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Det Kongelige vil sælge flere billetter 
med showdans og populær opera
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Efterforskere vil
have undersøgt
23 år gammel
mordbrand

Kortfristet og provoke-
rende magtspil i Bahrain.

B ahrains demokrati-
tilhængere er frustrerede,
både over deres vilkår og

over omverdenens ligegyldighed.
Lige en status: Den danskbahrain-

ske leder i demokratibevægelsen,
Abdulhadi al-Khawaja, er stadig
fængslet. Systemkritikere bliver
spærret inde. Demonstrationer bli-
ver slået ned. Medier bliver censure-
ret. Fanger torteret.

Og så frustrationen: De bahrain-
ske demokratitilhængere ved i dag,
at medier primært har været inter-
esseret, når al-Khawaja har truet
med at dø frem for at leve. Og de
ved, at de ikke kan regne med hver-
ken den arabiske eller den vestlige
verdens støtte.

Hvad skal bahrainerne egentlig
stille op?

I BAHRAIN siger kronprins Salman
til BBC, at han er nødt til at respek-
tere folks forskellige opfattelser,
»... men dem, der anvender vold, har
jeg nul respekt for«. 

Det vil Abdulhadi al-Khawaja væ-
re enig i.

Men hallo, hr. kronprins. Det er
kongefamilien, der valgte at bruge
vold til at slå forrige års opstand
ned. Det er også Khalifa-monarkiet,
der har valgt censur, valgt at stoppe
demonstrationer med magt, valgt
at lade omkring 80 mennesker slå
ihjel, valgt at bruge tortur.

Respekt?

BAHRAIN er et godt eksempel på, at
menneskerettigheder ikke kan ad-
skilles fra demokratisering. Retten
til at ytre sig og til at organisere sig
kan ikke adskilles fra retten til at
kræve indflydelse og stille magt-
havere til ansvar.

Khalifa-familien vil før eller siden
være nødt til at give de bahrainske
borgere fuld politisk frihed – og der-
med vil Khalifa-familien også være
nødt til at overlade magten til de
folkevalgte. Befolkningens ret til fri-
hed kommer før hensynet til dikta-
turets overlevelse.

Nu har Bahrain lige forsøgt at illu-
dere ’fred og ingen fare’ ved afhol-
delsen af årets formel 1-løb under
militær beskyttelse. Og USA forsø-
ger stadig at opretholde sin flådeba-
se i Bahrain, som om alle er glade og
tilfredse. Begge dele er forkert, kort-
sigtet og provokerende over for de
bahrainske systemkritikere, der
med stor værdighed har opretholdt
deres overvejende fredelige oprør. 

Frustrerende for de demokrati-
søgende bahrainere? I den grad. Og
ingen bør have interesse i at presse
det bahrainske folk ud i den vold,
som kronprins Salman al-Khalifa
hævder at ville undgå. Hykleriet er
aldeles på Khalifas side. aj

Hallo, hr.
kronprins
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vikar 
står der nu på flere visitkort. 
Danskerne står nærmest i kø
for at få job hos vikarbureauer

VEJRET. Skyet med
byger og regn. Frisk
vind fra sydvest. 
9-15 grader.

F orslaget til ny dansk lov om offent-
lighed i forvaltningen er helt igen-
nem utidssvarende og bør skrives

om. Det konkluderer det internationalt
anerkendte Centre for Law and Democra-
cy i Halifax i Canada. 

»Loven er uacceptabelt svag for et land,
der ellers roser sig selv for at være et åbent
demokrati«, lyder en af konklusionerne
fra centret, der har analyseret offentlig-
hedslove for Unesco og årlig udgiver en
international sammenligning af offent-
lighedslove.

Politiken har bedt centret analysere
lovforslaget efter de seneste ugers debat,
hvor eksperter, medier og regeringsparti-
ernes egne baglande har kritiseret den
kommende lov for at mørklægge vigtige
dele af regeringens arbejde. Det er blandt
andet kommet frem, at ministerielle vur-
deringer af, hvor mange der ville falde ud
af dagpengesystemet, ikke vil være offent-
ligt tilgængelige under den nye lov.

»Jeres ny lov burde afspejle udviklingen
på området, hvor der er klare nye globale
standarder, og det gør den i meget ringe
omfang«, siger Michael Karanicolas, Cen-
tre for Law and Democracy.

I analysen fremhæves de vidtgående
undtagelser fra princippet om, at borger-
ne skal have adgang til oplysninger om
offentlige myndigheder og også manglen
på sanktioner over for myndigheder, der
overtræder loven. Centret har i alt 33 an-
befalinger til ændringer af lovforslaget.

Analysen er en ren sammenligning af
paragrafferne, og centret gør selv op-
mærksom på, at praksis – implementerin-
gen – kan være meget bedre på grund af

sædvaner, der ikke er nævnt i loven.
Seniorforsker Eva Ersbøll fra Center for

Menneskerettigheder, der var medlem af
Offentlighedskommissionen, har kritise-
ret den nye lov for de meget vidtgående
undtagelser for indsigt i paragrafferne 24
og 27. Alligevel synes hun, at karakteren
fra det canadiske center er »meget hård«.

»Især kan man jo ikke af en analyse af
den rene lovtekst se, hvordan forholdene
er i dagligdagen«, siger hun. 

»En del af de kritikpunkter, der er i ana-
lysen, blev behandlet i kommissionen.

Jeg tror, at noget af kritikken ville være op-
fanget, hvis centret også havde haft en
oversættelse af kommissionens beret-
ning«.

Justitsminister Morten Bødskov afviser
i en mail at tage undersøgelsen seriøst: 

»Alle synspunkter – både faglige og me-
re holdningsprægede – er meget velkom-
ne i debatten om den nye offentligheds-
lov. Jeg må dog sige, at udtalelsen fra Cen-
tre for Law and Democracy efter min op-
fattelse minder mere om et partsindlæg
end noget, der kan kaldes for et fagligt
indlæg«.

Regeringen har sammen med Venstre
og Konservative flertal for lovforslaget.
Sidstnævntes retsordfører, Tom Behnke,
er ikke stolt over Danmarks placering.

»Det gør naturligvis indtryk med en så-
dan placering, og det giver anledning til
at genoverveje, om forslaget til ny offent-
lighedslov er det rigtige. Det mener jeg
fortsat, at det er«, siger han.

Enhedslistens Pernille Skipper siger, at
placeringen »er decideret pinlig«.
henrik.kaufholz@pol.dk

offentlighedslov

HENRIK KAUFHOLZ OG JESPER VANGKILDE

Forslag til lov om offentlig-
hed i forvaltningen ligger 
i bunden i international
sammenligning.

Internationale eksperter
dumper ny dansk lov

q LÆS MERE
Danmark har mistet førertrøjen
1. sektion side 4

Justitsminister: Debat om 
offentlighedslov er afsporet
Debatindlæg: Når magten 
udøves i et lukket rum
2. sektion side 7

E uropæiske politikeres angreb mod
såkaldte skattely mangler forståel-
se for, hvordan finanscentre som

Jersey fungerer, mener finansminister på
øen Philip Ouzuf. Han advarer imod, at
Europa risikerer at miste konkurrence-
evnen over for asiatiske markeder i iveren
for at regulere.

»Vi forstår godt, at der er en moralsk de-
bat«, siger finansministeren, men han på-
peger samtidig, at Jersey i forvejen er et af
de bedst regulerede finanscentre i ver-
den, og at politikerne rammer forbi, når
de sigter mod det lille øsamfund i Den
Engelske Kanal, hvor 60 procent af økono-
mien er drevet af finanssektoren.

»Når jeg hører Frankrigs præsident Hol-
lande rase mod steder, hvor hans mini-
stre muligvis kan gemme penge og hem-
melige konti, tænker jeg, at det umuligt
kan være Jersey, han henviser til«, siger
Philip Ouzuf i et interview med Politiken i
St. Helier, Jerseys hovedby.

Han mener, at den store fokus på steder
med neutral skat, som han kalder det,
skyldes økonomiske problemer i Europa.

»Jeg forstår godt debatten, når borger-
ne bliver bedt om at betale en stigende
del af deres indkomst for de finansielle
fejl, der er begået af banker, der ikke er
blevet ordentligt reguleret af tilsynsmyn-
digheder rundt omkring i verden. Men
her på Jersey har vi ikke haft brug for hjæl-
pepakker«, pointerer han for at under-
strege, hvor stærkt tilsynet er.

Hver måned anmelder Jersey 140 trans-
aktioner til nærmere eftersyn hos det lo-
kale finanstilsyn. Det er lige så mange
som finanscenteret City of London. 

»Budskabet er, at hvis man vil snyde i
skat, skal man ikke gøre det på Jersey. Vi
vil finde ud af det, og vi vil retsforfølge«, si-
ger Philip Ouzuf og advarer EU mod at bli-
ve for indadvendt i sin iver for at regulere:

»I fremtiden vil der være konkurrence
på skat og kvalitet. Men hvis vi ikke sikrer,
at der er ens spilleregler for alle globalt, ri-
sikerer Europa at være så optaget af at
håndtere sine egne problemer, at vi bliver
overhalet af asiatiske markeder og der-
med mister magt og indflydelse«.
lone.theils@pol.dk

Skattely satser på velgørenhed
Økonomi, 3. sektion forsiden

skattely
interview

LONE THEILS, KORRESPONDENT, ST. HELIER 

Debatten om skattely
mangler overblik og er 
for følelsesladet, mener 
Jerseys finansminister.

Jersey: 
Vi er 
ikke et
skattely

Foto: Erik Kragh og Per Folkver
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������ Joakim Garff har skrevet en stor bog om Kierkegaards kæreste, men ...
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’Regines gåde’ 
er som bog 
forbløffende 
fattig, fordi der
egentlig ikke er 
nogen gåde

Foto fra bogen ’Regines gåde’

Det giver resultater at se bag facaden. Sydinvest 
Fjernøsten har de seneste ti år præsteret et afkast på 
378,2 %*. Det svarer til et gennemsnitligt årligt afkast 
på 16,9 %. Flere lande end Kina bidrager til stigning 
på aktiemarkederne, for eksempel Filippinerne, Thai-
land og Indonesien. Læs mere på opsparing.nu.

*) Pr. 1/3-2013. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Indsigt i Fjernøsten
HURTIGRUTEN
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