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1. Om beretnings- og regnskabsåret. 

Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen den 2. oktober 2021 og frem til 

generalforsamlingen den 7. maj 2022, svarende til bestyrelsens valgperiode. 

 

Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 2021. 

 

Det er nu 3. år i træk, at vores foreningsliv er præget af usædvanlige forhold i samfundet som 

helhed. Årsagen, coronasmittens udbredelse, er dog her de sidste måneder lagt så meget bag os, at 

vi i bestyrelsen i januar fandt det forsvarligt og korrekt at vende tilbage til vedtægternes 

bestemmelse i § 4 om tidspunktet for afholdelse af den ordinære årlige generalforsamling, dvs. efter 

den 1. januar, men inden den 1. juni. Det har så til gengæld den usædvanlige effekt, at bestyrelsens 

valgperiode denne gang er på kun 7 måneder – hvad jeg rent faktisk i min beretning den 2. oktober 

2021 også udtrykte forventning om ville blive tilfældet.   

 

Min formandsberetning om de forgangne 7 måneder kan ikke gøres endeligt op med hensyn til de 

mere retlige følgevirkninger af den meget omfattende myndighedsindsats for at dæmme op mod 

pandemien. En af de granskninger, som blev iværksat i den henseende, Mink-kommissionen, har 

endnu ikke offentliggjort sine konklusioner, og det er derfor heller ikke muligt endnu at konstatere, 

om der kommer et rigsretligt eller andre retlige opgør i den anledning. 

 

Men i december satte Rigsretten punktum i sagen mod tidligere udlændingeminister Støjberg, som 

man fandt skyldig i at have givet en ulovlig instruks om adskillelse af asylægtepar og idømte 60 

dages ubetinget fængsel. Umiddelbart efter fandt folketinget hende helt efter bogen uværdig til at 

fortsætte som medlem af tinget. Afgørelsen og reaktionen på den var så klar, at debatten om, 

hvorvidt hele denne struktur med aktiv deltagelse af folketinget ved tiltalerejsning og udpegning af 

medlemmer af Rigsretten er for politisk præget, forstummede. Måske den går i gang igen, når 

folketinget får Mink-kommisionens konklusion forelagt, og der formentligt dukker forslag op om 

at rejse rigsretstiltale mod en flere ministre. 

 

I beretningsperioden afgav vi et meget kritisk høringssvar til et lovforslag fra justitsministeren om 

stort set videreførelse af det meget omfattende opbevaringskrav om logning på teleområdet, som 

EU-domstolen ellers ved flere domme har angivet var ulovlige. Vi hæftede os ved, at der endog i 

lovbemærkninger stod, at en vedtagelse ville indebære stor procesrisiko. Men alligevel vedtog bl.a. 

regeringspartiet og Venstre samt konservative det, og dagen efter den nye lovs ikrafttræden afsagde 

EU-domstolen så en dom i en sag fra Irland, der endnu en gang underkendte præcist de kriterier for 
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påbudt registrering og opbevaring af logning, som den nye lov herhjemme opererede med. Den er 

nu indtil videre suspenderet, mens justitsministeriet prøver at udtænke nye omgåelsesmuligheder. 

 

På et andet af vores forenings fokusområder, udlændingepolitikken, fik vi alle tydeligt og 

håndgribeligt bevis på, hvor fremmedfjendsk og umenneskelig den er. Da der begyndte at strømme 

flygtninge ind fra Ukraine, fandt regeringen og et flertal i folketinget, ud af, at man blev nødt til at 

vedtage en særlov, for at de kunne blive behandlet ”ordentligt”. På den måde diskrimineres der nu 

her i landet på det grueligste i forhold til alle de andre flygtninge fra andre dele af verdenen. 

 

Og for nu at færdigtegne billedet af taktisk og partipolitisk spin skal jeg lige runde beslutningen om 

den 1. juni 2022 at afholde folkeafstemning om ophævelse af det næsten 30 år gamle danske 

forbehold vedr. EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde. Der kan argumenteres meget for 

og imod, men i foreningens høringssvar om lovforslaget om forbeholdet afgivet for en uges tid 

siden, gør vi os stor umage med at holde den rette balance mellem ja og nej. Det er op til vores 

medlemmer selv at træffe dén afgørelse. Men vi forholder os kritisk til timingen i afstemningen. I 

disse måneder er mange mennesker så forskrækkede og skræmte over de voldsomme kampe med 

død og ødelæggelse, der foregår i Ukraine, at det kan være svært at agere rationelt og langsigtet.  

 

2. Bestyrelsen. 

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen den 2. oktober 2021 bestået af Amalie Starch, Bjørn 

Elmquist (formand), Celina Justiva, Claus Aarestrup, Julie Jeeg, Marianne Olsen (suppleant), 

Merete Kampmann (kasserer, webmaster og medlemspleje), Noe Munck og Søren Verdoner. 

Bestyrelsens studentermedlemmer har været stud. jur. Esben Obel og Thea Zachariassen, begge 

Århus Universitet. Disse to sidstnævnte har sammen varetaget sekretæropgaverne i bestyrelsen.  

 

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder. Mange løbende forretninger har vi naturligvis ordnet skriftligt ad 

digital vej mellem de egentlige møder. 

 

 

3. Medlemmerne. 

I perioden 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 høringspanelet, 

skrive debatindlæg og andre tilkendegivelser i aviser og 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 2. oktober 2021. 

I forbindelse med generalforsamlingen uddeltes året 2020’s retspolitiske pris KAFKAT til 

Joannahuset ved Jette Wilhelmsen for dets banebrydende virke med rettighedsbaseret rådgivning 

og støtte herunder også i fysisk form til børn og unge. 

 

Efterfølgende var der paneldebat om netop de svære problemer og vanskeligheder, men også 

løsninger og håb, som den slags initiativer identificerer for nogle af samfundets svageste og mest 

sårbare mennesker.  

 

 

5. Medlemsmøder mv. 
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Bestyrelsens planer om adskillige offentlige møder blev på grund af Covid-19 indgreb ikke 

realiseret, men nogle af dem er langt fremme i forberedelserne og forventes at blive gennemført til 

efteråret. 

 

Bestyrelsens medlemmer og jeg som formand for RPF har været inviteret til offentlige møder, i 

foreninger, oplysningsforbund og på undervisningssteder i København og andre steder i landet, men 

på grund af Corona-restriktioner har den aktivitet stadig været noget mindre end sædvanlig.  

 

Noe Munck har været vores repræsentant i Rådet for Institut for Menneskerettigheder med Amalie 

Starch og Søren Verdoner som stedfortrædere. De svarer på generalforsamlingen gerne på 

spørgsmål derom.  

 

 

6. RPF-tilkendegivelser. 

6.1. Høringer. 

Bestyrelsen har året igennem afgivet høringssvar på en stor del af de udkast til lovforslag, 

bekendtgørelser og betænkninger på det retspolitiske område mv., som tilstilles foreningen. 

Høringssvarene udarbejdes af vores høringspanel, der består af bestyrelsen og af foreningens øvrige 

medlemmer, som har tilkendegivet interesse for at være med. Den tilblivelsesproces gennemføres 

skriftligt og digitalt, men vi har planer om at arrangere endnu et fysisk møde, sådan som vi havde 

det i september 2021, for at finde måder at effektivisere og forbedre processen på. 

 

Høringssvarene bliver lagt på bl.a. foreningens hjemmeside og giver ofte anledning til pressecitater 

og henvendelser om uddybning samt indmeldelser i foreningen. 

 

Vi fokuserer på emner inden for vores traditionelle kerneområder, da det er et ganske krævende 

arbejde at lave et høringssvar, og vi har jo ikke et lønnet sekretariat at trække på. 

Bestyrelsessekretærerne har en central rolle i den proces og bør igen i år 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 løbende 

anmodninger fra pressen om ”nu og her udtalelser” og deltaget i interviews, 

dokumentarprogrammer og podcasts ofte med baggrund i høringssvarene eller vores generelle 

holdning i relation til aktuelt opståede spørgsmål. Den samme personkreds finder også anledning 

til at skrive artikler og debatindlæg. 

 

Desuden lægger vi jævnligt aktuelle indlæg, korte eller lange, ud på foreningens hjemmeside, 

Facebook-profilen og Instagram samt Twitter. Med hensyn til disse sociale medier har vi i periodens 

løb forsøgt os med forskellige løsninger, men endnu ikke fundet den rigtige. Endelig udsendes der 

ca. én gang i kvartalet elektroniske nyhedsbreve til vore medlemmer og andre redigeret af Merete 

Kampmann.  

 

7. Arbejdsgrupper. 

På generalforsamlingen berettes der kort fra foreningens eventuelle arbejdsgrupper m.v. 

 

Bjørn Elmquist                                     formand

               


