På grund af vores 
særlige rotationsordning med Retskritisk Forum, Århus Universitet,  for studentermedlemmerne 
afløste stud. jur. Esben Obel i maj 2020 Christina Coro Thomasen, da hun havde veloverstået sin 
kandidateksamen. 
 
I valgperioden har vi holdt 5 bestyrelsesmøder. Vores løbende forretninger har vi ordnet ad elek-
tronisk vej mellem de fysiske møder. 
 
I juni 2020 afholdt bestyrelsen et internt seminar om foreningens fremtid på grundlag af et skrift-
ligt oplæg fra Noe Munck, der i øvrigt er blandt foreningens stiftere. Et referat med konklusioner 
blev senere rundsendt i bestyrelsen og drøftet på et ordinært bestyrelsesmøde den 22. august 2020, 
hvor nogle af forslagene også blev godkendt.   
 
 
3. Medlemmerne. 

 
I årets løb har der været både indmeldelser og fragang. Kassereren vil i sin beretning redegøre 
nærmere. 
 
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til aktiv deltagelse, f.eks. ved at være med i høringspane-
ler, skrive debatindlæg og andre tilkendegivelser på vores hjemmeside, i vores nyhedsbrev og på 
vores Facebook-profil samt på deres egne sociale medier. Vi opfordrer ligeledes medlemmerne til 
at søge at hverve nye medlemmer. 
 
 
4. Generalforsamlingen 5. april 2019. 

 
I forbindelse med generalforsamlingen uddeltes årets retspolitiske pris KAFKAT til rektor for 
Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm for hans ”civile ulydighed” ved at organisere 
den fortsatte undervisning af tre somaliske børn i en udvisningstruet familie, som han var sikker 
på, de havde ret til, 
 
Efterfølgende var der paneldebat om emnerne civil ulydighed, civilt mod og offentligt ansattes 
ytringsfrihed samt konsekvenserne for de involverede personer. 
 
 
5. Medlemsmøder mv. 

 
Mandag den 20. januar 2020 afholdt foreningen sammen med IT-politisk Forening et offentligt 
debatmøde på Christiansborg om datasikkerhed og –beskyttelse. Mødet blev optaget på video, der 
bagefter blev lagt ud på Facebook og andre steder på nettet. 
 
Bestyrelsens planer om andre offentlige møder blev på grund af covid-19 indgreb lagt på hylden, 
men vil senere blive søgt gennemført. 
 
Som formand for RPF har jeg været inviteret til møder i foreninger, undervisningssteder, oplys-
ningsforbund og lign. i København og andre steder i landet. Fra marts måned er en del blevet af-
lyst, men Grundlovsdag f.eks. var der igen gang i arrangementerne. 
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Leif Hermann har også i den forgangne periode været foreningens repræsentant i Rådet for Insti-
tut for Menneskerettigheder. Han svarer på generalforsamlingen gerne på spørgsmål derom. Men 
her i slutningen af august 2020 besluttede Leif Hermann så at stoppe i Rådet, og bestyrelsen ud-
pegede Julie Jeeg som hans efterfølger med Amalie Starch som 1. suppleant og Noe Munck som 
2. suppleant. De 3 agter at etablere et indbyrdes samarbejde om pladsen i Rådet, bl.a. med henblik 
på at varetage kontakten med andre relevante NGO’er. 
 
 
6. RPF-tilkendegivelser. 
6.1. Høringer. 
 
Bestyrelsen har året igennem afgivet høringssvar på en stor del af de udkast til lovforslag, be-
kendtgørelser og betænkninger på det retspolitiske område mv., som tilstilles foreningen. Hø-
ringssvarene udarbejdes fortrinsvis af bestyrelsen, men også foreningens øvrige medlemmer ind-
drages efter behov og ønske. 
 
Høringssvarene bliver lagt på bl.a. foreningens hjemmeside og giver ofte anledning til pressecita-
ter og henvendelser om uddybning samt indmeldelser i foreningen. 
 
Vi har fokuseret på emner inden for vores traditionelle kerneområder, da det er et ganske kræven-
de arbejde, og vi har jo ikke et lønnet fuldtidssekretariat at trække på. Når det er sagt, bør besty-
relsessekretærerne roses for den professionalitet og flid, de lægger for dagen. 
 
 
6.2. Andre udtalelser.  
 
I det forløbne år har såvel formanden som andre medlemmer af bestyrelsen svaret på hyppige 
anmodninger fra pressen om ”nu og her udtalelser” og deltaget i interviews og mediedebatter ofte 
med baggrund i høringssvarene, vores offentlige møder eller aktuelle hændelser. Den samme per-
sonkreds finder også jævnligt anledning til at skrive artikler og debatindlæg. 
 
Desuden lægger vi løbende aktuelle indlæg ud på foreningens hjemmeside, Facebook-profilen og 
Instagram, og der udsendes elektroniske nyhedsbreve redigeret af Merete Kampmann til vore 
medlemmer og andre.  
 
 
7. Arbejdsgrupper. 
 
På generalforsamlingen berettes der kort fra foreningens eventuelle arbejdsgrupper m.v. 
 
 
Bjørn Elmquist               
Formand 


