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Notat om terrorpakken  

Resumé:  

Regeringens terrorpakke: - Et angreb på demokratiet  

Terrorangrebet d. 11. september var forfærdeligt, men de lovændringer, regeringen 
foreslår vil indskrænke demokratiet. Det er meget uklart, hvad "terror" er, og vi frygter, at 
almindelige velmenende mennesker vil være bange for at blive mistænkt for 
terrorhandlinger, når de deltager i politiske aktiviteter, f.eks. solidaritetsarbejde med u-
lande.  

For at opdage terrorisme vil regeringen give politiet flere muligheder for at overvåge e-
mails, installere "snifferprogram" i folks PC'er, og hemmeligt ransage folks hjem og 
afkræve oplysninger fra journalister, advokater og revisorer. Endeligt vil asylsager bliver 
tilsløret af hemmeligheder, og langt flere asylsøgere vil blive afvist og udvist.  

Enhedslisten mener, der skal politiske midler til at hindre og begrænse terrorisme, nemlig 
målrettede FN-aktioner, en endelig og retfærdig løsning på krisen i Mellemøsten, respekt 
for et lands bestemmelse over egne råvarer og bekæmpelse af fattigdom.  

I det følgende er terrorpakken gennemgået kritisk punkt for punkt. Vi håber, at notatet kan 
medvirke til, at konsekvenserne af forslagene bliver kendt af offentligheden  
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I. Indledning  

Terrorangrebet den 11. september var forfærdeligt. Det er fuldt forståeligt, at man gerne vil 
gøre noget for at forhindre fremtidige terrorangreb. Men hvis de ændringer, der 
gennemføres, indskrænker demokratiet og ytringsfriheden, så kan de i stedet føre til mere 
terror.  

Det største problem ved terrorpakken er, at det er meget uklart, hvad der er omfattet af 
den nye terrordefinition, og hvad der ikke er. Vi frygter, at det vil få nogle mennesker til at 
afholde sig fra at deltage i eller støtte politiske eller humanitære aktiviteter af frygt for at 
blive mistænkt for terrorsympati.  

Vi tror ikke, at der er særlig mange – om overhovedet nogen – der vil blive dømt efter 
terrorbestemmelsen i Danmark. Men der vil måske være nogen, der frygter det. Og politiet 



vil få udvidet deres muligheder for efterforskning ganske betragteligt, fordi bestemmelsen 
er så bred og uklar, at ganske mange vil kunne mistænkes for terroraktivitet/-sympati.  

Det har helt siden Jyske Lov været et grundlæggende princip, at loven skal være klar, så 
borgeren kan forstå den. Særlig inden for strafferetten skal borgeren kunne slå op i loven 
og se, hvad der er strafbart, og hvad der ikke er. Det princip lever terrorbestemmelsen 
bestemt ikke op til.  

Den terrorpakke, der er lagt frem, omfatter L35, som ændrer en række love på 
justitsministerens område, L 32 på integrationsministerens område, L28 på økonomi- og 
erhvervsministerens område samt L 30 på skatteministerens område.  

Nogle af lovændringerne i terrorpakken følger af internationale beslutninger i FN og EU. 
Det gælder både beslutninger vedrørende terrorbekæmpelse og beslutninger, der ligger 
før 11. september, og som ikke (kun) har med terrorbekæmpelse at gøre:  

- Fx ændringerne i udleveringsloven, der sker for at fjerne det forbehold Danmark har i 
forhold til EU's udleveringskonvention fra 1996.  

- Fx ændringerne i hvidvaskningsloven, der dels indfører mulighed for at stoppe 
pengetransaktioner ved mistanke om sortvaskning, hvilket hænger sammen med 
terrorisme, dels indfører de ændringer, som følger af EU's ændringer i 
hvidvaskningsdirektivet, der har været undervejs i flere år, herunder en delvis ophævelse 
af advokaters tavshedspligt.  

En række af de ændringer der gennemføres med terrorpakken, kan anvendes på en 
områder, der intet har med terror at gøre. Og flere ændringer ville hver især medføre en 
omfattende debat, hvis de var blevet fremsat enkeltvist. Nogle ændringer er tidligere 
forsøgt gennemført med henvisning til andre typer kriminalitet fx narko og børneporno, 
men afvist. Nu forsøger man så at få dem gennemført med henvisning til terror.  

Der er da også i høringssvarerne fremkommet en del kritiske røster bl.a. i forhold til 
spørgsmålet om, hvorvidt vi nu også er forpligtet til at gennemføre alle de fremlagte forslag 
og i den udformning.  

I lovforslagets bemærkninger, s. 39, nederst gør man sig nogle overvejelser om at udvide 
kriminaliseringen af spredning af masseødelæggelsesvåben. En udvidelse, som man 
anfører "ville yderligere styrke den generalpræventive effekt og håndhævelsen af 
reglerne."  

Men det har man ikke gjort og kommer med følgende begrundelse: "En sådan ikke 
ubetydelig udvidelse af det strafbare område bør dog efter regeringens opfattelse 
overvejes nærmere og ikke gennemføres uden forudgående dialog med erhvervslivet."  

Det kan godt undre, at man på det område mener, der er behov for en nærmere 
overvejelse og dialog, men ikke på områder, som kriminaliserer en stor del af 
solidaritetsarbejdet med Den Tredje Verden, indfører overvågning af samtlige borgeres 



internetaktiviteter, indfører vidnepligt over for politiet for fx journalister, ophæver forbudet 
mod at udlevere danske statsborgere til retsforfølgelse i andre lande, osv.  

Enhedslisten har udarbejdet dette notat for at pege på de kritikpunkter, vi finder vigtigst, 
men der er stadig en række andre ting, der også bør undersøges nærmere og drøftes.  

Vi håber, at der kan komme så meget debat, at de enkelte elementer i terrorpakken kan 
skilles ad og en del af det forhåbentlig opgives. Samtidig mener vi, at der er stort behov for 
en forebyggende indsats mod terror og derfor har vi også tilføjet et afsnit om dette.  

For en faktuel gennemgang kan fx henvises til Folketingets retskonsulents gennemgang i 
Retsudvalgets bilag 10 til lovforslag L35, der også rejser en række spørgsmål, der kan 
stilles til ministeren.  

   

II. Terrordefinition (§ 114)  

Der indføres mulighed for livstidsstraf. Det er der i forvejen for en del af de forbrydelser, 
der er nævnt i opremsningen, men det er en kraftig forøgelse af straframmen for fx groft 
hærværk.  

Følgende tre betingelser skal være opfyldt:  

1. Der skal være begået en af de forbrydelser der er nævnt i opremsningen og  
2. handlingen skal kunne tilføje et land eller en international organisation alvorlig 

skade og  
3. der skal være forsæt til 

- at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller 
- uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske myndigheder eller en international 
organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller 
- at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations 
grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige 
strukturer.  

Definitionen er så bred og så uklar, at det ikke er til at se, hvad der er omfattet, og hvad 
der ikke er. Det er for det første et retssikkerhedsmæssigt problem. For det andet giver det 
demokratiske problemer, da det kan få nogle til at afholde sig fra at deltage i demokratiet, 
fordi de er usikre på, om deres aktiviteter er omfattet af terrorbegrebet.  

Desuden tager definitionen udgangspunkt i angreb på magthavere og omfatter formentlig 
ikke magthaveres angreb på civile, såkaldt statsterrorisme.  

I forbindelse med forhandlingerne om EU's rammeafgørelse, som den danske definition i 
vid udstrækning følger, fremkom der udtalelser om, at hverken faglige aktiviteter eller 
demonstrationer, aktioner mv. under topmøder som Göteborg eller Genova vil være 



omfattet af terrorbestemmelsen. Men det står ingen steder i lovforslaget eller 
bemærkningerne, så det er ikke en begrænsning, borgeren umiddelbart kan se.  

Såvel Rigsadvokaten som Rigspolitichefen som Politidirektøren i København gør 
opmærksom på, at der kan opstå store problemer omkring definitionen. Men 
justitsministeriet afviser i sin kommentar til høringssvarerne (s. 4 i Retsudvalgets bilag 6 til 
L35) at komme med yderligere præciseringer, da man mener begrebet er defineret i selve 
lovteksten.  

Denne uklare definition rejser en række spørgsmål, som ikke afklares i bemærkningerne. 
Bl.a.  

Spørgsmål:  

1. Hvad er en "alvorlig skade", opgøres dette økonomisk og, hvor går i så fald 
grænsen?  

2. Hvilke internationale organisationer er omfattet af bestemmelsen? Er det fx FN og 
Europarådet, eller også NATO, der jo går i krig mod andre. Hvad med EU og WTO?  

3. Falder en uvoldelig passiv fysisk blokade af et topmøde i en af disse organisationer 
ind under definitionen – jvf. blokaden af WTO’s topmøde i Seattle 1999. Det kan 
hævdes, at blokaden forhindrede WTO i at gennemføre sit topmøde og iværksætte 
en ny forhandlingsrunde.  

4. Er det kun internationale organisationer, hvor lande er medlemmer, eller også andre 
fx Læger Uden Grænser og Røde Kors ?  

5. Hvilke udenlandske myndigheder er omfattet? Er det som udgangspunkt alle 
regeringer og alle lokale myndigheder i alle lande, fx Burmas regering og xx lokale 
myndighed, eller er det kun "demokratiske" landes regeringer og øvrige 
myndigheder?  

6. Hvis det kun er "demokratiske" lande, hvem definerer så, om et land er demokratisk 
og ud fra hvilke kriterier? Vil det være op til den enkelte byret at tage stilling til en 
begæring om aflytningskendelse fra politiet og at afgøre, om det land, sagen 
vedrører, er demokratisk ?  

7. Hvilke typer handlinger, som en person/grupper forsøger at tvinge myndigheder til 
at foretage eller undlade at foretage, er omfattet. Hvis en sindsforvirret mand fx 
tager en kommunalt ansat socialrådgiver som gidsel og truer med at sprænge 
socialkontoret i luften for at få udleveret sit tvangsfjernede barn, vil det så være 
omfattet af bestemmelsen? Hvis man maler et maleri på en motorvejsbro (=groft 
hærværk) for at få myndighederne til at undlade at bygge en motorvej, vil det så 
være omfattet af bestemmelsen; eller skal der være tale om handlinger af større 
rækkevidde for et land eller en international organisation ?  

8. Hvad er en "struktur" ?  
9. Vil definitionen kunne fortolkes af en dansk domstol, eller skal fortolkningen af fx 

begrebet "struktur" forelægges EF-domstolen ?  
10. Hvilke typer terrorhandlinger er omfattet af bestemmelsen? Er magthaveres angreb 

mod befolkningen omfattet, fx Israels bomber mod palæstinenserne?  
11. Ville angrebet 11. september have været omfattet af bestemmelsen, hvis det ikke 

havde været rettet mod World Trade Center og Pentagon, men mod et slumkvarter 
?  



Ændringsforslag  

Definitionen på terror bør ændres til: "Aktiviteter, som bevidst rammer eller truer uskyldige 
civile, og som er egnet til at skabe skræk og rædsel i en bredere kreds af befolkningen."  

En sådan definition vil også rumme magthaveres angreb på civile.  
   

III. Økonomisk støtte (§ 114 a)  

Der indføres straf op til 10 år for direkte eller indirekte af yde økonomisk støtte eller 
indsamle midler eller stille penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende 
ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der enten begår 
eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af § 114.  

Det fremgår af bemærkningerne (s. 69, 1. sp. øverst), at det ikke kun er midler til en 
terrorgruppes ulovlige aktiviteter, der er omfattet, men også en terrorgruppes lovlige 
aktiviteter. Såfremt man støtter en organisation, der både har humanitære formål og 
lovlige formål, vil den støtte være omfattet af bestemmelsen.  

Spørgsmål:  

1. Hvilke personer, grupper, sammenslutninger er omfattet af bestemmelsen?  
2. Hvorledes skal "begår" forstås? Hvis en person, en gruppe eller en sammenslutning 

tidligere har begået terrorhandlinger, men nu er ophørt med det, fx IRA, er den 
gruppe så omfattet?  

3. Vil det være den enkelte byret, der skal tage stilling til fx en begæring om 
aflytningskendelse fra politiet og afgøre, om det projekt, der ydes støtte til, er 
organiseret af en gruppe, der er omfattet af bestemmelsen? Fx om støtte til ofre for 
en naturkatastrofe er omfattet, hvis projektetet i modtagerlandet organiseres af en 
lovlig gruppe, der samtidig har tilknytning til en modstandsbevægelse i landet, som 
omfattes af terrordefinitionen?  

4. Vil det være muligt at få en erklæring fra en offentlig dansk myndighed om, at det 
projekt, man ønsker at støtte, ikke er omfattet af bestemmelsen?  

5. Vil al støtte være omfattet, således at man fx også kan straffe personer, der har 
givet 50 kr. til en indsamling til nødhjælp til et projekt, der organiseres af en gruppe, 
der omfattes af bestemmelsen?  

6. Hvilke af de projekter der i dag gives dansk ulandsbistand til vil blive omfattet af 
bestemmelsen?  

IV. Retsplejedelen (L 35, § 2)  
Dataovervågning, ændring af Retsplejeloven §786, (s. 2-3 i lovforslaget)  

Med lovforslaget pålægges udbydere af telenet eller teletjenester at registrere oplysninger 
om teletrafikken i 1 år, med henblik på at oplysningerne kan bruges til efterforskning og 
retsforfølgning af strafbare forhold.  



Reglen betyder blandt andet, at alle e-mail skal registreres. Som minimum skal opbevares 
oplysninger om afsender, modtager og tidsangivelse.  

Desuden skal de elektroniske spor, som computere afsætter på internettet opbevares. Dog 
skal udbyderne af teletjenester ikke registrere oplysninger om besøgte hjemmesider og 
lign.  

Der er tale om en registrering, der ikke finder sted i dag. Det ville svare til, at postvæsenet 
tog fotokopi af samtlige kuverter, således at man havde oplysninger om afsender og 
modtager, såfremt politiet en dag måtte ønske at undersøge en mistænkt persons 
brevveksling.  

Forslaget strider muligvis mod Den europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8, 
idet det bliver muligt at lave en profil på alle borgeres konkrete informationssøgning. Det er 
dermed en krænkelse af retten til privatliv.  

Forslaget medfører en hidtil uset overvågning og registrering af samtlige borgeres 
personlige forhold. Overvågning af borgerne må forudsætte, at der foreligger en mistanke 
om et strafbart forhold.  

Dertil kommer at denne registrering let kan omgås. Enhver kan på et par timers kursus 
lære, hvordan man gør. Sådanne kurser benytter mange store virksomheder i deres 
forebyggelse af hacker-virksomhed.  

Og registreringen vil være højst usikker. Hvis man fx har registreret, at der har været sendt 
e-mail fra en computer i en bestemt stor virksomhed, så kan det være svært at finde frem 
til, hvilken computer e-mailen er sendt fra, og hvilken fysisk person, der har sendt e-
mailen, såfremt flere har adgang.  

Endelig vil en registreringspligt føre til konkurrenceforvridning mellem internetudbydere, 
idet det vil kræve en stor lagerkapacitet, som vil være uforholdsmæssig dyr for små 
virksomheder.  

Overvågning af computer, ændring af Retsplejeloven ny §791 b, (s. 3 i lovforslaget)  

I dag kan overvågning af e-mail trafik mellem computere ske efter reglerne om aflytning. 
Aflæsning af en computers harddisk kan ske efter reglerne om ransagning. Sidstnævnte 
giver imidlertid alene mulighed for én aflæsning pr. kendelse. Typisk foregår dette ved, at 
politiet under en ransagning af en bolig beslaglægger computeren og herefter gennemgår 
indholdet af denne.  

Med lovforslaget åbnes der mulighed for, at politiet kan installere et såkaldt 
"snifferprogram" på f.eks. en personlig computer.  

Et snifferprogram fortæller ikke kun, hvad der sendes og modtages på computeren, men 
registrerer og meddeler enhver ændring af computeren, f.eks. hvornår den tændes, hvad 
der skrives i word-dokumenter, regneark o. lign.  



Politiet har allerede i dag en betydelig række overvågningsmuligheder og tvangsindgreb til 
disposition. En udvidelse vil medføre en forøgelse af statens overvågning af borgerne og 
som resultat heraf medføre en begrænsning i borgernes personlige frihed.  

På den baggrund må enhver ny beføjelse til politiet derfor overvejes grundigt, og særligt 
må graden af misbrugsmuligheder vurderes og herunder, i hvor stort omfang almindelige 
og uskyldige borgere kan blive udsat for indgrebene.  

Snifferprogrammet medfører, at ikke alene det, der sendes til og fra en computer, aflyttes, 
men at enhver indtastning på en pc’er vil blive videresendt til politiet. Som følge af den 
betydelige udbredelse, personlige computere har i dag, og i betragtning af at disse i stort 
omfang anvendes af borgerne til at håndtere strengt personlige oplysninger, vil 
muligheden for at installere et snifferprogram være en særdeles markant udvidelse af 
adgangen til indgreb i privatlivets fred og meddelelseshemmeligheden.  

Når det dernæst tages i betragtning, at regeringens terrordefinition er kendetegnet ved at 
være bred og omfattende, er der en nærliggende risiko for, at personer uden nogen form 
for tilknytning til terrorisme vil kunne risikere at få installeret et snifferprogram.  

Endelig skal indgrebet også kunne anvendes i forbindelse med narkotikaforbrydelser, 
uanset at der ikke er nogen rimelig formodning for, at forbrydelser af den karakter i 
Danmark har tilknytning til terrorhandlinger.  

På den baggrund må forslaget opfattes som regeringens forsøg på at udnytte den 
opståede terrorfrygt til at indføre nye overvågningsredskaber som herefter vil kunne 
udvides til en lang række andre og mindre alvorlige kriminalitetstyper.  

Også denne del af overvågningen vil kunne omgås af de virkeligt professionelle terrorister. 
Installering af "snifferprogrammer" vil dels kunne undgås ved installering af 
modprogrammer i stil med anti-virus-programmer, dels ved at skrive på en computer, der 
ikke er tilsluttet internet, og så overføre filer derfra på en diskette og fx sende fra en 
internetcafe, eller et bibliotek.  

Hemmelig ransagning, ændring af Retsplejeloven §799, (s. 3 i lovforslaget)  

Med lovforslaget udvides adgangen til at foretage hemmelig ransagning til følgende 
områder: brandstiftelse; sprængning, spredning af skadevoldende luftarter m.v.; fly- og 
skibskapring; forurening af drikkevand; forgiftning af ting beregnet til forhandling eller 
udbredt benyttelse; og alvorlig våbenlovsovertrædelse.  

I de eksisterende regler kan der kun anvendes hemmelig ransagning ved efterforskning af 
statsforbrydelser, narkoforbrydelser og drab.  

Med forslaget åbnes endvidere mulighed for, at retten kan give politiet tilladelse til 
gentagne ransagninger. Princippet om én ransagning pr. kendelse ophæves således. 
Retten kan enten give tilladelse til et præcist antal ransagninger eller til et ubestemt antal i 
en bestemt periode.  



Hemmelig ransagning er et særdeles alvorligt tvangsindgreb, og som følge heraf er det 
nødvendigt med en meget tæt domstolskontrol for at sikre, at indgrebet kun anvendes, når 
det er absolut påkrævet.  

Med forslaget får politiet en mulighed for at beslutte, om de er tilfredse med udbyttet fra en 
hemmelig ransagning, eller om de vil prøve igen. Det medfører, at forslaget skaber en 
nærliggende risiko for, at der bliver gennemført unødvendige ransagninger, idet politiet 
ikke skal begrunde den enkelte ransagning over for andre end sig selv.  

Hvis der ikke under en ransagning findes materiale af relevans, kunne det meget vel være 
et udtryk for, at mistanken mod den pågældende adresse ikke er berettiget. Ikke desto 
mindre ville politiet kunne gennemføre flere hemmelige ransagninger uden at skulle 
redegøre for udbyttet af den første over for en dommer.  

Endelig må det anføres, at besværet med at indhente tilladelse hos en dommer er af 
ganske begrænset art, særligt når det sammenlignes med den betydelige intensitet, som 
indgrebet har.  

Forslaget svækker således helt unødvendigt retssikkerheden, og der er i øvrigt ikke givet 
nogen rimelig begrundelse for, at terrorhandlingen den 11. september 2001 har givet 
behov for en sådan beføjelse til det danske politi.  

Edition, ændring af Retsplejeloven §806, (s. 3 i lovforslaget)  

Med edition menes, at en person eller selskab, som ikke er mistænkt, pålægges at 
forevise eller udlevere genstande, materiale eller tilsvarende til politiet. Efter de gældende 
regler kræver edition retskendelse. Som hovedregel skal indgrebet herefter indbringes for 
retten til godkendelse.  

På en række område, f.eks. visse beslaglæggelser, kan politiet umiddelbart foretage 
indgrebet, såfremt formålet med indgrebet bliver forspildt, hvis der først skal indhentes 
retskendelse. Denne adgang til foretage indgrebet umiddelbart gælder ikke for edition.  

Med lovforslaget gives der mulighed for øjeblikkelig pålæg om edition, hvis øjemedet ellers 
vil forspildes. Editionen skal herefter indbringes for retten inden 24 timer, hvis den, der har 
fået pålægget, begærer dette, jf. retsplejelovens § 806 stk. 3 (forslaget § 2 nr. 9).  

Bestemmelsen kolliderer med det helt grundlæggende princip om, at ingen har pligt til at 
udtale sig til politiet. I realiteten betyder forslaget, at der indføres en delvis vidnepligt over 
for politiet.  

Hvis man ønsker at aftvinge personer oplysninger, mundtligt eller i form af udlevering af 
materiale m.v., så bør dette, i overensstemmelse med de grundlæggende principper for 
retsstaten, ske i retten og med de sædvanlige kontrolmuligheder og 
retsikkerhedsgarantier.  

Spørgsmål:  



1. Hvem skal tage stilling til, om der skal ske efterforskning af en mistanke om 
terrorvirksomhed, herunder at der skal anmodes om retskendelse. Vil 
Justitsministeriet skulle inddrages, da det jo i sidste ende er Justitsministeriet, der 
skal tage stilling til, om der skal rejses påtale, eller vil det være de lokale 
anklagemyndigheder, der skal afgøre, om de mener, der kan være tale om 
terrorvirksomheder?  

2. Såfremt det vil være en lokal afgørelse at påbegynde efterforskning og evt. 
indhente retskendelse, vil der så blive udarbejdet fælles retningslinier for hvilke 
handlinger, organisationer, lande mv. der er omfattet af terrorbestemmelsen?  

3. Vil der blive udarbejdet en dansk liste over organisationer, der opfattes som 
terrororganisationer, svarende til de lister, USA og EU har udarbejdet ?  

4. Såfremt myndighederne i et andet land eller organisation, fx FBI fra USA eller et af 
EU's organer, sætter en organisation på en liste over terrormistænkte, fx Women in 
Black (en international kvinde-fredsorganisation, der er indstillet til Nobels 
Fredspris, men som FBI pt undersøger), vil danske myndigheder så automatisk 
efterforske danske medlemmer/organisationer, eller vil det kun ske, hvis danske 
myndigheder af andre grunde bliver opmærksomme på, at der kan være tale om 
terrorvirksomhed/-støtte ud fra en dansk fortolkning af de danske bestemmelser ?  

5. Vil regeringen gå i dialog med telebranchen vedrørende forslaget om overvågning 
af al dansk internetaktivitet?  

6. Vil Datatilsynet få tilført yderligere ressourcer for at kunne løfte opgaven med at 
kontrollere, at telebranchen opbevarer og behandler oplysningerne om al dansk 
internetaktivitet på korrekt vis?  

7. Vil der også kunne ske dataaflæsning med "snifferprogram" af computere 
tilhørende journalister, advokater og andre omfattet, som i dag er omfattet af 
tavshedspligt/vidnefritagelse?  

8. Vil politiet også kunne gennemføre edition uden retskendelse over for journalister, 
advokater og andre, som i dag er omfattet af tavshedspligt/vidnefritagelse?  

V. Udlændingedelen  

Regeringen foreslår at ændre udlændingeloven på ti områder. De mest indgribende og 
vidtgående ændringer drejer sig om:  

- indførelse af nye arbejdsgang i behandlingen asylsager  

- skærpelse af ud- og afvisningsreglerne  

Indførelse af nye arbejdsgang i behandlingen asylsager:  

Der skal oprettes et særligt forum, hvor efterretningstjenesterne, 
udlændingemyndighederne, statsamterne, Rigspolitiet og Justits- og 
Integrationsministerierne sidder. Her skal oplysninger om særlige sager, som 
myndighederne mener er relevante i en terrorbekæmpelsessammenhæng, udveksles og 
vurderes med hensyn til den efterretningsmæssige værdi, samt om der skal foretages 
retlige skridt over for asylansøgere/udlændinge for overtrædelse af alvorlige krænkelser af 
internationale konventioner o.a.  



Målet er ifølge regeringen at forhindre, at asylstatus misbruges. Det skal forhindre, at, at 
folk får opholdstilladelser (asyl el. andet grundlag), hvis de har begået en:  

- alvorlig forbrydelse, herunder terror-aktiviteter af forskellige slags, eller  

- truer statens sikkerhed.  

I sådanne situationen skal en opholdstilladelse kunne nægtes eller inddrages. (se s. 7 i 
bemærkningerne, jf. forslagets § 1, nr. 1-3 og nr. 15 og 18).  

Det foreslås ligeledes, at anklagemyndigheden skal inddrages hurtigere og tidligere i 
sager, som menes at kunne føre til at, der skal rejses anklager for ovennævnte 
overtrædelser.  

Omfanget af de beføjelser, som efterretningstjenesterne skal have, fremgår af 
bemærkningerne (s. 30, 1. sp.):  

"Den foreslåede bestemmelse giver mulighed for, at PET og FE kan få et generelt indblik i 
en eller flere grupper af sager, f.eks. samtlige sager vedr. bestemte nationaliteter eller 
grupper af sager inden for disse nationaliteter, med henblik på at kunne varetage deres 
opgaver vedr. statens sikkerhed og med at forebygge og modvirke navnlig de i 
Straffelovens kapitel 12 og 13 omhandlende forbrydelser, herunder terrorisme og 
spionage".  

Udlændingemyndighedernes forpligtes til at give oplysninger videre til andre myndigheder. 
Således hedder det, at de - "uden udlændingens samtykke (skal) videregive samtlige 
sagsakter fra udlændingesager til PET og FE." (s. 31, 1. sp.)  

Der indføres dernæst et kommandoforhold mellem Justitsministeriet og 
Integrationsministeriet, som betyder, at det første ministerium kan bestemme, hvad det 
andet skal beslutte i konkrete sager om opholdstilladelser og visumansøgninger. Finder 
Justitsministeriet (de facto PET) for eksempel, at en udlænding udgør en fare for statens 
sikkerhed, kan justitsministeren pålægge integrationsministeren at træffe en bestemt 
afgørelse i overensstemmelse med PET’s interesser.  

Denne afgørelse betyder, at udlændingen enten ikke kan få opholdstilladelse eller visum, 
kan få opholdstilladelsen inddraget eller kan udvises af landet.  

Finder PET, at det er bedst ikke at oplyse udlændingen om grunden til 
afslaget/udvisningen, kan Integrationsministeriet pålægges ikke at oplyse dette over for 
den pågældende. Ligeledes fremgår det af bemærkningerne, at "advokaten, der 
repræsenterer udlændinge omfattet af udlændingemyndighedernes afgørelse, (heller ikke) 
vil få adgang til de pågældende oplysninger". (s. 32, 1. sp.)  

I forlængelse heraf hedder det, at justitsministeren (de facto PET) kan bestemme, at end 
ikke udlændingemyndighederne må få noget at vide om grunden til, at de pålægges at 
træffe en bestemt afgørelse i en konkret sag.  



Hertil lægges, at "der (ikke) er adgang til at indbringe vurderingen af, at en udlænding må 
anses for en fare for statens sikkerhed, for en anden forvaltningsmyndighed " (s. 32, 2. 
sp.).  

Kritik  

Der er ingen uafhængig kontrolmyndighed, som kan føre tilsyn med de vidtgående 
beføjelser, deltagerne i dette samarbejde får.  

Med de foreslåede ændringer indføres der et hemmeligt system i behandlingen af sager 
om opholdstilladelse til folk, som mistænkes for at være en fare for statens sikkerhed. 
Dette system er ligeledes uden nogen kontrol udefra og de implicerede parter 
(udlændingen, dennes advokat og udlændingemyndighederne) afskæres fra at kende 
noget til grundlaget for afgørelsen og dens præmisser.  

Med beslutningen om, at afgørelser truffet af PET, er uden appelmulighed, men er 
endelige, har man skabt et system, der er lukket om sig selv og udstyret det med meget 
vidtgående beføjelser. Det er et dybt alvorligt brud på elementære retsprincipper, som 
kalder på de værste sammenligninger fra de stalinistiske regimers retspraksis.  

Skærpelse af ud- og afvisningsreglerne  

Med forslaget indføres der også en udvidelse af grundene til at kunne udvise udlændinge. 
I dag kan det ske, hvis en udlænding er til fare for statens sikkerhed. Med den nye 
bestemmelse udvides denne mulighed til også at omfatte situationer, hvor udlændingen 
udgør "en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed" (jf. § 25). I 
disse tilfælde skal der kunne ske en udvisning - uanset hvor længe personen har opholdt 
sig i landet.  

Af bemærkningerne fremgår det, at der skal ske udvisning, hvis udlændingen findes at 
planlægge, tilskynde eller deltager aktivt i:  

a.) "en voldelig demonstration (som) må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige 
orden eller sikkerhed, uden at der herved dog er fare for statens sikkerhed".(s. 22, 2. sp.)  
Dette gælder også, hvis udlændingen er en trussel  
- "mod et andet lands offentlige orden, sikkerhed eller sundhed". (ibid.) 
- og "mere indirekte indebærer en trussel mod den danske offentlige orden, sikkerhed og 
sundhed". (ibid.)  

Spørgsmål og kritik  

Med disse meget løst og upræcist formulerede betingelser er der fare for en generel 
kriminalisering af politiske aktiviteter. Skal man for eksempel kunne udvises, hvis man har 
deltaget i en demonstration, som mod hensigten og ens egne ønsker og adfærd alligevel 
af ukendte årsager udvikler sig voldeligt? Er man da "aktiv deltager"?  



Efter hvilke vurderinger og på hvis foranledning skal det afgøres, om der skal ske 
udvisning i situation b? Myndighederne i det pågældende land? Eller de danske 
myndigheders vurderinger på landets vegne?  

På grundlag af hvilke vurderinger skal det afgøres, om bestemte handlinger kan udgøre en 
indirekte trussel mod dansk orden, jf. c?  

Et grundlæggende princip i lovgivningen er, at bestemmelserne skal være tilgængelige 
(dvs. ikke hemmelige), klare (dvs. kunne forstås af borgerne) og konsekvenserne skal 
være forudsigelige (dvs. at man skal have mulighed for at kende virkningerne af sine 
handlinger).  

Ingen af disse betingelser er opfyldt her.  

VI. Hvordan bekæmpes terrorismen?  

Enhedslisten har ved en række lejligheder understreget, at krigen mod Afghanistan ikke vil 
bidrage til kampen mod den form for terrorisme, som USA blev udsat for den 11. 
september.  

Krigen mod Afghanistan, og hvad denne indebar af civile tab, kom til at bekræfte store 
dele af den muslimske verden i nogle af forestillingerne om supermagten USA’s forhold til 
den muslimske verden. Også uanset at George W. Bush og andre statsledere ifølge eget 
udsagn ikke ønskede at give et billede af, at der var tale om en krig mod islam og den 
muslimske verden.  

Enhedslisten har ingen illusioner om, at en anden type svar fra USA og NATO ville have 
formildet galninge som bin Laden selv. Det afgørende er da også, hvordan USA og NATO 
opfattes af den muslimske befolkning som helhed. På dette punkt må det konstateres, at 
bin Laden og Taleban kunne glæde sig over store støttedemonstrationer i store dele af 
verden. Rekrutteringsgrundlaget for grupper som Al Qaeda er sandsynligvis blevet øget.  

Der er grundlæggende fire områder, hvor USA og USA’s allierede burde søge en anden 
vej.  

Stop militarismen  

Som også efter bombeattentaterne på USA’s ambassader i Kenya og Tanzania blev 11. 
september besvaret med brug af militær magt, som er gået ud over uskyldige. Dette 
militaristiske svar på angreb øger modsætningsforholdet til USA blandt muslimer verden 
over.  

Svaret må i stedet være målrettede aktioner under FN-mandat.  

Ny politik i Mellemøsten  



I store dele af den muslimske verden er USA kendt som undertrykkernes bedste ven. Det 
gælder f.eks. i Indonesien, hvor USA i årtier støttede diktatoren Suharto, der var ansvarlig 
for mord på op mod en million politiske modstandere.  

Aktuelt er det dog USA’s støtte til Israel, der er det største problem. USA’s støtte til Israel 
opfattes af mange som et udtryk for en anti-muslimsk holdning.  

En endelig og retfærdig løsning på Palæstinaproblemet vil gøre det vanskeligere for 
grupper som Al Qaeda at rekruttere folk og at få politisk opbakning, uanset at Al Qaeda 
kun har brugt Palæstina-spørgsmålet opportunistisk.  

Suverænitet over råvarer  

USA’s evindelig jagt på dominans over verdens strategiske råvarer, særligt olien, har givet 
USA et fortjent ry som udbytter. Således ses f.eks. Golfkrigen i store dele af den 
muslimske verden alene som et forsøg på at sikre kontrollen med Golfens olieressourcer.  

Oven i købet kan der nu og da registreres en tendens til, at lande, som tillader udenlandsk 
udvinding af olieressourcer, ikke står med samme risiko for at blive stemplet som 
"terrorstat" eller slyngelstat. Et aktuelt eksempel er Sudan, der er vokset i anseelse. Ikke 
fordi styret er blevet mindre undertrykkende, men fordi en række olieselskaber indgår i et 
samarbejde med den sudanesiske regering.  

Alternativet må være, at der må nydes fuld respekt for et lands naturressourcer, og det 
pågældende lands ret til at disponere over dem.  

Bekæmp fattigdommen, ikke de fattige  

På globalt plan er skellet mellem rig og fattige og mellem rige og fattige lande steget i de 
senere år. I mange lande i den muslimske verden er de sociale skel blevet 
gruopvækkende.  

Pakistan er et eksempel. I Pakistan er antallet af underernærede steget i løbet af de sidste 
7 år fra 20% af befolkningen til 30% af befolkningen.  

Selv om grupper som Al Qaeda aldeles ikke har nogen form for social retfærdighed på 
programmet, så skaber fattigdommen i nogle lande et rekrutteringsgrundlag for 
terrorgrupper, lige som det kan føre til folkelig opbakning bag terroraktioner.  

Skal de øgede globale skel imødegås, må der tages store virkemidler i brug. Den rådende 
nyliberale strategi fra EU og USA’s side må vrages, ligesom u-landsbistanden må øges.  

Dertil kommer at freds- og konfliktforskningen samt forsoningsarbejdet bør øges 
væsentligt. Og der må opbygges en international verdensorden bl.a. ved, at den 
internationale krigsforbryderdomstol kommer til at fungere.  
   

 


