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INDLEDNING
Levende Menneskerettigheder (LM) blev officielt stiftet som forening den 1.
maj 2014 ved et bestyrelsesmøde af samme dato, men reelt grundlagt i
2011 af advokat Thorkild Høyer. Han var frustreret over, at diskussionen om
menneskerettigheder som regel blev ført på et dogmatisk plan - var den
eller den regel overtrådt eller ej; kunne man gennemføre de eller de
ændringer uden at overtræde den eller den konvention etc.
Menneskerettighedernes oprindelse synes at fortone sig og være glemt.
Men de er jo alle i virkeligheden meget mere udtryk for den samlede
menneskeheds historiske erfaringer end det er golde dogmatiske regler. Vi
har eksempelvis et ultimativt forbud mod anvendelse af tortur i
torturkonventionen, fordi vi som menneskehed efter den udbredte og
forfærdelige anvendelse af tortur under 2. verdenskrig i enighed sagde:
Aldrig mere!
Tilsvarende erfaringer ligger bag alle øvrige menneskerettigheder. Når
diskussionen så bliver ført på et dogmatisk grundlag, så fortoner de
historiske erfaringer sig. Derved får diskussionen ikke den
medmenneskelige dimension, der er indeholdt i menneskerettighederne. De
er helt grundlæggende om vores relationer til hinanden. En form for etiske
spilleregler. De er markører for, at vi er mennesker og menneskelige.
LM er derfor skabt for at minde os herom. LM vil gøre
menneskerettighederne LEVENDE. Deraf navnet. En anderledes tilgang i et
forsøg på at give ny og anderledes luft og liv.Vi har fra 2011-2014 haft en
lang række aktiviteter og af meget varieret karakter. De kan læses nedenfor.
Arbejdet videreføres på grundlag af de indhentede erfaringer. Vigtigst til nu
er, at vi har fået bekræftet, at der er et meget betydeligt behov for at
LEVENDEgøre menneskerettighederne. Vi kan mærke, at den tilgang flytter
holdninger og åbner øjne.
Vi vil desuden gerne opnå, at LM’s glimrende faciliteter anvendes af mange
og derfor samarbejder vi med alle, der gerne vil lave aktiviteter hos os.
Det hedder i vedtægterne:
“LM’s vision er at levendegøre menneskerettighederne. LM vil arbejde for
• at menneskerettighederne også forstås som akkumulerede
menneskelige erfaringer og ikke alene som dogmatiske regler;
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at fremhæve de værdier, den etik og den moral, som
menneskerettighederne udspringer af;
at menneskerettighederne også opfattes som et
mellemmenneskeligt anliggende og ikke alene som et anliggende
mellem stat og borger;
den opfattelse, at menneskerettighederne ikke blot giver rettigheder,
men ligeledes forpligtelser; og
at menneskerettighederne er for alle, uanset etnicitet, nationalitet,
religion, køn, seksualitet, alder, uddannelse, erhverv, politiske
anskuelser eller tilhørsforhold til en særlig gruppe.”

Afholdte bestyrelsesmøder i 2013 og 2014:
• den 21. oktober 2013
• den 10. december 2013
• den 1. maj 2014
• den 1. oktober 2014
Der afholdes 4 bestyrelsesmøder årligt.
FACEBOOK
• 432 likes pr. 10. december 2013
• 661 likes pr. 7. oktober 2014
• 719 likes pr. 12. december 2014

UDSTILLINGER
• 11. oktober 2011 til 27. januar 2014: ’Landscapes of War’ af Henrik
Saxgren
o Fernisering den 11. oktober 2011
• 22. februar 2012 til 18. marts 2014: ”Menneskerettigheder – aftryk i
ler” af Birgitta Faber.
• 3. april til 3. oktober 2014: ’Solomons House’ af Henrik Saxgren
• 10. oktober 2014 - : ’Bringing Home the War’ af Gabrielle Farah
o Fernisering samme dato
o Omtalt i Politiken den 13. oktober 2014
BESØG
• 22. april 2014: besøg af en 7. klasse fra Ådalens Skole Nord i
Frederikssund
• 10. december 2014: besøg af 3 7. klasser fra Guldberg Skole på
Nørrebro
LEGATMODTAGERE
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Antropologistuderende, som skrev speciale om romaer.
Specialeplads i perioden marts til juli 2014. Specialearrangement
afholdtes den 1. december 2014
Forvaltningsstuderende, som skrev speciale om
menneskerettigheder i diplomatiet. Specialeplads i perioden august
2014 til marts 2015

DEBATARRANGEMENTER
• 14. marts 2012: terrorlovgivning versus presseret med udgangspunkt
i ROJ-TV dommen. Indledere: advokat Thorkild Høyer, seniorforsker
ved Institut for Menneskerettigheder, Peter Vedel Kessing, ph.d.,
samt Merethe Eckhardt, fhv. underdirektør i DR.
• 29. oktober 2012: ”Breiviks tankesæt – også i Danmark?” Arrangeret
af Tidsskriftet Social Kritik, Dagbladet Information og Levende
Menneskerettigheder.
• 30. oktober 2012: ”Fra fængsel til frihed – med ordet, humoren &
ånden som sværd”. Arrangeret af Dansk PEN, Dagbladet
Information og Levende Menneskerettigheder.

KURSER FOR JURISTER OG ANDRE INTERESSEREDE
• 11. og 18. april 2012 kl. 16.00 til 19.00: to kurser i brugen af excel.
• 22. april 2013: ”Grundlæggende Menneskerettigheder i Danmark”.
Underviser: Poul Hauch Fenger, advokatfuldmægtig hos Thorkild
Høyer.
• 2. maj 2013: Kursus om 4 nye Højesteretsafgørelser. Undervisere:
advokat Kåre Pihlmann og advokat Mikael Skjødt.
• 30. november 2013: ”Retorik i retten” – i samarbejde med 37
Grader. Undervisere: Barbara Læssøe-Stephensen og Janus Beyer begge fra 37 Grader.
• 15. januar 2014: Gå-hjem kursus om nyere landsretsafgørelser af
interesse for strafferetsfolk. Undervisere: advokat Kåre Pihlmann,
advokat Jane Ranum og advokat Mikael Skjødt.

SEMINARER, WORKSHOPS, UNDERVISNING MV.
• 30. til 31. august 2011: retreat workshop for International Media
Support
• 24. oktober 2011: NGO-møde med en række
interesseorganisationer til drøftelse af regeringsgrundlaget indenfor
det retslige område
• 2. december 2011: Rehabiliterings- og Forskningscentret for
Torturofre (RCT) afholder møde i teatersalen
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1. oktober 2012: foredrag om ”Menneskerettigheder omsat til
handling” – i samarbejde med New Life Africa v/Susanne og Leif
Madsen.
15. juni 2013: Bestyrelsesseminar – Bestyrelsen for Den Selvejende
Institution Bofællesskabet Kirsten Marie for voksne med
funktionsnedsættelse grundet psykiske lidelser
18. til 22. juni 2013: DIGNITY workshop - ’Understanding Prison
Reform in Kosovo, Sierra Leone and the Philippines’
20. september 2013: morgenmøde om retssagens hovedperson – i
samarbejde med Dagbladet Information
10. oktober 2013: EU-projekt – undervisning af tyrkiske anklagere og
dommere ved advokat Thorkild Høyer
30. oktober 2013: Kirkens Korshær – undervisning af
arresthusmedarbejdere ved advokat Thorkild Høyer
2. december 2013: undervisning af journalistpraktikanter i DR ved
advokat Thorkild Høyer
6. februar 2014: Scandinavian Civil Society Conference on
International Drug Policy, Human Rights and Development – i
samarbejde med Gadejuristen, AIDS Fondet, Brugerforeningen og
Brugernes Akademi
28. februar 2014: Den Danske Helsinki-Komité for
Menneskerettigheders rådgivende Komité mødes på Liva II
18. marts 2014: Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) –
paneldebatmøde om fredsskabelse i Mali
31. marts 2014: Undervisning i argumentationsteknik af deltagere i
Gadepressen - ved advokat Thorkild Høyer.
9. april 2014: Poul Hauch Fenger var oplægsholder i forbindelse
med Juridisk Diskussionsklubs Karrieredag 2014
8. maj 2014: Parsifal Services afholdt sammen med advokat
Thorkild Høyer mini-seminar om forsvarsadvokaternes muligheder
og begrænsninger ved privat efterforskning
26. maj 2014: RIKO event – ’Peacebuilding in Afghanistan’
4. juni 2014: DEBAT – Digital overvågning – er det for meget?
Arrangeret af Retspolitisk Forening, Helsinki-Komitéen, IT-Politisk
Forening og FN-forbundet
30 juni 2014: Business & Human Rights in Practice. Organized by
CSR Forum and The International Commission of Jurists, Denmark
6. til 17. oktober 2014: Advokat Thorkild Høyer var sammen med
anklager Sidsel Jessen-Klixbüll og landsdommer Stig Glent-Madsen
i samarbejde med IBIS og Folkekirkens Nødhjælp taget til
Guatemala og Honduras for at tage temperaturen på
menneskerettighederne i de to mellemamerikanske lande. I den
anledning blev rapporten ”Ret til rettigheder i Mellemamerika”
offentliggjort
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19. og 20. november 2014: Besøg af juridisk delegation fra Ukraine.
Arrangeret af Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder.
Oplægsholdere fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed,
Tænketanken Justitia, Institut for Menneskerettigheder,
Landsforeningen af Forsvarsadvokater, DIGNITY og Amnesty
International.

EVENTS
• 11. oktober 2011: Indvielsesreception – præsentation af centret
Levende Menneskerettigheder for Københavns Kommune,
sponsorer og interessenter
• 28. november 2011: teaterforestillingen ”Bag de blå bjerge” af
Michael Svennevig. Stykket er baseret på en tidligere RCT-klients liv.
Medvirkende: Elisabeth von Rosen. Instruktion: Ulla Koppel.
• 14. juni 2013: release party for Jonatan Tylsgaard Larsens
krimithriller ”Volontøren”, der handler om organiseret kriminalitet i
Honduras
• 21. november 2013: Åben Husbåd – introduktion til Levende
Menneskerettigheder
• 15. juni 2014 kl. 11.30 til 12.30: Folkemødet på Bornholm 2014 –
dilemmaspillet ”Bomben på Bornholm”
• 23. september 2014: Advokat Thorkild Høyer modtog på vegne af
DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, Den Franske Ambassades
nystiftede menneskerettighedspris

DIVERSE
• 27. august 2011: vært for spejdereventet ’Solarisløbet’
• 29. november 2011: deltagelse i prisuddeling til B’Tselem og Al-Hag
• 12. december 2011: deltagelse i Institut for Menneskerettigheders
Råds konference om Danmarks internationale forpligtelser i Egtveds
Pakhus
• 23. september 2012: deltagelse i konferencen ”En ende på volden i
Colombia?” Arrangeret af Fagligt Colombia Fokus og Internationalt
Forum i samarbejde med Modkraft.dk
• 12. november 2012: Levende Menneskerettigheder deltog i 2012 i
’Voices for Justice – Human Rights Watch Annual Dinners –
Honoring those who speak out where there is silence’
• 15. oktober 2013: Levende Menneskerettigheder lagde skib til
optagelser til afsnit 100 af ’Barnaby’
• 20. maj 2014: Møde med Henri Tiphagne, Executive Director,
People’s Watch, Tamilnadu, Indien, og Rikke Nöhrlind, International
Dalit Solidarity Network
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9. november 2014: Advokat Thorkild Høyer deltog i Foreningen
Ansvarlig Presses dilemmaspil på Dansk Journalistforbunds
fagfestival sammen med tidligere PET-chef Jakob Scharff,
nyhedscheferne Miki Mistrati og Jette Holm

PRESSE MV.
• 29. november 2011 kl. 12 til 14: Advokat Thorkild Høyer i Radio
24Syv
• Politiken den 4. marts 2014: kronik – ”Nævningeting er ikke et spejl
af dagens samfund”
• 2. september 2014 kl. 6 til 9: Advokat Thorkild Høyer i Radio 24Syv
– Selskabet
• 5. november 2014 kl. 8 til 9: Advokat Thorkild Høyer i Radio 24Syv
om den verserende sag om terrorstøtte til PKK
• 28. november 2014 kl. 17: Advokat Thorkild Høyer i DR2 Dagen om
sin nylige rejse til Guatemala og Honduras sammen med anklager
Sidsel Jessen-Klixbüll og landsdommer Stig Glent-Madsen i
samarbejde med IBIS og Folkekirkens Nødhjælp
• Politiken den 2. december 2014: debatindlæg – ”Rend mig i
konventionerne”
• 17. december 2014 kl. 11: Advokat Thorkild Høyer medvirker i Radio
24Syv-programmet ’Rushys Roulette’ i en debat om bl.a. ”Er
landsforræderi eller kampen for det ypperste i demokratiet, at de,
der netop bekæmper demokratiet, også får en fair rettergang?”
• 17. december 2014 kl. 20: Advokat Thorkild Høyer medvirker i DR2
NU, der bl.a. kommer ind på Den Store Nordiske Rockerkrig og
mægling mellem rockergruperne

Nyhavn 26
1051 København K
T +45 4299 1140
info@levendemenneskerettigheder.dk
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