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Vi gør klogt i, 
at holde os de 
grundlæggende 
principper for  
retsstaten  
for øje. 

10. 
december fylder Verdens-
erklæringen for Menne-
skerettigheder 70 år. Det 
fejrer vi her i landet med, 
at debatten om Danmarks 
medlemskab af Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
(EMD) og Konvention igen er blusset op og 
med vedtagelsen af en inanslov, der har fået 
den konservative franske avis Le Figaro til at 
konstatere, at Kongeriget Danmark vil bygge 
et Alcatraz for de uønskede.

Debatten om EMD ik som bekendt ny 
vind, da den socialdemokratiske gruppefor-
mand, Henrik Sass Larsen, gjorde sig til 
talsmand for, at lov udfærdiget i Folketinget 
og fortolket af danske domstole var vejen 
frem. Ud med konventionerne og ind med 
danske politikere og dommere. Sass Larsens 
utilslørede »køb dansk«-doktrin ik profes-
sor Mads Bryde Andersen til at relancere 
sine betragtninger om udmeldelse af både 
konvention og domstol og turnere med dem 
i diverse medier.

Interessant nok nævnte ingen, at da 
Dansk Folkeparti faktisk fremlagde »Forslag 
til folketingsbeslutning om at skrive den 
europæiske menneskerettighedskonvention 
ud af dansk lov« 26. oktober sidste år, havde 
det ingen gang på jorden. Udover Sass 
Larsens nylige udmeldinger, som han siden 
ikke rigtigt har villet stå ved, er der reelt ikke 
udviklinger på det punkt.

Ingen hjælp i Alperne
Det er ikke kun i Danmark, at det forholder 
sig sådan. I Schweiz har man en særegen 
tradition for folkeafstemninger, og 25. 
november i år blev vælgerne udspurgt om 
en række ting, herunder om schweiziske 
love skulle have forrang over international 
ret. Sidstnævnte blev døbt »Swiss law 
irst«- initiativet i den internationale presse, 
og det minder på mange måder om DF og 
Bryde Andersens ideer. Den russiske Duma 

har i øvrigt allerede introduceret en lignen-
de bestemmelse om den russiske rets 
forrang over fremmed ret. Direkte adspurgt 
foretrak de schweiziske vælgere dog klart at 
fastholde det eksisterende system med 
bindende international ret. Og det var ikke 
kun i storbyerne Genève og Zürich, at 
forslaget blev afvist med overvældende 
lertal. Selv i den lille landlige kanton Uri 
med knap 35.000 indbyggere blev forslaget 
klart forkastet. Der var med andre ord ikke 
meget hjælp at hente i Alperne.

Snarere tværtimod kunne den schweizi-
ske justitsminister, Simonetta Sommaruga, 
konstatere, at nok en gang havde vælgerne 
stemt for at opretholde et system med klar 
magtfordeling og både national og internati-
onal kontrol af lovgiver og regering. Objek-
tivt set er det ikke specielt overraskende, at 
befolkningen foretrækker et system, hvor 
man har adgang til at prøve ens egen stats 
love og afgørelser for et internationalt panel. 
Intet system er perfekt, og det er grundlæg-
gende sundt for både lovgiver, regering og 
domstolene, at der indes en instans, som 
kigger dem over skuldrene. Det moderne 
menneskerettighedsprojekt under både FN, 
Europarådet og EU beror netop også på den 
forudsætning, at end ikke de bedst konsoli-
derede demokratier er ufejlbarlige.

Magt kan altid korrumpere, selv i demo-
kratier på den danske målestok, og historien 
viser desuden, at mennesket har en vis hang 
til at skabe syndebukke, det være sig jøder, 
romaer, arabere, homoseksuelle eller andre. 
Der er med andre ord et væsentligt behov for 
at sikre individer og minoriteter selv i 
velfungerende demokratier. Og der er 
grundlæggende behov for, at domstolene – 
det være sig nationale eller internationale 
– påtager sig opgaven at garantere individers 
og minoriteters rettigheder, også når det 
indebærer, at domstolene må tale lertallet 
og den politiske magt lodret imod.

Det er disse komplekse processer, vi med 
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I 
en tid, hvor multilateralisme er under 
stigende pres, deler Frankrig og Tysk-
land det danske engagement til fordel 
for en regelbaseret international orden 
og glæder sig over, at Danmark er blevet 
valgt til FNs Menneskerettighedsråd for 

de næste tre år.
FNs Verdenserklæring om Menneskeret-

tigheder blev vedtaget af FNs Generalfor-
samling i Paris for 70 år siden.

Frankrig og Tyskland er stolte af denne 
fælles arv og forpligter sig stadig til en 
verdensomspændende gennemførelse af 
Verdenserklæringens bestemmelser og 
principper, der udgør hjørnestenen af det 
internationale system for beskyttelse og 
udbredelse af menneskerettigheder. For tre 
uger siden hyldede Frankrig og Tyskland 15 
mennesker, der frygtløst forsvarer menne-
skerettigheder i hele verden, og udtrykte 
gennem dem taknemmelighed for alle dem, 

der arbejder dagligt for at sikre, at Verdens-
erklæringen ikke er tomme ord.

Mindretalskamp i mange dele af verden 
vidner om de fortsat utallige, uløste 
stridigheder om beskyttelse af menneske-
rettigheder, som hører under erklæringens 
første artikel: »Alle mennesker er født frie 
og lige i værdighed og rettigheder«. Menne-
skerettighedserklæringens styrke er, at den 
hverken er »mellemstatslig« eller »interna-
tional«, men »universel«, den gælder alle 
mennesker uanset køn, oprindelse eller 
status.

Menneskerettigheder er ikke et vestligt 
påfund eller et begreb, der kan placeres 
historisk eller geograisk. Det er et fælles 
gode for hele menneskeheden. Menneske-
rettigheder er også med til at fremskynde 
fred og udvikling og er derfor helt centrale i 
forhold til FNs Verdensmål for bæredygtig 
udvikling for 2030. Mens nogle vælger at 

Kampen for menneske- 
rettighederne er langtfra 
overstået
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»Det er velkendt, at DF hylder Putins 
og Orbans illiberale demokratier eller 
gråautoritære systemer, som netop  
ser stort på retsstatsprincipper og 
menneskerettigheder,« skriver 
Kjærum og Rask Madsen. Foto: POOL

et engelsk låneord kalder checks-and-balan-
ces. Magten er ikke blot delt, den er gensi-
digt kontrollerende. Det konstitutionelle 
demokrati er derfor en styreform præget af 
en begrænset magt i parlamentet. I mange 
moderne forfatninger er der derfor etableret 
forfatningsdomstole, som bidrager til at 
sikre, at ny lovgivning overholder forfatnin-
gen og menneskerettighederne.

I dette land taler vi ikke så meget om 
konstitutionelt demokrati, og vi har ikke 
planer om forfatningsdomstole. Vi taler i 
stedet om folkestyret, og det ofte med en 
fortolkning af Hørups diktum om ingen over 
eller ved siden af Folketinget, der giver 

udtryk for, at det rigtige demokrati er, hvad 
de folkevalgte politikere beslutter. Folkesty-
re er et plusord for de leste, men det bliver 
hurtigt et problematisk begreb, et potentielt 
lertalsvælde, hvis det ikke inkluderer de 
institutioner, der kontrollerer dets magt, for 
eksempel de danske domstole og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Politisk kritik
Man kan heller ikke undgå at hæfte sig ved, 
at den mest markante kritik af domstolen i 
Strasbourg ofte kommer fra netop politisk 
hold. Argumentet lyder umiddelbart 
plausibelt, nemlig at det er de folkevalgte 

politikere, der har mandatet til at forme et 
samfund. Og de har en betydelig magt, men 
belært af historien er magten begrænset af 
forfatningen og internationale menneske-
rettigheder. Derfor bliver det for alvor 
problematisk, når selvsamme politiske magt 
svarer igen ved at minimere domstolsmag-
ten til at kontrollere den udøvende magt. 
Det har vi højaktuelle eksempler på i Polen 
og Ungarn, hvor netop den såkaldte folkevil-
je trumfer de kontrollerende institutioner og 
underminerer deres magt. I dag deinerer 
Ungarn sågar sig selv som illiberalt demo-
krati, og Polen er på vej.

Der er vi ikke henne i Danmark, men vi 

gør klogt i at holde os de grundlæggende 
principper for retsstaten for øje. Det gælder 
ikke mindst i disse dage, hvor vi ikke kun 
fejrer 70 året for Verdenserklæringen om 
Menneskerettigheder, men også er i færd 
med at vedtage en inanslov, som FNs 
menneskerettighedschef har betegnet som 
meget bekymrende for så vidt angår 
Lindholm-projektet, men der er også 
elementære retsstatslige problemer.

Retsstaten handler om, at love vedtages 
og ændres efter særlige procedurer, som 
normalt er foreskrevet i forfatningen og 
naturligvis inden for rammen af menneske-
rettighederne. Med det gælder i mindre og 
mindre grad, når det kommer til visse 
borgeres menneskerettigheder. Udlændin-
gelovgivningen søger bevidst at presse 
menneskerettighederne til yderkanten, og 
regeringsmagten oplyser, at man er villig til 
at løbe en procesrisiko. Det sidste kan bedst 
oversættes til, at »vi ved godt, at vi muligvis 
krænker rettighederne, men der går alligevel 
5-10 år før en domstolsafgørelse vil fastslå 
det«. Politik og jura opererer tydeligvis i 
forskellige tempi.

Er det her udtryk for illiberale tendenser i 
Danmark? Det er i hvert fald velkendt, at DF 
hylder Putins og Orbans illiberale demokra-
tier eller gråautoritære systemer, som netop 
ser stort på retsstatsprincipper og menne-
skerettigheder. Selvsamme så også helst, at 
EMD blev kørt på historiens losseplads, og 
dens afgørelse blev ignoreret. Det er udtryk 
for politiske valg, ligesom det i høj grad er et 
politisk valg for lertallet i Folketinget at 
afvise denne lirten med den ekstreme 
højreløjs manglende respekt for grundlæg-
gende retsstatsprincipper og menneskeret-
tigheder. I lyset af de populistiske tendenser 
i dagens Europa, er det nu, at man som 
folketingspolitiker må gøre op med sig selv, 
om man vil gå ned ad det illiberale spor eller 
bygge videre på retsstaten, menneskerettig-
heder og demokratiet. Man kan ikke gøre 
begge dele.
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udfordre menneskerettighederne på 
grundlag af kulturel, religiøs eller historisk 
relativisme, kæmper Frankrig og Tyskland 
fortsat for universaliteten i Menneskerettig-
hedserklæringen.

Vi kan ikke sige det nok gange: Stening, 
lemlæstelse, tortur og tvangsægteskab af 
børn er brud på menneskerettighederne. 
Vilkårlig tilbageholdelse, begrænset adgang 
til domstolsprøvelse og brug af vold og 
trusler for at hæmme ytringsfriheden er 
også brud på menneskerettighederne. Intet 
– ingen kultur, ingen religion, ingen traditi-
on – kan retfærdiggøre eller relativere 
bruddenes alvor.

Vi er ikke nødt til at vælge mellem den 
ene eller den anden. De er indbyrdes 
ahængige. Et eksempel er FNs migrations-
pagt som bliver vedtaget i dag og i morgen i 
Marokko. Med denne pagt er det første gang, 
at FN er blevet enig om en ikke-juridisk 

bindende aftale om en fælles tilgang til alle 
former for international migration. Det er 
endnu en anledning til at minde om 
Verdenserklæringens indledende ord, som 
vi fortsat skal leve efter: »Da anerkendelse af 
den mennesket iboende værdighed og af de 
lige og ufortabelige rettigheder for alle 
medlemmer af den menneskelige familie er 
grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i 
verden.«

Kampen for menneskerettighederne er 
langtfra overstået og skal udkæmpes med 
beslutsomhed.

Frankrig og Tyskland er vidne til to 
fremherskende og bekymrende tendenser: 
Stigningen i antallet af brud på menneske-
rettigheder i forbindelse med væbnet 
konlikter og indsnævringen af rummet til 
menneskerettigheder, også i demokratiske 
samfund.

Vi har først og fremmest en pligt til at 

dokumentere og fordømme krænkelser af 
menneskerettigheder. Dokumentation og 
fordømmelse er i centrum for såvel FNs 
højkommissær for menneskerettigheder 
som Menneskerettighedsrådets arbejde. Det 
påhviler det internationale samfund som 
helhed og de enkelte stater i særdeleshed at 
standse sådanne krænkelser.

Det er ofte langt nemmere at fordømme 
krænkelserne end at rette op på dem. Med 
udsigt til langsommelige retslige procedurer 
begrænser lere lande sig til en nem og 
grundlæggende kritik af FNs organer, især 
Menneskerettighedsrådet. Vores tilgang skal 
i stedet være humanistisk, konstruktiv og 
krævende. Det er det, vi bestræber os på. Vi 
er nødt til at forbedre det internationale svar 
fremfor at svække det.

Men vi skal heller ikke give efter for 
pessimisme. Udover de alarmerende 
udviklinger, som vi alle sammen kender til, 

skal vi huske på de konkrete fremskridt, der 
bliver opnået for eksempel i de lande, der i 
løbet af de sidste måneder har valgt at 
afskafe dødsstraf, som det er tilfældet i 
Mongoliet, Guinea, Burkina Faso og snart i 
Malaysia. Vi tror på en dynamisk tilgang til 
menneskerettigheder og på Menneskeret-
tighedsrådets afgørende rolle for at sikre 
dem.
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