
gang med et
smukt projekt
uden partipolitiske
eller nationalistiske
undertoner. 

JEG UNDRER MIG
OVER, at alle disse
kunstnere og lærde
folk har været i stand
til at bilde sig selv ind,
at Mikkelsen nogensin-
de har haft andet end
ideologiske og national-
istiske motiver til at lade
sin kanon. Det er nærmest
komisk.

Og det blev ikke mindre komisk af, at
han sidst på ugen trak i land og udbrød:
»Kanonen er en hyldest til kunstens
frihed og suverænitet ... «.

Måske skulle man få en eller anden til
at skrive en sammenfatning af det, der
er sagt om sagen i den seneste uge og
give det en plads i kulturkanonen som
et fremragende eksempel på stor dansk
komik. Imamerne vil elske at læse tek-
sten op ved fredagsbønnen, og musli-
merne vil sikkert grine så meget, at de
helt glemmer at sprænge Nørreport
Station i luften.

Nå, men der er jo ikke rigtigt nogen,
der har beskæftiget sig synderligt med,
at landets kulturminister har stået og
sagt, at muslimsk kultur er noget lort
sammenlignet med dansk kultur. Så-
dan noget vækker ikke længere opsigt.

På samme måde er der ikke ret man-
ge, der har interesseret sig for, hvad der
gemmer sig bag udlændingeminister
Rikke Hvilshøjs bidrag til denne uges
politiske underholdning. 

HVILSHØJ PILLEDE i al stilhed (troe-
de hun) ved udlændingereglerne, så ud-
lændinge, der for eksempel læser til

Danmark. Hvis man endelig bekymrede
sig om de stakkels muslimer, der tvin-
ges ind i et ægteskab, så ville man næp-
pe tillade tvangsægteskaber for særlige
grupper. Medmindre man synes, det er
federe at blive tvangsgiftet med en læge
end med en pizzabager.

Og hvis der stadig skulle sidde en
enkelt af jer læsere og være i tvivl om,
at Anders Fogh og hans regering er
besat af tanken om den muslimske fare,
så skulle I tage og lytte til dem fra
Dansk Folkeparti, som jo er regering-
ens støtteparti og store inspirator. Den
rene vare, når det gælder fremmed-
angst.

Prøv for eksempel lige at lægge øre til
Dansk Folkepartis mavedanser, over-
borgmesterkandidat og uddannelses-
ordfører Louise Frevert. Hun kalder
unge, kriminelle indvandrere for
»krigsmodstandere« og skriver om dem:

»Vore love forbyder os at dræbe vore
modstandere officielt, så vi har kun den
mulighed at fylde vore fængsler med
disse kriminelle ... Vi må nok tænke i
andre baner, og f.eks. modtage et rus-
sisk tilbud om at opbevare småslyngler-
ne i russiske fængsler for kun kr. 25 pr.
dag ... «

Louise Frevert har trukket udtalel-
serne tilbage – enten fordi hun nødigt
selv vil ende i fængsel, eller fordi hun
har ambitioner om at blive minister.

Måske skulle Anders Fogh sende hen-
de ned til Tyrkiet som et strålende eks-
empel på dansk kultur. Så kan hun
danse mavedans for tyrkerne, mens
hun læser højt af ’Hjortens flugt’. Jeg er
sikker på, at det vil gøre indtryk på alle
de muslimske fundamentalister. De vil
gøre alt for aldrig nogensinde at blive
en del af Europa. De vil garanteret
trække det hele tilbage. 

kjeld.hybel@pol.dk

ingeniør, it-
specialist, læ-
ge eller syge-
plejerske,
godt må gifte
sig med en fra
hjemlandet,
selv om de ikke
er over 24 år.
Samtidig
kom det
frem, at re-

geringen allere-
de for to år siden

gjorde det nemmere
for udlændinge med

»en særlig uddannelse« at slippe ind i
Danmark. 

Og det kan da godt være, at de er
veluddannede og forholdsvis civilisere-
de, men de er stadig muslimer, så hvad i
alverden tænkte ministeren på, skråle-
de Jesper Langballe fra Dansk Folke-
parti.

Sådan en lempelse af reglerne »sen-
der et ubehageligt signal«, påpegede
han, og det ubehagelige ved signalet er,
at befolkningen kunne få indtryk af, at
regeringen er blevet blødsøden. Især
den nye lempelse »åbner en ladeport«
for muslimerne, sagde Langballe, og så
strøg Hvilshøj straks undtagelsen. Hun
trak det hele tilbage.

Nu er der sådan set ikke længere
noget opsigtvækkende ved, at en mini-
ster trækker ting tilbage, det er nær-
mest stilen i den nuværende regering.

DET OPSIGTSVÆKKENDE ER, at
den planlagte lempelse og den fra 2003
én gang for alle dokumenterer, at 24-
års reglen aldrig nogensinde blev ind-
ført for at hindre tvangsægteskaber,
sådan som regeringen ellers hævder. 

24-års reglen blev udelukkende ind-
ført for at hindre muslimer i at flytte til

Lad os sende hende
mavedanseren til Tyrkiet

Nu hvor regeringen har fået udryddet de kulturradikale, er det for alvor
muslimernes tur til at komme ned med nakken, også alle dem i Tyrkiet.
Louise Frevert fra Dansk Folkeparti er topkandidat til at løse opgaven.

JEG HAR FAKTISK LIDT ONDT af
Anders Fogh. Nu havde han sikkert
glædet sig til at gøre os alle sammen
bange for alle de tyrkere, der står nede
ved grænsen til Europa og venter på at
slippe ind. Halvfjerds millioner, cirka.

Fogh har nok tænkt, at den lille finte
ville få vores tanker væk fra de to mini-
stre, som den seneste tid har under-
holdt nationen. Socialminister Eva Kjer
Hansen med sit kampråb om større
ulighed i samfundet og trafikminister
Flemming Hansen med den store næse,
han fik for ikke at holde øje med de
sønderslidte togskinner.

Jeg tror, Fogh havde glædet sig til at
sætte en anden dagsorden. 

Og hvad egner sig bedre end skræm-
mebilledet af tyrkere, der snart kom-
mer galoperende ind i Europa på deres
æsler, mens de med skarptslebne sabler
hugger løs på vores kulturelle værdier.
Og så er de muslimer alle sammen,
husk det. 

»Jo, det er da en stor mundfuld«, som
Fogh sagde forleden aften.

Vi nåede da også lige at mærke de
små hår rejse sig i nakken (for helvede,
TYRKERNE!), inden andre ministre
overhalede statsministeren indenom
med præstationer, som var endnu mere
underholdende. 

Og det handler alt sammen om musli-
mer, for det lader ikke til, at de har

andet på hjernen i den regering. De er
simpelthen så hamrende bange for
muslimer.

FØRST VAR DER BRIAN Mikkelsen,
kulturministeren, som syrede helt ud
på de konservatives landsråd. Han var
blevet gejlet grundigt op af sin formand,
Bendt Bendtsen, der desuden er vice-
statsminister. 

Bendtsen talte om frygten for terror,
og jeg bringer lige et kort uddrag af den
tale, for der var vist ikke mange andre
end Brian, der lagde mærke til den.

»Vi lader os ikke kue af terror«, sagde
Bendtsen, mens et billede af Osama bin
Laden dukkede op på det store lærred
bag talerstolen. 

»Vi ved fra undersøgelser og fra folk i
indvandrermiljøet, at en meget lille del
af den muslimske befolkning her i lan-
det rent faktisk sympatiserer med ter-
roristerne«, fortsatte vicestatsministe-
ren. Han tilføjede:

»Det siger jeg ikke for at skræmme
nogen«. Og så var det, at Osama blev
skiftet ud med et billede af Nørreport
Station. Ret cool, ikke sandt? Super
subtilt.

Der er ikke noget at sige til, at Brian
Mikkelsen var i stødet, da han besteg
talerstolen og sagde: 

»Der er stadig mange slag, der skal
slås. Et af de vigtigste handler om den

konfrontation, vi oplever, når indvan-
drere fra muslimske lande nægter at
anerkende dansk kultur og europæiske
normer. Midt i vores eget land er der
ved at udvikle sig parallelsamfund, hvor
minoriteter praktiserer deres middel-
alderlige normer og udemokratiske tan-
kegange. Det kan vi ikke acceptere. Det
er her, vi har kulturkampens nye
front«.

MED DEN NYE FRONT, hentyder
Mikkelsen til, at de kulturradikale suc-
cesfuldt blev slagtet på den gamle front.
Væk er de. Ausradiert. Nu gælder det
muslimerne, så vi kan få et samfund
uden ubehagelige overraskelser. Et
samfund, hvor vi ikke risikerer at møde
andet end kultiverede og rettroende
mennesker. Rigtige danskere. 

Et vigtigt våben i denne kamp er den
såkaldte kulturkanon, fortalte ministe-
ren. Det er den hitliste over bøger, bille-
der, bygninger og anden kunst, som
Mikkelsen på en eller anden måde har
fået en mængde kulturpersonligheder
til at flikke sammen. Den liste skal få
vore nationale hjerter til at svulme.
Kim Larsen, Krøyer, ’Kongens Fald’ og
den slags.

Brian Mikkelsens udtalelser fik en
del af disse kanonpersonligheder til at
stejle. De ville fandeme ikke inddrages i
Mikkelsens ideologiske korstog mod
muslimerne, lød det, så han havde bare
at trække sine ord tilbage.

Det gjorde Mikkelsen ikke uden vi-
dere. Han afviste, at han havde blandet
korstog og kanon sammen, og mens han
gjorde det, bragte tv-stationerne igen og
igen den passage fra det konservative
landsråd, hvor han blandede på livet
løs.

Balladen kom på den måde til at
handle om sårede kulturpersonlighe-
der, som var sikre på, at de var gået i
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Politiet er uden for loven

Politiets overvågningen er ikke omfattet af Retsplejeloven, når det foregår på
frit tilgængeligt område. Lov om forbud mod tv-overvågning gælder kun pri-
vate, og her er politiet specifikt fritaget for lovens krav til andre offentlige
myndigheder om at skilte med overvågningen.
I politiloven, hvor der står, at politiet kun må foretage indgreb over for borger-
ne, hvis der er hjemmel i politiloven eller anden lovgivning, er svaret, at tv- og
videoovervågning ikke kan betegnes som et indgreb i lovens forstand. Intet
sted i loven står der altså, at politiet må foretage videoovervågning, men der
er heller intet, der hindrer det. Politiets videoovervågning kræver ikke lov-
hjemmel.

Politiet kan allerede
overvåge som i London

Storebror. Justitsministeren ønsker videoovervågning af byens 
offentlige rum – for eksempel af Rådhuspladsen, siger hun. 
Men der har politiet allerede et kamera. Politiet kan nemlig 
allerede overvåge, stort set som de har lyst til.

Af Poul Exner

F
orrige mandag var justits-
minister Lene Espersen be-
gejstret. Hun havde været
på en lille sviptur til Lon-
don for at se på million-
byens massive tv-overvåg-

ning og kom hjem med et budskab:
Sådan noget må vi også have, sagde hun
glad til de udvalgte journalister, der var
med på sightseeing i overvågningsland.

»Det kunne være på Rådhuspladsen
eller andre af den type steder, hvor der
permanent er mange, der færdes«, sag-
de hun til TV 2.

Men havde justitsministeren spurgt
hjemme i hovedstaden, kunne Køben-
havns Politi fortælle, at de allerede er
gået i gang.

Højt over Rådhuspladsen på tårnet i
den privatejede Absalons Gaard, hvor
Strøget ender, sidder nemlig et video-
kamera og peger ned på pladsen. Det er
ikke et særlig avanceret kamera, og det
bliver heller ikke brugt hele tiden. Men
det virker efter hensigten. Med det kan
politiet i kommandocentralen på Politi-
gården få overblik over for eksempel
demonstrationer og opløb på pladsen.

Kameraet er Københavns Politis før-
ste fastmonterede overvågningskame-
ra, og ifølge politikommissær Allan
Christensen er det en prøve. Men det er
næppe det sidste kamera, politiet sæt-
ter op. Det er nemlig allerede sådan, at
politiet kan videoovervåge, alt det de
vil.

Kronprinsen var på
»Ved kronprinsens bryllup var der en
masse kameraer rundt omkring. Det
havde vi så gode erfaringer med, at vi
har prøvet at sætte et op på Rådhus-
pladsen, hvor der er en del demonstra-
tioner. Til at begynde med brugte vi
Politikens webkamera, men det bliver
jo kun opdateret hver 20. sekund, og det

er også for langt væk. Vores kamera
giver et bedre billede. Men politiet kan
jo videoovervåge, som det har lyst til«,
siger Allan Christensen.

Og Justitsministeriet giver ham fak-
tisk ret.

Folketingets Retsudvalg spurgte i
slutningen af august justitsministeren:
»Kan ministeren bekræfte, at en tv-
overvågning som den, der førte til an-
holdelserne i forbindelse med terroran-
grebet i London, også kan foretages i
Danmark efter den gældende danske
lovgivning?«.

Svaret, der kom i denne uge, er klart:
»Der er ikke fastsat lovregler, som ge-
nerelt regulerer politiets adgang til at
anvende tv-overvågning på frit tilgæn-
gelige steder. Når det sker med respekt
af kravet om saglig forvaltning og pro-
portionalitet mellem mål og midler, vil
politiet således kunne foretage tv-over-
vågning på frit tilgængelige steder«.

Rigspolitiet opfordrer
Og det er ikke kun i København, politiet
har opdaget muligheden for at anvende
videoovervågning.

I en redegørelse, Rigspolitiet sendte
til politikredsene i juni i år, lyder opfor-
dringen, at »politikredsene bør overveje
mulighederne for anvendelse af video-
overvågning som led i den trygheds-
skabende indsats«.

Jakob Scharf, der er chef for politi-
afdelingen i Rigspolitiet, forklarer, at
redegørelsen er et idekatalog over tiltag
af kriminalpræventiv art. Tanken er at
gøre politikredsene opmærksomme på,
at videoovervågning altså også er mu-
ligt. Det kan jo være, at ikke alle er klar
over, at politiet må gøre det, ingen an-
dre må: overvåge det offentlige rum.

Det har længe være kendt, at politiet
har brugt videoovervågning i forbindel-
se med konkret efterforskningsarbejde.
Metoden har været brugt mod blandt
andet hashhandelen på Christiania.
Men det er nyt, at politiet overvejer

’tryghedsskabende’ eller kriminalpræ-
ventiv videoovervågning, hvor man fil-
mer gader og pladser, fordi der måske
kunne tænkes at ske noget.

Professor i strafferet Gorm Tofte-
gaard Nielsen, Aarhus Universitet, be-
kræfter Justitsministeriets udlægning
af loven, men kritiserer den juridiske
definition af indgreb, der kræver lov-
hjemmel.

»Der er ting, som vi borgere klart vil
opfatte som et indgreb, men som ifølge
lovgivningen og Højesteret ikke er ind-
greb, der kræver lovhjemmel. Ifølge de-
finitionen er et indgreb en strafbar
handling, som er rettet mod legeme,
frihed, fred, ære eller privat ejendoms-
ret. Og det er tv-overvågning på frit
tilgængelige steder altså ikke. Din fred
er ikke beskyttet, når du går på offent-
ligt tilgængelige gader«, forklarer
Gorm Toftegaard Nielsen.

Bør besluttes politisk
Vicepolitimester i Odder Ib Henricson,
der også er lektor i jura ved Aarhus
Universitet, støtter Justitsministeriets
udlægning af loven, men understreger,
at tv-overvågning på frit tilgængelige
steder skal være saglig, og at der skal
være proportionalitet, et rimeligt for-
hold mellem mål og midler.

»Hvis det drejer sig om, at nogle børn
sjipper i gågaden og er anledning til en
lille smule ulempe, vil det jo nok være
uproportionalt at sætte videoovervåg-
ning i gang. Men hvis man for eksempel
har en statistik, der siger, at der på det
her strøg er så mange lommetyve eller
så mange voldelige overfald, man må-
ske kan opklare, hvis man satte video-
overvågning i gang, så vil det være pro-
portionalt«, forklarer Ib Henricson.

Når det gælder videoovervågning
med digitalt udstyr spiller endnu en lov
en rolle. Det er persondataloven, som
administreres af Datatilsynet. Video-
overvågning med digitalt udstyr er
nemlig en registrering af personlige op-

lysninger. Og persondataloven har sit
eget proportionalitetsprincip, som Da-
tatilsynet blandt andet har brugt mod
offentlige myndigheder, der ville video-
overvåge parkeringspladser. Ifølge Da-
tatilsynet er den slags overvågning i
strid med princippet om, at man ikke
skal samle flere oplysninger, end man
har brug for.

Men når det gælder politiet, gør sær-
lige forhold sig gældende, siger Datatil-
synets direktør, Janni Christoffersen,
som ikke kan komme det nærmere:

»Vi har endnu ikke haft lejlighed til
at vurdere en kriminalpræventiv video-
overvågning foretaget af politiet«, siger
hun.

Heller ikke professor, dr.jur. Peter
Blume, der sidder i Datarådet, der er
Datatilsynets politiske ledelse, kan sige,
præcis hvor grænsen går for politiets
overvågning.

»Hvis man ønskede at overvåge hele
København, som man overvåger Lon-
don, så kan man godt sige, at det rent
juridisk måske godt kan lade sig gøre.
Men sådan en beslutning bør træffes på
politisk niveau. Det er jo ikke uvæsent-
ligt«, siger han.

poul.exner@pol.dk
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Overvågning i udvalg

Justitsministeren nedsatte i 2004 et udvalg om tv-overvågning, som skal over-
veje spørgsmålet om en eventuel udvidelse af privates adgang til tv-over-
vågning i kriminalpræventivt øjemed. Udvalget skal også overveje samspillet
mellem tv-overvågningsloven og persondataloven. Der er endnu ingen dato
for, hvornår udvalgsarbejdet skal være afsluttet.
Regeringen har også iværksat en samlet gennemgang af det danske samfunds
beredskab og indsats mod terrorhandlinger. Gennemgangen foretages af en
arbejdsgruppe under regeringens sikkerhedsudvalg, som også skal overveje
spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for udvidet offentlig videoovervåg-
ning. Arbejdsgruppen skal afgive en rapport til regeringen inden 1. novem-
ber.

KAMERA. Højt over Rådhuspladsen sidder et videokamera og peger ned på pladsen. Det virker efter hensigten. Med det kan politiet i
kommandocentralen på Politigården få overblik over for eksempel demonstrationer og opløb på pladsen. – Foto: Martin Bubandt Jensen
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