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Høringssvar fra SOS mod Racisme på:
Udkast til lovforslag om ændring af retshjælpsloven Ref. nr. 2015-750-0245
SOS mod Racisme takker for at have fået lovudkastet til høring.
Vi er grundlæggende uenige i forslaget om at fratage de fleste personer mulighed for retshjælp på dette
område og opfordrer regeringen til at trække forslaget tilbage.
De internationale komiteer for konventionerne inden for FN systemet skal jo først og fremmest
overvåge udviklingen på området og kontrollere, at de lande, som har ratificeret en konvention, også
lader deres borgere få opfyldt de menneskerettigheder, der er beskrevet i konventionen. SOS mod
Racisme mener, at Danmark har en forpligtelse til at hjælpe klagere til at få en sag prøvet ved en sådan
komité, ikke at forsøge at hindre mennesker i at klage.
Dette kan også tage noget af presset ved fx Den europæiske Menneskerettighedsdomstol, der så vil
kunne blive skånet for nogle sager, som typisk dér vil være meget længere tid om at blive afgjort, og
hvor Danmark typisk skal yde en stor (og dyr) retslig indsats, evt. ved kammeradvokaten.
Den bedste løsning ville naturligvis være, at de vigtigste menneskerettighedskonventioner blev
implementeret i dansk lov, og således havde en reel lov-status dér. Dette er desværre ikke sket.
Man kan næsten ikke undgå at få den tanke, at i stedet for at ændre praksis, så Danmark overholder de
konventioner, vi har tilsluttet os, så vil regeringen med dette lovforslag forsøge at reducere antallet af
sager, der går Danmark imod og derved undgå kritik af manglende overholdelse af konventionerne fra
internationalt hold.
Inden for kort tid har FN-komitteer for nylig kritiseret fem afgørelser i Flygtningenævnet, efter at der
var klaget til komiteerne fra fem asylansøgere. Flygtningenævnet havde desværre den holdning i to af
sagerne at sige, at de ikke behøvede at følge kritikken fra den pågældende komité og valgte ikke at
genåbne de to sager.
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