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Kære Malue Montclairre
Mange tak for din henvendelse til Institut for Menneskerettigheder på
vegne af Frihedsbevægelsens Fællesråd, hvor I fremsætter kritik af den
rapport om COVID-19, som instituttet har udarbejdet i samarbejde med
Advokatsamfundet, og som blev udgivet den 5. juni 2020. i
Regeringens håndtering af COVID-19 og epidemiloven er en sag, der
ligger mig meget på sinde, og jeg har derfor helt siden nedlukningen i
marts måned sidste år og frem til nu engageret mig i debatten med et
fokus på retssikkerhed og menneskerettigheder, som er det mandat, vi
på instituttet arbejder inden for rammerne af.
Jeg vil derfor gerne mødes med dig for at drøfte jeres syn i
Frihedsbevægelsens Fællesråd på de her meget væsentlige spørgsmål.
I øvrigt vil jeg henlede din opmærksomhed på, at vi på instituttet også
ud over rapporten har beskæftiget os med de her spørgsmål. Jeg har
eksempelvis i september sidste år skrevet en kronik om epidemiloven i
Berlingskeii, ligesom jeg i november har deltaget i P1 Debat iii, P1
Orienteringiv, DR2 Deadline v og senest her i januar i P1 Orientering vi og
Radio4 morgenvii – alle steder har det handlet om COVID-19 og
epidemiloven.
Endelig har vi på instituttet både afgivet høringssvar over et udkast til
en ny epidemilov i november måned sidste år viii og til det forslag til en
ny epidemilov (L 134), som Folketinget er i gang med at behandle ix.

Hvis du kontakter Mikkel Laursen, mikl@humanrights.dk, tlf. 91325719,
vil han bistå med at finde et mødetidspunkt.
Med venlig hilsen
Louise Holck
DIR EK TØR
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Rapporten er tilgængelig her,
https://menneskeret.dk/udgivelser/covid-19-tiltag-danmarkretssikkerhedsmaessige-menneskeretlige-konsekvenser.
ii
Retssikkerhed og smittebekæmpelse skal følges ad i epidemilov,
kronik, 24. september 2020, Berlingske, tilgængelig her,
https://www.berlingske.dk/kronikker/retssikkerhed-ogsmittebekaempelse-skal-foelges-ad-i-ny-epidemilov.
iii
P1 Debat, 17. november 2020, tilgængelig her,
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2020-11-17.
iv
P1 Orientering, 17. november 2020, tilgængelig her,
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2020-11-17 (se fra
1:06:35).
v
DR2 Deadline, 17. november 2020 (programmet er ikke længere
tilgængeligt på DRTV).
vi
P1 Orientering, 19. januar 2020, tilgængelig her,
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2021-01-19 (se fra
37:45).
vii
https://www.radio4.dk/program/morgen-r4dio/ (se fra 16:30).
viii
Høringssvar over udkast til forslag til lov om epidemier m.v.
(epidemiloven), 12. november 2020, tilgængelig her,
https://menneskeret.dk/hoeringssvar/epidemiloven.
ix
Høringssvar over forslag til ny epidemilov, 15. januar 2021, tilgængelig
her, https://menneskeret.dk/hoeringssvar/forslag-ny-epidemilov.
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