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Kære Søren Pape Poulsen,  
 
Vi vil gerne ønske dig tillykke med udnævnelsen til justitsminister i den nye regering.  
 
Vi har med interesse læst det fremlagte regeringsgrundlag, hvor der er mange væsentlige emner 
på Justitsministeriets område. En lang række af disse emner vedrører forholdet mellem 
sikkerhed og retssikkerhed, og det har glædet os at læse, at regeringen i forbindelse med det 
kommende arbejde – om antiterror, logning, efterretningstjenesterne osv. har erklæret, at man 
vil være opmærksom på nødvendigheden af en rimelig balance mellem borgernes sikkerhed og 
borgernes retssikkerhed.  
 

 

Vi imødeser med interesse regeringens kommende forslag til nye regler om logning. Vi fandt 
det glædeligt, at du var blandt de kritiske røster over for den forrige regerings forslag om 
sessionslogning. Vi forstår, at der er overvejelser om nye regler om ”lokationslogning”, som, 
skønt de ikke nævner ”sessionslogning”, er lige så eller mere vidtgående end det forrige 
forslag. Vi håber, at du vil inddrage civilsamfundet og IT-branchens faglige eksperter i det 
fremtidige arbejde med at formulere et nyt forslag. I den forbindelse ser vi også frem til 
regeringens arbejde med at styrke beskyttelsen af borgernes personoplysninger, af den 
generelle datasikkerhed og af Datatilsynet.   
 
Vi ser frem til den evaluering af PET-loven, som du og regeringen har annonceret. PET-
lovens bestemmelser om Politiets Efterretningstjenestes beføjelser til overvågning og 
aflytning, herunder om borgernes muligheder for at få at vide, om de har været overvåget, 
m.v. er meget vidtgående og ubestemte i deres formuleringer. Det er meget relevant med en 
undersøgelse af, hvordan PET har anvendt sine beføjelser, og om PET-tilsynets beføjelser til 
at kontrollere tjenesten er tilstrækkelige til at undgå for vidtgående eller ubegrundet 
overvågning af borgerne.  
 
Vi har med tilfredshed konstateret, at regeringen vil styrke børns retssikkerhed – blandt 
andet således at man vil afskaffe straffelovens forældelsesfrister i forbindelse med seksuelle 
overgreb mod børn. 
 
Regeringsgrundlaget nævner også, at man vil have fokus på øget retfærdighed for ofre for 
forbrydelser. Vi håber, at dette arbejde også vil omfatte beskyttelsen af voldtægtsofre – som 
vi tidligere har haft en konstruktiv dialog og godt samarbejde med ministeriet om. Trods 
mange forbedringer kan vi se, at voldtægt til stadighed kun sjældent anmeldes, og at det 
sker endnu sjældnere, at en gerningsmand stilles til ansvar for forbrydelsen.  
 
Vi har med glæde noteret os, at regeringsgrundlaget omfatter en revision af 
offentlighedsloven. Den omtvistede bestemmelse om ministerbetjening har vist sig at kunne 
bruges til at lukke ned for offentlighedens indsigt i skiftende regeringers og 



 

Side 2 

centraladministrationens arbejde på en måde, som undergraver gennemsigtighed og 
retssikkerhed i de demokratiske beslutningsprocesser.  
 
Det er positivt, at regeringen i sit grundlag understreger, at Danmark har en klar interesse i 
en stærk international retsorden, herunder respekt for menneskerettigheder, og at regeringen 
ønsker at indgå i et aktivt internationalt samarbejde og overholde de internationale 
konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Det er betydningsfuldt, at regeringen på denne 
måde understreger, at menneskerettighederne har væsentlig og positiv betydning – både for 
verdenssamfundet og for et lille demokrati som det danske. 
 
Regeringen anfører samtidig, at den finder behov for kritiske øjne på udviklingen i 
fortolkningen og anvendelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, idet man 
særligt peger på Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkning af konventionen.  
 
Amnesty anerkender, at det kan være velbegrundet, at man træder et skridt tilbage og 
foretager en grundig analyse af, hvordan konventionen forstås og anvendes. Samtidig er det 
afgørende, at Danmark – med sit ry som stærk fortaler for menneskerettigheder og 
beskyttelse af borgerne mod en vilkårlig statsmagt – ikke kommer til at fremstå som 
afsender på et generelt budskab om, at menneskerettighederne en bloc er utidssvarende og 
urimelige – som forhindrer staterne i at varetage egne interesser. En sådan besked vil let 
kunne misbruges af lande med langt ringere beskyttelse af deres borgere.  
 
Det fremgår endelig af regeringsgrundlaget, at regeringen vil arbejde for et samfund med 
frihed for den enkelte, og hvor alle behandles lige – uanset køn, race og seksuel orientering - 
og at friheden til at vælge sin partner og til at leve åbent om sin seksuelle orientering og 
kønsidentitet er grundlæggende i det danske samfund. Amnesty har gennem en årrække 
arbejdet med blandt andre transkønnedes og interkønnedes rettigheder. Vi kan se, at 
kønsidentitet kan give anledning til problemer som dem, homoseksuelle kunne – og stadig 
kan – opleve. Vi skal derfor opfordre til, at ”kønsidentitet” tilføjes til straffelovens § 266b og 
i vores diskriminationslovgivning og i straffelovens regler om hadforbrydelser.  
 
Vi håber, at vi vil få lejlighed til at drøfte en række af regeringens forslag og planer med dig.  
 
Med venlig hilsen 

 
Trine Christensen 
Generalsekretær    


