
 
 
 

 Den norske Helsingforskomité, Kirkegata 5, 0153 Oslo  
Org.nr.: 959 196 451 – Hjemmeside: www.nhc.no 

Oslo, 29. april 2019   

 
Uttalelse fra Den norske Helsingforskomités årsmøte 2019: 
 

 

Norske myndigheter må øke støtten til  
demokratiske krefter i Ungarn, Polen og Romania 
  

Autoritære strømninger utgjør i dag en betydelig trussel mot etablerte demokratier i Europa. Disse  

utfordrer selve grunnmuren i et fritt samfunn: demokratiet, rettsstatsprinsippene og 

menneskerettighetene. 

 

Sivilsamfunnsaktører og frie medier er under hardt press. Hatprat og -kriminalitet mot utsatte grupper 

som LHBTI, etniske minoriteter og flyktninger har ikke bare økt den siste tiden, men er også tolerert av 

myndigheter.  

 

Ungarn regnes ikke lenger som et fritt land, ifølge Freedom House sin årlige rangering fra i år. 

Demokratiske verdier, rettsstaten og grunnleggende rettigheter har over tid blitt så sterkt svekket at 

Ungarn nå klassifiseres som bare delvis fritt.  

 

Rettsstatsprinsippene er også under hardt angrep i Polen. I april i år åpnet Europakommisjonen en 

rettsstatsprosedyre mot landet grunnet dets nye disiplinærordning for dommere. Ordningen er en 

trussel mot de polske dommernes og domstolenes uavhengighet. 

 

Også i Romania går utviklingen i feil retning. Regjeringen forsøker å svekke landets korrupsjonslover, 

og gir straffefrihet til høytstående politikere og tjenestemenn som er dømt for korrupsjon. I mars i år 

kritiserte både Europaparlamentet og Europakommisjonen Romania for å utvanne 

rettsstatsprinsippene. 

 

Den norske Helsingforskomité ber den norske regjeringen om å styrke sitt arbeide for å sikre 

demokrati, grunnleggende menneskerettigheter og et uavhengig sivilsamfunn i Europa. Vi ber den 

norske regjeringen om å:  

• Øke støtten til menneskerettighetsforkjempere over hele Europa og garantere dem frihavn i 

Norge om nødvendig; 

• Stå fast på uavhengighetsprinsippet for tildeling av EØS-midler for sivilsamfunnet i alle 

mottakerland for å sikre at midlene gjøres tilgjengelige for organisasjoner som fremmer 

demokratiske verdier, rettsstatsprinsipper og grunnleggende rettigheter. 
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