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Executive Summary 
 

This master thesis arose from an observation of the impact of the Danish anti-terror legislation. The 

controversy surrounding the legislation and the appearance of the legislation inspired me to perform 

this master thesis. The legislation has been highly criticized the last couple of years so I whished to 

analyze the origins of the legislation. I saw the original legislation as a result of the terrorist attack 

on The United States of America in 2001 and the expansion of the legislation following the terrorist 

attack on Madrid in 2004 and London in 2005. This master thesis analyzes the two sets of 

legislation from a risk perspective. I wanted to examine what kind of risk assessment the involved 

politicians made in the making of the legislation. Furthermore I wanted to examine if the legislation 

was considered to create any new risks when it was implemented. 

 

The theoretical approach of this master thesis is highly inspired by the work of the German 

sociologist Niklas Luhmann. Luhmann is the main theoretical approach used in this master thesis. 

Luhmanns system-theoretical work creates the foundation from where I conduct my analysis. 

Furthermore Luhmanns theoretical reflections on the concept of risk create the theoretical tools with 

which my analyses are produced. Luhmann emphasizes that there is no risk free behaviour and that 

decisions to reduce risks can produce new unforeseen risks. It is from that perspective that this 

master thesis will conduct an analysis of the political negotiation in the Danish parliament when the 

anti-terror legislation was ratified. This master thesis is consequently an analysis of the 

communication in the political system.  
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1. Problemfelt 

Risiko er et aspekt, som individer ikke kan sige sig fri for i tilværelsen. Risiko findes i mange 

størrelser og i mange afskygninger og har stor betydning for den måde, hvorpå vi vælger at leve 

vores liv. Risiko kan iagttages, som konsekvenser af de beslutninger vi som individer træffer. Når 

individet træffer beslutninger, udsætter det sig for én risiko frem for en anden, uanfægtet af, at 

individet nødvendigvis ikke er bevist om, hvilke risici beslutningen producerer. Dette skyldes, at 

ingen beslutning kan betragtes som risikofri, eftersom det er umuligt at kende de præcise 

konsekvenser af beslutninger. Risiko optræder samtidig som drivkraften bag en betydelig del af 

vores beslutningstagen. Når vi opfatter en given fremtidig situation som risikofyldt, træffer vi 

beslutninger for at undgå eller minimere konsekvenserne af denne risiko. Derved fungerer risiko 

som argument for den risikominimerende beslutning, men samtidig bliver beslutningen 

risikoproducerende – der er altså tale om et risikoparadoks. 

 

Jeg vil i dette speciale fokusere på et af de områder i vores samfund, hvor jeg finder, at 

fokuseringen på risiko står særligt stærk, nemlig i det politiske system. Politiske beslutninger 

træffes som et resultat af en vurdering af en given mængde risici, der medfører en politisk 

beslutning eller kompromis. Aktørerne i det politiske system skal forholde sig til de risici, som kan 

have konsekvenser for vores samfund. Derved bliver en funktion for det politiske system at 

forholde sig til de risici, som optræder i systemet og det omgivende samfund, og vedtage politiske 

programmer og lovgivning, der skal dæmme op for de iagttagede risici. Således kan lovgivning 

iagttages som et produkt, der bliver konstrueret af den risikovurdering, som Folketing og regering 

konstruerer. 

 

Samtidig er aktørerne i det politiske system bekendte med de spilleregler, som systemet indeholder. 

En konstant risiko, som aktørerne – de folkevalgte – må acceptere, er dommen fra befolkningen. 

Dette vil være i form af mistet regeringsmagt, hvis befolkningen ikke finder, at de tilstrækkelige 

resultater bliver leveret. Disse to aspekter finder jeg væsentlige, når den måde, hvorpå det politiske 

system forholder sig til risici, iagttages.  

 

Der findes mange former for risici. I dette speciale har jeg valgt at beskæftige mig med en type af 

risiko, som fylder meget i det politiske system både på den indenrigs- og udenrigspolitiske scene, 
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nemlig de risici, der er forbundet med terrorisme. Det politiske systems opfattelse af risikoen ved 

terrortruslen har resulteret i to antiterrorpakker.  

 

1.1 Antiterrorpakker 

I Danmark har vi i perioden op til terrorangrebet på World Trade Center i 2001 og særligt i perioden 

efter lagt vægt på, at vi vil være en del af den koalition, som bekæmper international terrorisme og 

ikke-demokratiske bevægelser i den del af verden, som vi anskuer som mindre udviklet. Den nye 

sikkerhedspolitiske situation har medført, at det danske Folketing d. 8. juni 2002 indførte en række 

lovændringer, der samlet blev kendt som antiterrorpakken. Denne lovpakke blev d. 10. juni 2006 

suppleret af endnu en antiterrorpakke.  

 

Formålet med antiterrorpakkerne er, at give Politiets Efterretningstjeneste (PET) bedre muligheder 

for at forhindre samt opklare terrorisme rettet mod Danmark. Dette sker ved at gøre PET’s 

efterforskningsmuligheder bedre, da indførelsen af antiterrorpakken giver bedre mulighed for at 

overvåge potentielle terrorister. Med den første antiterrorpakke fra 2002 blev der i straffelovens 

kapitel 13 indsat en selvstændig terrorismebestemmelse som ny § 114. Den nye terrorismeparagraf 

indeholder en definition af begrebet terrorisme. Denne definition opsætter de handlinger, der begås 

for at forvolde skade på eller skræmme befolkningen samt forstyrre samfundsordenen. I § 114 

indskrives det samtidigt, at selv den laveste forsætsgrad, i retssprog dolus eventualis, principielt kan 

medføre domsfældelse efter § 114. Det samme gælder bestemmelserne om forhold med tilknytning 

til terrorisme. Det vil sige, at det kan straffes, at en person har indset muligheden for, at en vis 

sammenhæng mellem egen handling og udførelse af terrorisme er til stede. Indførelsen af den nye 

terrorismebestemmelse i § 114 medfører ikke nogen nykriminalisering, idet de forbrydelser, der nu 

betegnes som terrorhandlinger, også ville kunne være blevet straffet efter allerede gældende 

lovgivning (Vestergaard i Plum & Laursen 2007:395).  

 

Hvor der før indførelsen af antiterrorlovgivning var en ret omfattende domstolskontrol med 

overvågning af borgere, har PET nu bedre mulighed for at reagere på overvågning af mistænkte 

uden at skulle omkring den dømmende magt først. Denne ændring i forholdet mellem den 

dømmende magt og PET kan iagttages som en markant ændring af grundlæggende demokratiske 

retsprincipper.  
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Antiterrorpakkerne vil i dette speciale ses som eksempel på det risikoparadoks, som jeg omtalte 

tidligere, hvor bestræbelserne på at komme en type risiko til livs konstruerer nye risici. Det, jeg 

finder problematisk med de to antiterrorpakker, er usikkerheden med, hvilke risici de skaber, 

sammenholdt med, at det er to meget omfattende lovpakker, der indføres for at minimere de 

terrorrelaterede risici. Altså en mulig proportionalitets problematik skabt af den usikkerhed der 

ligger i den risikoproducerende beslutning om lovgivning.     

 

Det er folketingsbehandlingen af antiterrorpakkerne, der er central for mit speciale, da det er i denne 

proces, at politikerne italesætter deres opfattelse af de risici, lovgivningen skal minimere. Det er i 

behandlingen af lovforslagene angående antiterrorlovgivningen, at det kan iagttages, hvorledes de 

enkelte aktører i det politiske system italesætter, hvilke risici, de mener, er afgørende for, hvorledes 

den relevante lovgivning skal konstrueres. Det er også i denne behandling, at det kan iagttages, 

hvorledes aktørerne i systemet forholder sig til, at de gennem deres konstruktion af ny lovgivning 

konstruerer nye risici. Det er også under folketingsbehandlinger, at politikernes håndtering af de 

risici, som retter sig mod dem, kan iagttages.  

 

Formålet med indeværende speciale bliver derved at analysere, hvorledes terrorisme som risici 

italesættes, samt de forskellige opfattelser af de risici antiterrorpakkerne kan skabe. Specialets sigte 

bliver derved at analysere det paradoks, der findes at træffe i risikoreducerede beslutninger i det 

politiske system, ud fra en vurdering af de mulige nye risici lovgivningen producerer.  
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Dette leder mig frem til følgende problemformulering: 

1.2 Problemformulering 

 

 

Hvordan opfattes terrortruslen af de involverede politikere under folketingsbehandlingerne af anti-

terrorpakkerne, og hvilke nye risici udtrykkes der i denne sammenhæng bekymring for, at 

lovgivningen skaber? 

 

 

Denne problemformulering anvendes derefter i de arbejdsspørgsmål, som jeg anvender i specialets 

analyser. Hvorledes disse arbejdsspørgsmål anvendes, vil jeg gennemgå i min analysestrategi. Disse 

lyder som følger:  

 

Underspørgsmål til analyse 1 

 

1. Hvordan italesættes terrortruslen under folketingsbehandlingen af antiterrorlovgivningen?  

 

2. Hvilke nye risici udtrykkes der bekymring for, at antiterrorlovgivningen skaber? 

 

Underspørgsmål til analyse 2 

 

1. Hvordan italesættes terrortruslen under folketingsbehandlingen af antiterrorlovgivningen?  

 

2. Hvilke nye risici udtrykkes der bekymring for, at antiterrorlovgivningen skaber? 

 

3. Hvordan vurderes den første antiterrorpakke under folketingsbehandlingen af den anden 

antiterrorpakke?  
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2. Analysestrategi 
Efter at have beskrevet den undren, som er motivationen bag dette speciale, vil jeg i dette afsnit 

træde et skridt tilbage og gennemgå, hvordan jeg analysestrategisk vil behandle min 

problemstilling. Det indledende problemfelt og min problemformulering er som resten af dette 

speciale konstrueret ud fra den analysestrategi, som jeg har valgt at anvende. Min anvendelse af 

begreber som iagttagelse og risiko i mit problemfelt bliver ved min analysestrategiske tilgang tilført 

bestemt betydning i dette speciale, hvilket jeg vil behandle nærmere i dette afsnit. Denne 

gennemgang finder jeg meget nødvendig, eftersom den måde, hvorpå jeg iagttager min 

problemstilling, samt hvorledes jeg metodisk griber min besvarelse an, har afgørende betydning for 

de konklusioner, jeg foretager i dette speciale.  

 

Kapitlet indeholder følgende underafsnit:  

 

- 2.1 Overordnet analysestrategi: En overordnet gennemgang af min forståelse af hvad det 

vil sige analysestrategisk at iagttage en problemstilling i en socialkonstruktivistisk kontekst. 

Afsnittet indeholder også en gennemgang, af de teoretiske begreber, jeg finder, danner den 

ramme, som jeg iagttager min problemstilling ud fra. 

 

- 2.2 Specialedesign: I dette afsnit vil jeg gennemgå, hvordan jeg vil bygge dette speciale op 

og hvilke overvejelser, der ligger til grund for denne opbygning. Afsnittet vil også indeholde 

en gennemgang af, hvad specialets forskellige dele indeholder. Denne gennemgang vil også 

inkludere en redegørelse, for hvilken empiri jeg anvender i de respektive analyser, og 

hvorledes denne er udvalgt.  

 

2.1 Overordnet analysestrategi 

I det følgende vil jeg gennemgå hvilke overordnede kriterier, der opstilles, når man som jeg 

arbejder analysestrategisk. Her er det vigtigt at påpege, at når man bruger begrebet analysestrategi, 

er det et forsøg på at diskutere metodiske spørgsmål under socialkonstruktivistiske forudsætninger 

(Esmark, Andersen et. al. [1] 2005:8).  
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Begrebet analysestrategi skal ikke opfattes som en decideret løsrivelse fra konventionel metode, 

men derimod en strategi for, hvordan man kan fastholde metodiske og metodologiske spørgsmål 

indenfor en socialkonstruktivistisk ramme (Esmark, Andersen et. al. [1] 2005:11). Efter min 

opfattelse kan analysestrategien beskrives som en videreudvikling af den traditionelle metode, hvor 

der i endnu højere grad fokuseres på, hvorledes de teoretiske og empiriske valg i fællesskab og 

interaktion konstruerer de konklusioner, der opnås.  

 

Jeg tillægger mig med analysestrategien et blik, igennem hvilket jeg iagttager iagttagelser som 

iagttagelser. Dette betyder, at jeg i mit speciale ikke fokuserer på genstanden, men på min og andres 

iagttagelse af genstanden. Derfor vil den epistemologiske orienterede videnskabsteori, som i dette 

tilfælde er socialkonstruktivismen, deontologisere sin genstand (Andersen 1999:13). Ydermere 

betyder den analysestrategiske tilgang, at tilgangen til teori ændres. Mit ærinde er ikke at teste teori 

på en given virkelighed men at beskrive, hvorledes den sociale virkelighed konstrueres gennem 

anvendelse af teoretiske begreber.  

  

Jeg finder det vigtigt at understrege, at jeg er bevist om, at de konklusioner, jeg kommer frem til i 

dette speciale, er skabt ud fra de analysestrategiske valg jeg har truffet. Det vil sige, at mine 

analyser og konklusioner er skabt af det blik, som jeg har valgt, at iagttage min problemstilling med. 

Havde dette blik været anderledes, havde det resulteret i andre konklusioner. Derved antager dette 

speciales konklusioner ingen universel karakter eller giver svar på virkeligheden, eftersom 

virkeligheden er konstrueret ud fra det iagttagelsespunkt, der vælges. Den universelle konklusion 

bliver ikke mulig, når man som jeg arbejder ud fra et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, 

eftersom analysen træder frem som en konstruktion lavet ud fra et bestemt begrebsapparat (Esmark, 

Andersen et. al. [1] 2005:12).  

 

Intentionen og formålet med dette speciale bliver ud fra disse forudsætninger at iagttage en 

konstrueret social virkelighed i en konkret sammenhæng - en konstruktion, jeg som iagttager, selv 

er med til at konstruere.      

 

2.1.1 Niklas Luhmann 

Dette speciale har et grundlæggende analysestrategisk udgangspunkt i Niklas Luhmann og hans 

arbejde med systemteori. Det er ud fra en luhmaniansk tilgang, at jeg iagttager min problemstilling, 
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og det er ved hjælp af hans grundlæggende begreber, at analyserne i opgaven konstrueres. Jeg vil i 

mine analyser anvende andre teoretikere end Luhmann, men jeg finder, at Luhmann skaber en 

ramme, som min anvendelse af anden teori i mit speciale behandles ud fra. Jeg introducerer derfor 

min anvendelse og forståelse af Luhmann i dette kapitel omhandlende min overordnede 

analysestrategiske tilgang til mit speciale, hvorimod de andre teoretiske tilgange vil blive 

introduceret i min senere gennemgang af specialets analysedele.  

 

Som så mange før mig finder jeg det vanskeligt at beskrive, præcis hvilke begreber jeg finder 

centrale hos Luhmann, og hvorledes hans yderst omfattende teoriapparat skal iagttages og 

anvendes. Dette skyldes, at forståelsen af Luhmanns raffinerede begreber kan optræde i forskelligt 

lys alt afhængigt af, hvilke begreber man starter med (Andersen 1999:108). Jeg vil derfor ikke 

forsøge mig på at redegøre for Luhmanns samlede teoriapparat. Formålet med nedenstående er en 

introduktion til de, for min opgave, centrale luhmanianske begreber, som jeg vil anvende i min 

analyse og som danner ramme for min analytiske tilgang til dette speciale. Det skal påpeges, at 

følgende gennemgang af begreberne vil blive uddybet hvis nødvendigt, når de anvendes i min 

analyse. 

  

Iagttagelse 

Iagttagelsesbegrebet, som jeg allerede har anvendt flittigt, er et begreb, som jeg finder centralt ved 

anvendelsen af Luhmanns systemteori. Grundlæggende for iagttagelsesbegrebet er, at en iagttagelse 

er som en operation, der ikke refererer til bevidste subjekter, men til forskelle. Derigennem bliver 

iagttagelse en forskelsdannende operation, hvor det at iagttage bliver at mærke noget inden for 

rammen af en forskel (Andersen 1999:109).  

 

Iagttagelse er den operation, der angiver den ene og ikke den anden side af forskellen (Fink, Katlev 

& Thyssen 2003:16). En grundlæggende tese i Luhmanns systemteori er, at alle begreber har et 

modbegreb. Når vi iagttager et begreb eller et objekt, iagttager vi det, i forhold til hvad det ikke er. 

Eller som Niels Åkerstrøm Andersen beskriver det:  

 

”Hver gang der iagttages, markeres den ene side af en forskel, og den anden forbliver umarkeret. 

Forskellen isolerer det markerede fra det umarkerede”. (Andersen 1999:110)  
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Det, der er vigtigt at holde fast i ved iagttagelsen, er, at det er markeringen af forskellen, der har 

afgørende betydning for, hvad vi kan se ved vores iagttagelse, og hvad vi ikke kan se. Den 

umarkerede side af forskellen optræder som en blind plet ved iagttagelsen. Betydningen af 

iagttagelser af anden orden er, at iagttageren er bevidst om egne blinde pletter. Ved en bevidsthed 

om de blinde pletter ved sin iagttagelse opstår også en bevidsthed om, hvorledes iagttagelserne og 

de analyser, som foretages ud fra disse iagttagelser, kan anvendes.  

 

Systemer 

En anden grundsten i Luhmanns teori er forståelsen af samfundet som opdelt i systemer. Luhmanns 

sociologiske teori kan defineres som en systemteori, hvor et af Luhmanns mål har været at afprøve 

systemteoriens udsagnskraft ved en teoretisk behandling af de forskellige funktionssystemer 

(Andersen 1999:107). Det, at samfundet er konstrueret af mange forskellige funktionssystemer, er 

for mig centralt i forståelsen af systemteorien. Luhmann udtrykker det selv på følgende måde: 

 

”Der er i dag faglig konsensus om, at differencen mellem system og omverden må være 

udgangspunktet for erhverv systemteoretisk analyse. Systemer er ikke kun lejlighedsvis og ikke kun 

adaptivt, men strukturelt orienteret mod deres omverden, og de kunne ikke bestå uden en 

omverden”. (Luhmann [1984] 2000:52).  

 

For at forstå den luhmanianske systemtankegang er det vigtigt først at gøre sig klart, hvorledes 

Luhmann mener, at systemer er konstrueret. Luhmann opdeler systemer i maskiner, organismer, 

sociale systemer og psykiske systemer. Det skal her påpeges, at det er primært de sociale systemer, 

som Luhmann beskæftiger sig med i sin teori, og også dem, der har primær relevans for min brug af 

Luhmann (Esmark, Andersen et. al. [2] 2005:231). Et socialt system består ifølge Luhmann ikke af 

mennesker eller ting, men af kommunikation. Kommunikation er grundelementet i sociale systemer, 

og grundlæggende kan kommunikationen siges at bestå af tre elementer; information, meddelelse 

og forståelse (Fink, Katlev & Thyssen 2003:33). Sociale systemer er autopoietiske1 

kommunikationssystemer, der består af og ved kommunikation (Andersen 1999:108). Luhmanns 

beskæftigelse med opdelingen af samfundet i sociale systemer sker med udgangspunkt i Talcott 

Parsons og Thomas Hobbes undren og arbejde med, hvordan menneskeligt samliv og derved 

samfundsmæssig orden er mulig (Kneer & Nessehi 1997:39). Denne undren udspringer af den 
                                                 
1 Autopoesis betyder  selvfrembringelse og selvopretholdelse. Et begreb skabt af den chilenske biolog Humberto 
Maturana. 
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kompleksitet, som den samfundsmæssige orden rummer, og det er netop i lyset af kompleksiteten i 

samfundet, at opdelingen af samfundet i sociale systemer skal iagttages. De sociale systemers 

funktion er at reducere kompleksitet. Sociale systemer fungerer som en formidling mellem verdens 

ubestemte kompleksitet og det enkelte menneskes kapacitet til bearbejdning af kompleksitet (Kneer 

& Nessehi 1997:45).  

  

Sociale systemer opdeles yderligere i interaktionssystemer, organisationer og samfund. Samfundet 

opdeler Luhmann i funktionssystemer, f.eks. politisk, retsligt og pædagogisk. Det er 

funktionssystemerne, der bestemmer den grundlæggende kommunikative kontekst, som de andre 

systemer indskriver sig i (Esmark, Andersen et. al. [2] 2005:233). Disse funktionssystemer er 

defineret af en binær kodet ledeforskel, som er dikterende for kommunikationen i funktionssystemet 

(Kneer & Nassehi 1997:145). En nærmere forklaring af begrebet ledeforskel vil jeg vende tilbage til 

i min gennemgang af Luhmanns beskrivelse af det politiske system. Det er netop forståelsen af, at 

kommunikationen foregår med udgangspunkt i en binær kodning i det enkelte system, der fungerer 

kompleksitetsreducerende for individet. Individet skal derfor kun forholde sig til kommunikationen 

ud fra den kode systemet indeholder. Systemer bliver derfor øer af mindre kompleksitet, hvor 

omverdenen altid vil være mere kompleks end systemet.  

 

De funktionssystemer, der danner samfundet, har også alle en omverden. Skelnen mellem 

system/omverden er, at f.eks. det politiske systems grænse til omverdenen bliver den 

kommunikation, hvor det ikke længere er magt, der er centralt for kommunikationen. Det skal 

påpeges, at Luhmann mener, at der skal skelnes mellem et systems omverden og andre systemer i 

dette systems omverden. Denne skelnen er nødvendig for at kunne skelne mellem 

afhængighedsrelationerne mellem omverden og system samt fra afhængighedsrelationerne mellem 

systemer (Luhmann [1984] 2000:53).  

 

Grunden til, at netop forståelsen af Luhmanns opdeling af samfundet i funktionssystemer er 

afgørende for min tilgang til min problemstilling, er, at jeg i specialets analyser beskæftiger mig 

med, hvorledes opfattelsen af terrorrelaterede risici italesættes i det politiske system. Opdelingen af 

system og omverden og det, at samfundet ses som funktionelt differentieret, bliver afgørende både 

for opgavens problemstilling, men også for dens konklusioner, da disse bliver fortaget ud fra de 

logikker og den kommunikation, der er i det politiske system. Havde jeg beskæftiget mig med 
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terrorproblematikken i andre funktionssystemer (retslige, økonomiske etc.), havde min forståelse af 

de tilhørende problematikker forandret sig, eftersom jeg derved havde belyst mit problem ud fra de 

koder og de logikker, der findes i disse systemer. 

 

Det politiske system 

Efter at have behandlet Luhmanns overordnede forståelse af systemer vil jeg i dette afsnit forklare 

Luhmanns opfattelse af det politiske system. Som nævnt tager dette speciale udgangspunkt i 

folketingsbehandlingerne af antiterrorlovgivningen. Dette betyder, at mine analyser omhandler den 

kommunikation, der foregår i folketingssalen, som må betragtes som en del af det politiske system. 

Det politiske system er et funktionssystem. Et funktionssystem defineres ved, at samfundet 

uddifferentieres i delsystemer, som adskilles gennem deres funktionelle relation til samfundet 

(Kneer & Nassehi 1997:146).  

 

Luhmann opponerer mod, hvad han definerer som den traditionelle forståelse i politisk teori om, at 

den kommunikation, der foregår i det politiske system, er af relevans for det resterende samfund 

(Thornhill i Mouritsen et al. 2006:35). I stedet foretager Luhmann, hvad Thornhill kalder en 

sociologisk transformation af forståelsen af politik, hvor Luhmann sidestiller det politiske system 

med de resterende funktionssystemer og derved fratager politik, den legitimitet den traditionelt er 

blevet tildelt i den politiske teori, hvor politikken betragtes som realitetsskabende for hele 

samfundet (Thornhill i Mouritsen et al. 2006:35). Denne ”degradering” af det politiske systems 

betydning skyldes, at der ifølge Luhmann ikke findes en dominerende rationalitet i det moderne 

samfund. Derfor må hvert funktionssystem referere til og forklare sig med dets egen binære kode 

(Thornhill i Mouritsen et al. 2006:36). 

 

Det politiske systems funktionelle relation til samfundet er muligheden for at træffe kollektivt 

bindende beslutninger (Thornhill i Mouritsen et al. 2006:34). Det politiske system er for Luhmann 

ikke et centrum i samfundet, og den magt, der ligger i at kunne træffe kollektivt bindende 

beslutninger, betyder ikke, at det politiske system nødvendigvis kan løse problemer i andre sociale 

systemer eller kontrollere disse systemer ud fra de politiske prærogativer (Ibid). Luhmann ser den 

magt, som det politiske system besidder, som værende af marginal betydning i de resterende 

funktionssystemer, da de fleste andre funktionssystemer kommunikerer i koder, hvor begreber som 

magt, politik og legitimitet ikke tillægges betydning. Luhmann mener, at den dominerende politiske 



 15 

teori beskæftiger sig for meget med den hypotetiske legitimitet af politikken, og at det er fejlagtigt 

at antage, at et tab af legitimitet i det politiske system vil være en traumatisk eller destabiliserende 

begivenhed for det resterende samfund (Thornhill i Mouritsen et al. 2006:35). 

 

Selvom Luhmann forholder sig kritisk til legitimitetsforståelsen i den klassiske politologiske 

tilgang, finder han, at legitimitet stadig er afgørende for det politiske systems funktion i forhold til 

samfundets andre funktionssystemer.  

 

”Whether and under what conditions a differentiated political system, specified on the production 

of collective binding decisions, can be stabilized in its societal environment. (Thornhill i Mouritsen 

et al. 2006:38) 

 

Legitimiteten er altså ikke en normativ betragtning vedrørende det politiske systems hierarkiske 

placering i samfundet, men snarere noget, som det omgivende samfund tilskriver det politiske 

system ud fra, hvordan det politiske system agerer og er konstrueret. Luhmann ser det som 

afgørende for legitimiteten af det politiske system, at politikken formår at differentiere sig fra 

samfundets øvrige systemer. Hvis politikken forsøger at kontrollere de andre funktionssystemer, vil 

det politiske system være illegitimt (Thornhill i Mouritsen et al. 2006:40). Hvis et system ikke kan 

opretholde sin egen identitet og differentiering fra andre systemer, vil det miste legitimitet. Det er 

derfor vigtigt for det politiske system, hvis det vil fremstå legitimt, tydeligt at respektere systemets 

grænse (King & Thornhill 2003:75). 

 

Luhmann ser det politiske system som værende konstrueret omkring en binær kode. Denne binære 

kode er ledeforskellen government/governed (King & Thornhill 2003:71). Ledeforskellene er 

uomgængelige for funktionssystemet, fordi de er den første forskel, der kommunikeres. (Kneer & 

Nassehi 1997:146). I det politiske system er forskellen mellem dem, der deltager (government) eller 

ikke-deltager (governed) i udøvelsen af magt, da udøvelsen af magt i det politiske system er bundet 

til government – altså regeringen (Fink, Katlev & Thyssen [1997] 2003:35). Government begrebet 

beskriver i denne sammenhæng ikke kun den ”aktuelle regering”, men også de deltagere i det 

politiske system, som ønsker at blive regering. Det er ud fra denne forståelse, at government siden 

af den førnævnte forskel bliver yderligere opdelt i den binære kode regering/opposition (King & 

Thornhill 2003:72). Denne ledeforskel udgøres af de politiske partier, som det politiske system 
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består af. Luhmann fremhæver, at tilstedeværelsen af politiske partier i det politiske system er en 

væsentlig faktor i det politiske systems legitimitet. Dette skyldes, at muligheder for alternativer til 

den siddende regering gør det politiske system legitimt, da alternativerne kan introducere nye 

temaer i den politiske kommunikation (Thornhill i Mouritsen et al. 2006:41). Derudover er 

legitimiteten for det politiske system ifølge Luhmann afhængig af, at der i det politiske system er en 

tydelig formel differentiering i forskellen politik/administration. Hvis denne forskel ikke er tydeligt 

struktureret, vil det politiske system ikke fremstå som demokratisk (King & Thornhill 2003:80). 

Luhmann definerer derved det legitime politiske system ifølge Thornhill som: 

 

”… always likely to be a democracy, centred on an internally formalized separation of powers and 

permitting complex processes of communication with its environments via parties and elections” 

(Thornhill i Mouritsen et al. 2006:41).   

 

Efter at have gennemgået Luhmanns forståelse af det politiske system, vil jeg behandle hans 

forståelse af begrebet risiko. Risiko er for Luhmann et af de mest fremtrædende temaer i det 

moderne politiske systems selvtematisering (Kneer & Nassehi 1997: 172).   

 

Risiko 

Som det fremgår af problemfeltet, er risiko et centralt begreb for dette speciale. Risiko er et tema og 

et begreb, som Luhmann bruger ganske mange kræfter på at behandle og definere i hans teoretiske 

værker. Luhmann ser risiko som værende relationel til beslutninger – sagt med andre ord optræder 

der risici ved alle beslutninger, men samtidig optræder risici også, når beslutninger ikke træffes, idet 

der også træffes en beslutning om ikke at træffe en beslutning. Derfor kan man sige, at risiko bliver 

essentielt for det at være menneske og opretholde en tilværelse, da tilværelsen består af 

beslutninger, og disse vil medføre risiko. Luhmann arbejder med ledeforskelle, altså at alle begreber 

har et modbegreb, og risiko iagttages ud fra ledeforskellen risiko/fare. Luhmann beskriver i hans 

arbejde med risiko, at det kunne være oplagt at anvende sikkerhed som modbegreb til risiko, og at 

dette også har været en udbredt forståelse (Luhmann [1993] 2006:19). Dette, mener Luhmann i 

midlertidigt, ikke er muligt, da der ved alle beslutninger konstrueres risici, og dette ophæver derved 

ideen om sikkerhed, og gør dette modbegreb til en tom betegner. Eller sagt med andre ord: 
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”Meningen med og virkningen af at skelne mellem risiko og sikkerhed bliver tydelig, når man gør 

sig klart, at der ikke findes sikkerhed i forhold til fremtidige ulempers ikke-indtræden. Sociologisk 

betyder det, at begrebet sikkerhed er en social fiktion, så man i stedet for at forske i de saglige 

betingelser for sikkerhed må se på, hvad der bliver behandlet som sikkert i den sociale 

kommunikation” (Fink, Katlev & Thyssen 2003:158).  

 

Derved bliver modbegrebet som nævnt fare. Sondringen mellem risiko og fare udspringer af en 

attributionsproces. Sondringen er afhængig af, hvilke skader der bliver tilegnet, og hvordan disse 

skader bliver skabt. Hvis vi selv tilegner os skaderne, er der tale om risiko, og når skaderne tilegnes 

andre, er der tale om fare (Fink, Katlev & Thyssen 2003:177). Derved bliver skaden tilskrevet den 

beslutning, der fører til skaden. Hvis vi selv træffer beslutningen, er det en risiko 

(beslutningsrisiko), hvorimod hvis en given skade bliver foranlediget af noget eksternt, altså 

omverdenen, så er det tale om en fare (Kneer & Nassehi 1997:177). 

 

Risiko er som nævnt paradoksalt, fordi der ved en given beslutning om risici altid opstår nye risici 

(Luhmann 1993:23). Netop dette faktum, at der ved beslutninger om risici opstår nye risici, er 

centralt for min anvendelse af den Luhmanianske risikoforståelse, hvilket jeg vil behandle 

indgående i min analyse. Dette kan også ses i lyset af, at Luhmann mener, at risiko ses som et 

middel til at håndtere stigende usikkerhed i beslutningssituationer.  

 

Som jeg omtalte i specialets problemfelt, er paradokset omkring risiko tydeligt i det politiske 

system, hvor nødvendige risikominimerende beslutninger kan skabe nye risici. Det politiske system 

er et af de funktionssystemer, som både kræver og skaber mange risikable beslutninger (Luhmann 

[1993] 2006:145). Ydermere er de aktører, der træffer beslutninger i det politiske system – 

politikerne – selv underlagt en ”professionsrisiko”, eftersom de er afhængige af befolkningens 

tilslutning. Luhmann påpeger netop forskellen mellem regering/opposition “…constitutes a 

temptation to make decisions with an eye on their electoral effects.” (Luhmann [1993] 2006:146).  

 

Det er disse tre begreber, iagttagelse, system og risiko, jeg finder afgørende for min anvendelse af 

Luhmanns systemteori som analysestrategisk ramme for mit speciale. Som jeg nævnte i afsnittets 

indledning, er dette meget langt fra at være en gennemgang af Luhmanns samlede begrebsapparat. 
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Efter denne gennemgang af Luhmanns overordnede systemteori vil jeg i følgende afsnit forklare, 

hvorledes jeg vil anvende den luhmanianske semantikanalyse som analysestrategi for min analyse.  

 

2.1.2 Semantikanalysen 

Jeg har valgt at foretage begge specialets analyser som semantiske analyser. Min forståelse af den 

semantiske analyse er som resten af min analysestrategi med udgangspunkt i den luhmanianske 

forståelse af semantikken. Semantik kan, med reference til Luhmann, forstås som en 

grundlæggende mekanisme til produktion af mening i et samfund. Semantikken beskrives af 

Luhmann som et temaforråd, hvori der sker en meningsfastholdelse i kommunikationen (Luhmann 

[1984] 2000:205). Det er i dette temaforråd, der i den semantiske analysestrategi analyseres ud fra 

forskellen mellem mening og kondenseret mening. Formålet med semantikanalysen bliver at vise, 

hvorledes mening kan kondenseres, altså at én mening for en tid bliver den dominerende, og at 

meningen derved fanges i en enkelt form. Som formuleret af Niels Åkerstrøm Andersen i en 

beskrivelse af den semantiske analysestrategi:  

 

”Semantik er med andre ord kondenserede og gentagelige former for mening, der står til rådighed 

for kommunikation” (Andersen 1999; 143) 

 

Her finder jeg det vigtigt at understrege den luhmanianske forståelse af mening som forskellen 

aktualitet/potentialitet. Dette betyder, at meningen genskabes straks efter, at den er aktualiseret i en 

af de potentielle meninger, som derved bliver den aktualiserede. Eller som Luhmann selv 

formulerer det i hans værk Sociale Systemer:   

 

”Menings ustabilitet ligger i uholdbarheden af dens aktualitetskerne; evnen til restabilisering er 

givet ved, at alt aktuelt kun har mening inden for en horisont af mulighedsangivelser. Og at have 

mening betyder netop, at en af de tilslutningsduelige muligheder kan og må vælges som 

efterfølgende aktualitet, så snart det i øjeblikket aktuelle falmer, fordamper eller opgiver sin 

aktualitet på grund af egen ustabilitet”. (Luhmann [1984] 2000: 105) 

    

Semantikken kan på den måde ses som en fikseret meningsform, der for en stund kan knyttes an til. 

Den semantiske kamp handler om at skabe en dominerende eller ’plejet’ semantik, der bliver særlig 

typisk og dominerende. En sådan ’plejet’ semantik sætter grænserne for de sproglige udtryk og 
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søger at kontrollere formuleringer, og derved gør det muligt i systemet at forholde sig til bestemte 

temaer ud fra en fælles reference til semantikken. Analysestrategien omhandler derfor kulturelt 

skabte temaforåd, hvilket vil sige de muligheder for forståelse af kommunikationen, som er skabt 

gennem kommunikationen. Dette betyder i forhold til mine analyser af det politiske system, at jeg 

skal iagttage, hvorledes der i debatten af risici ved terrorisme opstår en ’plejet’ semantik, som 

definerer, hvorledes mening kommunikativt tilskrives til disse risici. 

 

Når Luhmann beskæftiger sig med denne kondenserede mening, beskriver han det som en 

meningsdimension (Luhmann [1984] 2000:115).  Meningsdimensionen er en fællesbetegnelse for 

selve det fænomen, at mening kan blive til mere end blot tilfældige forskelle, der drages i 

øjeblikket. Meningen får altså en vedvarende realitet. Meningsdimensionen er en fællesbetegnelse 

for tre underdimensioner til, hvordan mening kan udledes af kommunikation.  

 

Meningsdimensionen dækker over; sags-, social- og tidsdimensionen. Dimensionerne dækker over 

de tre måder, hvorpå mening overordnet kan kategoriseres og differentieres. Hver dimension har sin 

egen forskelssættelse, ud fra hvilken meningen kondenseres. 

 

Den semantiske analyse består i at se, hvordan der igennem kommunikationen fremstår forskelle, 

og gennem meningsdimensionerne opsætter den samtidig de forskelle, som er aktuelle ved 

semantikanalysen. Det skyldes, at al kommunikation består af forskelssættelse, hvilket jeg også var 

inde på tidligere i min analysestrategi, men udfordringen ligger i, at definere hvilke forskelle der er 

vigtige i den pågældende analyse. Det er til denne proces, at man inddrager ledeforskelle, som 

opsætter rammerne for, hvad der gennem analysen kan iagttages i kommunikationen. Sagt på en 

anden måde - med ledeforskellen bestemmer vi, hvad der kan iagttages og således også, hvad der 

ikke kan iagttages (Andersen 2003:312). 

 

Nedenstående figur opstiller ledeforskellene i de tre semantiske meningsdimensioner. 
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Semantiske dimensioner

• Sagsdimensionen

• Socialdimensionen

• Tidsdimensionen

Dette Alt andet

Objekt

Os Dem

Identitet

Fremtid Fortid

Nutid

 
 
 

På venstre side af galgen/forskellen, den markerede inderside, afmærkes det, der søges efter i 

kommunikationen, mens den højre side, det umarkerede, rummer det, som indersiden er forskellig 

fra - at iagttage sker ved at indikere noget i verden; en indikation som altid stiller sig i forskel til 

noget. Under selve ”galgen” fremstår den iagttagede forskel, som rummer den variable (her objekt, 

identitet og nutid) struktur for vores iagttagelser.  

 

Sagsdimensionen har ledeforskellen dette/alt andet, og der søges efter, hvad objektet for 

kommunikationen er. Det man så at sige beskæftiger sig, er temaer, og hvad der er selve genstanden 

for kommunikationen i teksten (Andersen 1999). Genstanden i sagsdimensionen, når 

kommunikationen finder sted i et socialt system, er et meningsfuldt kommunikeret tema (Luhmann 

[1984] 2000:116). Da jeg i mine analyser ser på den samlede behandling af antiterrorpakkerne, vil 

jeg benytte mig af den semantiske sagsdimension til at iagttage, hvilke delelementer og 

delproblematikker antiterrorpakkerne består af. Jeg vil derfor fokusere på de forskellige genstande – 

i sagsdimensionen forskellige objekter – der i deres helhed semantisk adskiller den samlede 

antiterror lovgivning fra dens forskel, som er ’alt andet’. Det er primært sagsdimensionen, jeg vil 

fokusere på i mine analyser, eftersom jeg fokuserer på de objekter, der italesættes som risikofyldte i 

folketingsbehandlingerne. De objekter, som kommunikationen omhandler i det sociale system, kan 
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også være personer eller persongrupper (Luhmann [1984] 2000:116). Dette er centralt for mine 

analyser, hvor objektet er personorienteret. Dette er både i forhold til italesættesen af terrorister som 

objekt men også politiske modstandere. En vigtig dimension af det politiske system er at opsætte 

forskellen mellem sig selv og politiske modstandere for på den måde at eksemplificere egne 

holdninger. 

  

Socialdimensionen har ledeforskellen os/dem. Socialdimensionen omhandler det, man i 

kommunikationen antager at være lig sig selv (Luhmann [1984] 2000:120). For at kunne 

kondensere mening i den semantiske analyse kommunikeres der med individer, der iagttages som et 

'alter ego', altså individer, der opfatter det sociale som en selv (Ibid). Meningen bliver social, fordi 

den bærer en reduplikering af opfattelsesmuligheder. Luhmann påpeger vigtigheden i, at der ikke 

sker en sammensmeltning af socialdimensionen og sagsdimensionen. I min analyse af det politiske 

system deler aktørerne en række fællestræk men samtidig en række uenigheder. Fællestrækkene er 

skabt af den kontekst, sociale såvel som politiske, som de befinder sig i – socialdimensionen – og 

uenighederne knytter sig til objektet – den politiske uenighed – som behandles.  

 

Tidsdimensionen har fortid/fremtid som ledeforskel. Nutid er den iagttagede genstand, fordi tiden 

altid kun kan forstås i nutiden, men den kan kommunikeres som fremtid eller fortid. 

Tidsdimensionens betydning, for den måde hvorpå mening kondenseres, og måden hvorpå der 

opstår den plejede semantik, er essentiel, da denne kun kan opstå i nutiden og hverken i fremtiden 

eller fortiden. Nutiden varer så længe, som det tager for noget at blive irreversibelt (Luhmann 

[1984] 2000:118). Det er vigtigt at påpege, at det er i tidsdimensionen, at historien konstrueres og 

tilskrives mening (Luhmann [1984] 2000:119). Dette gør tidsdimensionen central for min 

problemstilling, da nutiden for behandlingen af de to antiterrorpakker er forskellig og derved også 

den mening, der skabes. Samtidig refereres der tilbage til den første antiterrorpakke som fortid ved 

konstruktionen af mening i behandlingen af den anden antiterrorpakke. 

 

Efter nu at have gennemgået hvorledes jeg mere overordnet metodisk og teoretisk vil gribe dette 

speciale an, vil jeg i følgende afsnit forholde mig kritisk til min tilgang til specialets problemstilling 

samt min analysestrategi.  
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2.1.3 Analysestrategiske udfordringer og kritik 

I ovenstående har jeg gennemgået, hvorledes min tilgang til dette speciale sker gennem en 

Luhmaniansk optik. I dette afsnit vil jeg kort redegøre for, hvilken betydning det har for mig, at min 

tilgang til specialets problemstilling sker med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske 

videnskabsteori.  

 

En grundlæggende forudsætning i socialkonstruktivismen er, at al konstruktion sker påvirket af den 

kontekst, produktionen omgives af. Dette gælder selvfølgelig også indeværende speciale, hvor min 

tilgang til den anvendte teori og min analyse af specialets empiri vil være konstrueret af mig og 

derved påvirket af min 'virkelighed'. Denne bevidsthed er afgørende, når man arbejder ud fra den 

socialkonstruktivistiske videnskabsteori, eftersom min position som iagttager og analytiker er ligeså 

afgørende for specialets konklusioner, som den teori og empiri jeg anvender.   

 

Mit videnskabsteoretiske ståsted betyder samtidig, at jeg arbejder ud fra en bevidsthed om, at min 

iagttagelse af specialets problemstillinger er præget af den teori, jeg iagttager igennem, men 

ligeledes påvirket af den teoretiske 'opdragelse' jeg har samt tidligere erfaringer. Det er derfor 

vigtigt at være opmærksom og refleksiv over for eget ståsted og blinde pletter. Det er gennem 

andenordensiagttagelsen at muligheden for at problematisere den iagttagede genstand, i mit tilfælde 

risikoopfattelsen og produktionen i behandlingen af antiterrorlovgivning, samtidig med, at jeg 

problematiserer mit eget analytiske udgangspunkt.  

 

Udover, at Luhmann spiller en stor teoretisk rolle for specialet specifikt, er jeg også bevist om, at 

meget af den overordnede tilgang, jeg har til selve specialets udformning, bygger på en 

systemteoretisk tilgang. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at min tilgang til de andre 

perspektiver, jeg anvender i specialet, er influeret af min anvendelse af Luhmann. Dette skyldes min 

skoling i, hvad der kan defineres som en Åkerstrømsk tilgang til analysestrategi og teoriforståelse, 

som jeg gennem min uddannelse på cand.soc ikke kan sige mig fri fra at være blevet influeret af.2          

 

                                                 
2 Niels Åkerstrøm Andersen påpeger selv i bogen Diskursive Analysestrategier, at hans tilgang til Foucault, Laclau og 
Koselleck er sket i et luhmaniansk lys (Andersen 1999:150). 
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2.2 Specialedesign 

Som nævnt i introduktionen til afsnittet om analysestrategi, er formålet med dette afsnit at give en 

indsigt i, hvorledes dette speciale er opbygget. I dette afsnit vil jeg komme ind på motivationen for 

at have opdelt analysen, som jeg har, samt hvordan den analysestrategisk gribes an. Her vil jeg 

redegøre for, hvilke yderligere teoretiske bidrag jeg anvender i indeværende speciale samt hvilken 

empiri, jeg har anvendt. Specialet består, udover problemfelt og analysestrategi, af et 

analyseforberedende afsnit Risikosamfund samt to analyser, der udgør hver deres antiterrorpakker. 

 

2.2.1 Risikosamfund 

Indeværende speciale er en analyse af det politiske system ud fra en luhmaniansk inspireret risiko-

optik. Jeg finder, at for det er muligt at foretage denne analyse, er det nødvendigt med en bredere 

forståelse af risiko, og hvorledes opfattelsen af risiko indvirker på det politiske system. Derfor har 

jeg valgt at inkludere et analyseforberedende afsnit. I dette afsnit diskuteres risikobegrebets forhold 

til det politiske system og det moderne samfund. Afsnittet vil ikke være en decideret analyse men i 

højere grad fungere som et analyseforberedende afsnit, der diskuterer den teoretiske såvel som 

empiriske ramme for specialets analyser. Motivationen bag inklusionen af dette afsnit i specialet 

bunder i følgende to argumenter. 

 

Det første argument er, at afsnittet giver mine efterfølgende analyser en bredere og mere nuanceret 

forståelse af, hvorledes risici optræder og påvirker det politiske system i et globaliseret samfund. 

Derfor vil de risikoopfattelser, der optræder i dette afsnit, fungere som et supplement til Luhmanns 

risikobegreb.    

 

Jeg har valgt at kalde afsnittet Risikosamfund, hvilket på det kraftigste angiver, at afsnittet tager 

udgangspunkt i Ulrich Becks teori af samme navn. Becks teori omhandler den udvikling, det 

globale samfund tager, og er et forsøg på at opstille en teoretisk diagnose om det moderne samfunds 

overgang til risikosamfundet. Beck er ikke den eneste, der forholder sig til, hvorledes risiko 

optræder i samfundet, samt dens påvirkning af det politiske system, så afsnittet vil derfor også 

omhandle en governmentality orienteret diskussion af begrebet risiko. Dette vil ske ved hjælp af 

Mitchell Dean og hans kritik af Becks teori om risikosamfundet, samt hvorledes Dean selv arbejder 
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med begrebet risiko ud fra hans Foucault inspirerede governmentality tilgang. Beck og Deans 

risikobegreber vil i dette afsnit blive sammenholdt med Luhmanns risikobegreb.  

 

Det andet argument bag dette afsnit er at skabe en forståelse for den empiriske kontekst, som den 

danske behandling af antiterrorpakkerne indskrives i. Et afgørende aspekt ved moderne politik er de 

internationale og regionale relationer, som nationalstater indgår i. Derfor vil jeg i dette afsnit kort 

beskrive de internationale politiske relationer på antiterrorområdet. Dette sker ud fra en af 

præmisserne i moderne politik, at nationalstatens politiske mulighedsrum konstrueres gennem det 

internationale samarbejde, denne indgår i.  

 

2.2.2 Specialets analyser 

Specialets analyse vil være opdelt i to hovedanalyser. Første analysedel vil omhandle behandlingen 

af den første antiterrorpakke (L35 2002), og anden analysedel vil beskæftige sig med behandlingen 

af den anden antiterrorpakke (L217 2006). Efter specialets problemformulering fremsatte jeg tre 

underspørgsmål, som skal anvendes i disse to analyser for på den måde at svare på 

problemformuleringen.  

 

Underspørgsmål til begge analyse: 

 

1. Hvordan italesættes terrortruslen under folketingsbehandlingen af antiterrorlovgivningen?  

 

2. Hvilke nye risici udtrykkes der bekymring for, at antiterrorlovgivningen skaber? 

 

Ovenstående underspørgsmål knytter sig til to dimensioner, som begge analyser indeholder. Som 

behandlet tidligere vil mine analyser blive foretaget med udgangspunkt i Luhmanns semantiske 

analysestrategi. I mine analyser af folketingsbehandlingerne vil jeg derfor analysere mig frem til, 

hvilke politiske temaer der opstår under behandlingerne. I disse temaer vil jeg så iagttage, hvorledes 

der skabes et begrebsreservoir for den politiske kommunikation gennem forskellen på mening og 

kondenseret mening (Andersen 1999:142).  
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Den første dimension  

Denne dimension omhandler, hvorledes risikoopfattelsen af terrortruslen italesættes. Denne 

dimension knytter sig til besvarelsen af det første underspørgsmål. Eftersom antiterrorlovgivningen 

har til sigte at forhindre og opklare terrorhandlinger mod Danmark, finder jeg det væsentligt at se, 

hvordan terrorisme beskrives som trussel i det danske Folketing. Det er opfattelsen af terrortruslen, 

der ligger til grund for, hvorledes de behandlede lovpakker er udformet.  

 

Formålet med denne dimension er, at gennem min analyse af folketingsbehandlingerne at iagttage, 

hvorledes aktørerne i det politiske system beskriver terrortruslen. Denne del af analysen foretages 

ved at fokusere på, hvorledes de retspolitiske ordførere for folketingets politiske partier italesætter 

deres opfattelse af de risici, som de mener, at lovgivning er nødvendig for at forhindre. Eftersom 

mine analyser tager udgangspunkt i specifikke folketingsbehandlinger, vil de samfundsrelaterede 

risici være det emne, som folketingsbehandlingen omhandler – altså terrortruslen. Jeg vil med 

denne iagttagelse fokusere på, hvordan der i folketingsbehandlingerne sker en semantisk 

kondensering af terrortruslen.  

 

Den anden dimension  

Denne dimension af analysen omhandler, hvorledes den lovgivning, der skal forhindre terrorisme, 

bliver opfattet i folketingsbehandlingerne. Et grundlæggende udgangspunkt for dette speciale er, at 

beslutninger producerer nye risici. Beslutninger om ny lovgivning vil ud fra denne tese også være 

risikoskabende. Den anden dimension af analysen vil derfor omhandle, hvilke nye risici anti-

terrorlovgivningen skaber. Dette vil ske på baggrund af den kritik, som lovgivningen møder fra 

oppositionen under folketingsbehandlingerne, og hvordan denne bliver mødt af regeringspartierne.  

 

Et af indeværende speciales formål er at analysere, hvorledes folketingsbehandlingerne af de to 

anti-terrorpakker forholder sig til konstruktionen af nye risici. Der er utallige opfattelser af hvilke 

og hvor omfattende risici, der bliver produceret ved indførelsen af anti-terrorpakkerne, hvilket er en 

uundgåelig dimension ved produktionen af politik i et repræsentativt demokrati. Jeg vil i denne 

dimension af mine analyser iagttage, hvilke semantiske temaer der træder frem under 

folketingsbehandlingerne. Temaerne, jeg vil behandle i denne dimension af min analyse, vil 

omhandle hvorledes nye risici iagttages. Disse temaer kan f.eks. være af lovteknisk, politisk eller 

mere overordnet ideologisk karakter. Ved disse temaers behandling i folketingssalen vil jeg 
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analysere, hvorledes der opstår en bestemt semantik omhandlende dette tema ud fra tids-, sags- og 

socialdimensionen. Det er inden for denne semantik, altså meningens aktualisering, at den politiske 

debat om hvorvidt, og i så fald hvilke, nye risici lovgivningen kan skabe. Hvor regeringen udtrykker 

én opfattelse af nye risici, vil oppositionen have en, eller flere, opfattelser af hvilke nye risici, der 

konstrueres.  

 

Disse dimensioner vil som førnævnt behandles i begge analyser. Min analyse af den anden 

antiterrorpakke vil indeholde en tredje dimension. 

 

Den tredje dimension  

Eftersom den anden antiterrorpakke er en viderebygning på det lovgrundlag, der blev indført med 

den første antiterrorpakke, mener jeg, det er væsentligt at se, hvorledes den første antiterrorpakke 

iagttages under folketingsbehandlingen af den anden antiterrorpakke. Derfor har jeg i min anden 

analyse inkluderet endnu et underspørgsmål: 

 

3. Hvordan vurderes den første anti-terrorpakke under folketingsbehandlingen af den anden 

antiterrorpakke?  

 
Med dette underspørgsmål vil jeg se på de holdninger, politikerne udtrykker til den første 

antiterrorpakke. Dette sker ud fra den betragtning, at konsekvensen af beslutninger først kan ses, når 

beslutningen er truffet – altså i beslutningens fremtid. I denne dimension vil jeg iagttage, hvorledes 

politikerne forholder sig til lovgivningen fra første antiterrorpakke og de risici, der blev forbundet 

med denne. Denne dimension indeholder derved også en analyse af den politiske selviagttagelse af 

deres position i forhold til vedtagelsen af den første antiterrorpakke.  

 

Analysens empiriske grundlag 

I dette afsnit vil jeg gennemgå den empiri, dette speciale bygger på, samt hvorledes denne empiri er 

udvalgt. 

 

Primær empiri 

Analysernes og derved specialets primære empiriske grundlag består af den forhandling af 

lovforslagene om den danske antiterrorlovgivning, som er foretaget af Folketingets retsudvalg. 
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Disse transskriberede folketingsbehandlinger af de to anti-terrorpakker, L35 2002 og L217 2006 er 

tilgængelige via folketingets hjemmeside. Forhandlingerne af antiterrorlovgivningen består for L35 

2002 af tre folketingsbehandlinger og for L217 2006’s vedkommende af to folketingsbehandlinger. 

Jeg har også valgt at inkludere de betænkninger, som udarbejdes af Folketingets Retsudvalg mellem 

første og anden behandling af lovpakkerne.  

 

Sekundær empiri 

I udarbejdelsen af dette speciales problematik har jeg lavet en bred empirisk søgning af, hvad der 

fremstår centralt i den politiske debat om antiterrorlovgivningen. Dette har jeg gjort gennem artikler 

fra landets aviser. Artiklerne er fundet via søgemaskinen Infomedia. Jeg har udvalgt søgeordene 

terrorlov, terrorpakke, antiterrorlov og antiterrorpakke. Søgningerne i Infomedia er foretaget i en 

afgrænset periode. Denne periode går, for begge antiterrorpakkers vedkommende, fra en måned før 

første folketingsbehandling til en måned efter vedtagelsen af lovpakken.  

 

Disse artikler har forsynet mig med en baggrundsviden samt hjulpet mig til at afgrænse og 

formulere specialets problematik. De artikler, der anvendes i specialet, vil fremstå på specialets 

litteraturliste.    

 

For på samme måde at opnå baggrundsviden omkring den danske antiterrorlovgivning har jeg 

deltaget i et møde mellem professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard og 

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) d. 15/4 2008. Mødet fandt sted som 

informationsmøde for "Enheden for Politisk Vold, Terrorisme og Radikalisering" i den danske 

antiterrorlovgivning og Jørn Vestergaards vurdering af denne. Dette åbne observationsstudie har 

forsynet mig med en mere videnskabeligt præget tilgang til emnet til forskel fra den mere generelle 

tilgang, som jeg har fået gennem artikellæsning.  

 

Jeg er bevidst om, at gennem min udvælgelse af empiri samt hvilke elementer i empirien jeg har 

valgt at lægge vægt på, afgrænses den måde, hvorpå jeg iagttager det emne, jeg beskæftiger mig 

med. Der opstår en selektiv perception ved både læsning af artikler og iagttagelse af mit 

observationsstudie. Dette betyder, at der er ting i empirien, jeg som iagttager lægger vægt på, og 

andre jeg ikke registrerer på samme måde. Jeg har forsøgt at være åben i forhold til den anvendte 

empiri, men er bevist om, at mit udgangspunkt determinerer, hvorledes jeg iagttager empirien. 
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Grundet mine blinde pletter som iagttager bliver den realitet, jeg iagttager i min empiri, 

iagttagerafhængig.  
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3. Risikosamfund 

Som gennemgået i min analysestrategi vil jeg i dette analyseforberedende afsnit diskutere, 

hvorledes risici påvirker det politiske system samt det omgivende samfund. Dette vil også være en 

diskussion af, hvorledes risiko kan iagttages i samfundet og risikobegrebets forhold til det politiske 

system. Afsnittet vil indeholde en diskussion af Luhmann, Beck og Deans forståelse, enighed og 

uenighed af begrebet risiko. Derved vil dette afsnit skabe en bredere forståelse af de 

risikoproblematikker, jeg arbejder med i de efterfølgende analyser af antiterrorpakkerne. Derudover 

vil jeg i dette afsnit også diskutere, hvilke empiriske forhold der har influeret udformningen af den 

danske anti-terrorlovgivning.  

 

Overgangen til risikosamfundet 

Eftersom dette speciale omhandler italesættelsen af risici i det politiske system, mener jeg ikke, at 

det er muligt, ej heller har jeg lyst til, at komme uden om Ulrich Becks teori om risikosamfundet. 

Beck fremlægger med sin teori om risikosamfundet en ny forståelse af vor samtid samt den 

udvikling vores samfund tager (Rasborg i Rasborg et al. 1999:18). Beck opstiller en grundlæggende 

tese i sin teori om risikosamfundet, nemlig at samfundet har oplevet et brud inden for moderniteten, 

og at vi fjerner os fra industrisamfundet og bevæger os ind i et nyt paradigme, som Beck kalder 

risikosamfundet (Beck [1986] 2004:15). Becks hovedtese er, at samfundsudviklingen har medført, 

at der i samfundet produceres og fordeles risiko samtidig med, at der produceres og fordeles 

goder/rigdom. Ved risici betegner Beck de utilsigtede eksternaliteter, som den industrielle udvikling 

og moderniseringsprocessen har medført. De risici, vi oplever i risikosamfundet, adskiller sig også 

fra tidligere tiders risici. Beck anfægter ikke, at der altid har eksisteret risici, men risici i 

risikosamfundet opstår som en direkte konsekvens af moderniseringen. Denne iagttagelse hos Beck 

deler Luhmann ikke. Han mener, at det moderne samfund kan karakteriseres som et risikosamfund 

pga. den måde, der frembringes ødelæggelse og ulykker. Luhmann påpeger, at det moderne 

samfund først kan defineres som et risikosamfund, når skaderne ikke længere bliver tilskrevet ting 

som skæbnen eller uheldet, men derimod tilskrives de beslutninger, vi træffer (Kneer & Nassehi 

1997:178).   

 

Beck skelner ikke mellem risiko og fare i hans oprindelige teori om risikosamfundet fra 1986. 

Denne skelnen indtræder først senere hos Beck, hvor der skelnes mellem førindustrielle farer og 
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industrielle risici. (Rasborg i Rasborg et al. 1999:23). Derved bliver forskellen mellem risiko og 

fare for Beck tidsligt bestemt, hvor det er risici, vi ser som følge af industrialiseringen. Her adskiller 

Beck sig markant fra Luhmanns forståelse af forskellen mellem risiko og modbegrebet fare. Som 

jeg tidligere har været inde på, knytter Luhmann risici til beslutninger. Beslutningen fremtræder 

som risici, når den iagttages i forhold til den ubekendte fremtid. Hvor Beck definerer forskellen på 

risiko og fare tidsligt, er sondringen for Luhmann en attributionsproces, hvor forskellen bliver 

afhængig af hvem, der beslutter (Rasborg i Rasborg et al. 1999:20).  

 

I overgangen til risikosamfundet påpeger Beck, at tidligere kalkluerbare risici bliver til 

ukalkulerbare risici. Dean kritiserer Beck for denne tilgang til begrebet risiko. Deans udgangspunkt 

ligger i governmentality tankegangen. Governmentality eller – the art of government, som Foucault 

også kalder det – kan betragtes som et kritisk blik eller sociologisk magtanalyse, der retter sig mod 

de magtudøvelser, der er på spil i nutidens liberale velfærdsstater, idet den betegner en globaliseret 

verden. Dean mener, at Becks tilgang til risiko er af realistisk karakter, altså at Beck betragter risici 

som en virkelig kraft, der er vokset i karakter (Dean [1999] 2006:286).  Dean beskriver 

risikobegrebet med udgangspunkt i Kants forståelse, hvor risikos betydning ikke ligger i sig selv, 

men i det risiko bliver knyttet til, altså en kategori for vores forståelse (Dean i Rasborg et al. 

1999:212).  Dean påpeger, at han ikke mener, at det er muligt at modstille det kalkulerbare med det 

ukalkulerbare (Dean [1999] 2006:289).  

 

En vigtig pointe hos Beck er, at Beck argumenterer for, at områder som tidligere var upolitiske er 

blevet politiske grundet forsøget på at eliminere de risici, som der skabes (Beck [1986] 2004:33). 

Hvor Beck anvender miljøproblematikkerne som et gennemgående tema i hans beskrivelse af risici, 

mener jeg, at Becks tanker om politiseringen af ikke politiserede emner kan føres over på 

antiterrorlovgivningen. Ved antiterrorlovgivningen indtræder politikken og lovgivningen på 

områder, som tidligere befandt sig i privatlivets sfære og grænserne for, hvad der tidligere blev 

betragtet som urørlige demokratiske frihedsrettigheder bliver nedbrudt. Dette vil jeg komme 

nærmere ind på i min analyse af behandlingen af anti-terrorlovgivningen og de semantiske temaer, 

som optræder i denne.      

 

De risici, der produceres, har en global karakter, og kernen i dem er, at Beck anskuer dem for at 

være en trussel for hele vor eksistens og livet på jorden.( Beck [1986] 2004:31) Eftersom risici er af 
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global karakter, kan disse ikke iagttages som problematikker, som kan behandles af den enkelte 

nationalstat, eftersom risici ikke respekterer nationale grænser. (Beck [1986] 2004:62). Det, at risici 

betragtes som globale, kommer således også til at have en afgørende betydning for, hvorledes man 

vælger at bekæmpe dem. Dette er af essentiel betydning for dette speciale, eftersom en yderst vigtig 

dimension i den politiske argumentation om antiterrorlovgivningen bunder i terrorismens globale 

karakter, hvilket betyder, at der bliver lagt vægt på de internationale bindinger og forpligtigelser i 

terrorbekæmpelsen.   

 

Realisme & konstruktivisme 

Beck mener, at risikosamfundet medfører, at vi som individer bliver mere opmærksomme på 

samfundet omkring os, og her tænkes ikke blot nationalt, men i høj grad også globalt. 

Risikosamfundet er et videns- og informationssamfund, og dette er noget, som i høj grad også 

påvirker vores refleksivitet. Beck betegner dette som den refleksive modernitet (Beck [1986] 

2004:251). Som en konsekvens af den refleksive modernitet begynder individet at sætte vores 

handlinger ind i et større perspektiv og en større sammenhæng. Vores viden og handlinger er 

således ikke længere blot bundet i traditioner som i industrisamfundet. Der opstår et behov for, at 

vores handlinger kan forklares og stilles i relation til konsekvenserne. Sammen med denne 

erkendelse opstår behovet for at beskytte os mod disse fremtidige trusler. Refleksiviteten spiller en 

særdeles central rolle i vores risikoopfattelse. Den er med til at skabe det vidensgrundlag, som vi 

benytter til at afgøre, hvorvidt vi betragter noget som værende en trussel eller ej. Beck siger også 

om risici, at det er ”…bevidstheden (viden) som bestemmer væren”  (Beck [1986] 2004:71). Man 

ser således i risikosamfundet, at viden bliver magt, og at evnen til at definere risici bliver en kilde til 

denne magt. Dette er meget i tråd med den Foucault inspirerede governmentality tilgang, som Dean 

fortsætter, hvor magten ikke udgår fra et center, men hvor magten udøves i decentraliserede 

relationer (Dean [1999] 2006:11). Med dette opstår samtidig paradokset, at man ved at kunne 

definere en trussel også kan bortdefinere den. Derfor vil der ofte opstå ”definitionskampe” med 

fastsættelsen af en given risikos omfang som det centrale stridspunkt. 

 

Til begrebet om den refleksive modernitet forholder Dean sig kritisk. Dette skyldes, at begrebet har 

samme realistiske definition som Becks forståelse af risici. Dean mener ikke, at Beck anerkender, at 

risici er socialt og kulturelt konstruerede og at Beck betragter risici ontologisk (Dean [1999] 

2006:286). Dean finder, at den risikoopfattelse som Beck fremlægger, medfører, at begrebet 
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refleksiv modernitet, selvom det er teoretisk elegant, får samme ontologiske karakter af en 

samfundsudvikling, der er mere reflekterende (Dean [1999] 2006:284). Dean kritiserer Beck for 

ikke i tilstrækkelig grad at se risiko som en social konstruktion. Beck finder selv, at hans forståelse 

af risiko placerer sig mellem den naive realisme og den naive konstruktivisme. Han mener altså 

ikke, at risiko har nogen objektiv eksistens men heller ikke, at risici ikke har nogen iagttager 

uafhængig eksistens (Rasborg i Rasborg et al. 1999:30).  Denne placering af risikobegrebet i en 

position, som Beck kalder refleksiv realisme, synes at være i overensstemmelse med Luhmanns 

opfattelse. Selvom Luhmann betegner sig selv som socialkonstruktivist, vil han på samme måde 

som Beck undgå den radikale konstruktivisme, som bygger på forestillingen om, at verden er vores 

forestilling (Rasborg 1999:31) (Fink, Katlev & Thyssen [1997] 2003:24).       

 

Individets Risikoopfattelse 

Beck understreger, at det ikke nødvendigvis er den største eller mest reelle trussel, som vi gør mest 

for at bekæmpe, og som vi tildeler størstedelen af vores opmærksomhed. Det er selve vores 

forståelse af risikoen, som afgør, hvilke foranstaltninger vi mener, der skal iværksættes: ”…hvis folk 

opfatter risici som reale, så er de reale.” (Beck [1986] 2004:104). Dette er en meget vigtig pointe i 

forhold til, hvorledes risici bliver behandlet i det politiske system. Eftersom politikerne er aktører i 

det politiske system ud fra en forudsætning om vælgertilslutning, bliver de risici, som folket oplever 

som reale, også de risici, som det politiske system skal minimere. Set i forhold til den danske 

antiterrorlovgivning er dette bemærkelsesværdigt. Størstedelen af den danske befolkning 

accepterede den danske terrorpakke ved vedtagelsen i 2002. Dette, mener jeg, skyldes den 

risikoopfattelse, som prægede det danske samfund efter d. 11. september 2001. I Danmark var der 

en opfattelse af terrortruslen som en reel trussel, og derfor blev det til en reel trussel. Som en 

naturlig konsekvens af dette opstod der et behov for at blive beskyttet mod denne trussel.  

 

Hvor Dean og Beck adskiller sig fra hinanden i deres antagelser om risicis natur, er der mange 

ligheder i den måde, hvorpå de fremstiller denne konstruktivistiske opfattelse af risiko. Deans måde 

at iagttage risici er dog mere relationel end Becks, hvor risici har en naturlig form. Som Dean 

påpeger, så udspringer betydningen af risiko af, hvad risiko knyttes sammen med, og bliver derfor 

reale, hvis individer knytter an til dem som reale (Dean [1999] 2006:279). 
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Politik i risikosamfundet - risk management 

Det at føre politik i risikosamfundet kan betegnes som værende risk management. Med dette menes, 

at en af de vigtigste opgaver bliver at udarbejde love, som kan være med til at afhjælpe de 

fremtidige trusler og samtidig skabe den beskyttelse, som borgerne efterspørger, men som 

produktionen af rigdom selv skaber (Beck [1986] 2004:300). Dean beskriver som Beck 

risikorationalitetens forhold til det politiske. Dean fremstiller risiko som en styringsteknologi, som 

kan anvendes til politiske formål, da den er taktisk polyvalent, hvilket betyder, at den kan anvendes 

til mange forskellige formål (Dean [1999] 2006:22). Som tidligere nævnt, er de risici, som betegner 

risikosamfundet, globale, og dette har også en afgørende betydning i bekæmpelsen af dem.  

 

I risikosamfundet opstår behovet for på tværs af landegrænser at indgå alliancer og aftaler, som kan 

formulere en fælles front mod en eventuel risiko. Dette kan ses i forhold til anti-terrorpakkerne, 

hvor rammerne og definitionerne vedtages på overnationalt plan i FN og EU, og hvor selve 

lovgivningen implementeres nationalt. Som sådan er der ikke noget nyt i, at lande danner alliancer 

gennem politiske fællesskaber – det nye ifølge Beck er dog, at ”…globale alliancer i dag ikke kun 

er nødvendig for den ydre, men også for den indre sikkerhed.” (Beck [1986] 2004:53).   

 

De globale alliancer som Beck omtaler, må siges at have haft afgørende betydning for 

udarbejdelsen af den danske antiterrorlov. Her er det særligt Danmarks medlemskab af FN og EU, 

der har haft særlig betydning. I FN er det særligt en bestemmelse, der har været afgørende, nemlig 

resolution 1373/2001. Denne resolution vedtog FN i kølvandet på terrorangrebene den 11. 

september 2001. Resolution er rettet mod bekæmpelse af terrorisme, og opstiller de kriterier, under 

hvilke medlemmer af FN skal bekæmpe terrorisme. Det er også i denne resolution, at begrebet 

terrorisme defineres. Denne resolution følges op af handlingsplaner om bekæmpelse af terrorisme i 

2006 og senest i 2008. Hvor FN resolutionen opsætter en mere principiel eller konceptuel ramme 

for terrorbekæmpelsen, opsættes der gennem medlemskabet af EU konkrete retslige bestemmelser 

for den danske antiterrorlovgivning.  

 

EU vedtager d. 13. juni 2002 en rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme. Denne 

rammeafgørelse udstikker de politiske og retslige retningsliner, som medlemslandende skal følge i 

deres nationale lovgivning. Denne rammeafgørelse pålægger EU medlemslandene at træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at efterkomme rammeafgørelsen senest d. 31. december 2002. 
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Derved bliver EU medlemmerne pålagt, gennem deres medlemskab, at implementere lovgivning, 

som lever op til de retningsliner, der findes i rammeafgørelsen. 

 

Set i lyset af Becks forståelse af det globale risikosamfund er det vigtigt, at nationalstaterne ikke 

isolerer sig, men derimod åbner op for internationalt samarbejde. Det er ud fra denne erkendelse, at 

staterne går med til at afgive noget af deres suverænitet til internationalt samarbejde. Dette skyldes, 

at der er opstået en næsten komplet politisk konsensus omkring, at internationalt samarbejde er det 

eneste, der kan bekæmpe de risici, som terrorismen skaber.  

 

Farefællesskaber 

Dette internationale samfund menes af Beck at være det, der har afløst de fællesskaber, der fandtes i 

klassesamfundet og skabt, hvad der kan betegnes som farefællesskaber i risikosamfundet (Beck 

[1986] 2004:64). Politikken i disse fællesskaber er funderet omkring solidariteten og det fælles 

ønske om at afværge den givne trussel. Som foranstaltning kan f.eks. nævnes en fælles lovgivning 

som eksempelvis terrorpakken. Netop i forbindelse med en international antiterrorlovgivning har 

Beck også udtalt: 

 

”For det første forekommer det mig muligt og påkrævet at skabe et internationalt retsgrundlag for 

alliancen mod terror, et antiterrorregime, der afgør spørgsmål om skatteundersøgelser såvel som 

udleveringen af gerningsmændene, militær og retslige beføjelser osv. Kun på denne måde kan den 

langfristede udfordring imødegås effektivt i skiftende historiske og politiske kontekster.” 

( Beck 2002:64) 

 

Becks tese om, at vi i dag lever i et globalt risikosamfund, hvor vi på tværs af landegrænser indgår i 

farefællesskaber, er meget relevant for indeværende speciale. Efter terrorangrebene mod USA i 

2001 opstod der i det meste af den vestlige verden en forståelse af, at dette ikke blot var en trussel, 

som havde relevans for USA, men at denne nye terrortrussel ville påvirke de fleste lande i den 

vestlige verden. Der opstod således et farefællesskab centreret omkring angsten for terror. I dette 

farefællesskab opstod der en fælles enighed om, at der skulle dannes et juridisk grundlag, som 

kunne være med til at forebygge og beskytte mod terrortruslen. Det var på denne måde, at den 

internationale og dermed også den danske antiterrorlovgivning i allerhøjeste grad blev et eksempel 
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på risk management, nemlig den politik som nationalstater bliver nødt til at føre i det internationale 

verdensrisikosamfund.  

 

Formålet med dette afsnit har været at diskutere en bredere forståelse af risiko. Denne forståelse af 

begrebet risiko vil danne en bredere teoretisk forståelse af den kontekst, som 

folketingsbehandlingerne af antiterrorlovgivningen indskriver sig i. De følgende analyser af 

folketingsbehandlingerne vil derfor blive foretaget på baggrund af den forståelse af forholdet 

mellem risiko, samfund og politik, som Beck, Dean og især Luhmann opsætter.     
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4. Analyse af første antiterrorpakke 

I ovenstående afsnit har jeg tegnet et billede af forholdet mellem begrebet risiko og det politiske 

system, og hvilken empirisk kontekst den danske antiterrorlovgivning indskriver sig i. I dette afsnit 

vil jeg påbegynde specialets egentlige analyse.  

 

Som nævnt i min analysestrategi har jeg valgt at opdele min analyse i to hoveddele, der omhandler 

de to forskellige antiterrorpakker. I denne første analyse vil jeg derfor beskæftige mig med den 

første antiterrorpakke, L35 2002, som blev vedtaget i Folketinget d. 6/6 2002. Denne 

antiterrorpakke er et resultat af det udkast, som den forrige regering og i særdeleshed daværende 

justitsminister Frank Jensen, forelagde for Folketingets retsudvalg. Men grundet et regeringsskifte 

d. 27/11 2001 blev terrorpakken færdiggjort af og vedtaget ved den konservative justitsminister 

Lene Espersen.  

 

Hver af de to antiterrorpakker består af tre folketingsbehandlinger, hvor medlemmerne af 

retsudvalget og andre interesserede politikere har mulighed for at fremføre deres synspunkter og 

stille spørgsmål til ministeren og hinanden, før den endelige lovpakke kan vedtages. Det er samtidig 

under disse folketingsbehandlinger samt den efterfølgende proces i retsudvalget, at ændringer af 

udkastet til lovgivningen bliver gennemført samt indgået de kompromisser, der kunne være 

nødvendige for, at lovgivningen kan gennemføres.  

 

Semantikanalysen 

Jeg vil i min semantiske analyse af hver af disse folketingsbehandlinger iagttage, hvorledes der 

konstrueres temaer, som gennem deres politiske behandling tilsammen opsætter rammerne for, 

hvorledes antiterrorpakkerne kan konstrueres. Det er ved at iagttage disse temaer, at den plejede 

semantik fremstår, og derved konstrueres den referenceramme, som politikerne benytter i deres 

kommunikation.     

 

De temaer, som optræder under folketingsbehandlingerne, vil jeg analysere ud fra den semantiske 

meningsdimension, som jeg har beskrevet i min analysestrategi. Meningsdimensionen gør det 

muligt for mig at se, hvorledes den semantik, der skabes, sker ud fra de italesatte forskelle. Denne 

meningsdimension konstrueres af de tre underdimensioner; sagsdimensionen, tidsdimensionen og 



 37 

socialdimensionen. Mine analyser af de semantikker, der opstår under folketingsbehandlingerne, vil 

kunne iagttages ud fra sagsdimensionen og tidsdimensionen. Dette skyldes, at socialdimensionen 

har ledeforskellen os/dem. Denne ledeforskel betyder, at en semantisk kondenseret mening kun kan 

konstrueres gennem kommunikation med individer, der opfatter det sociale som en selv (Luhmann 

[1984] 2000:120). Eftersom mine analyser omhandler de folketingsbehandlinger, der foregår i det 

politiske system, vil alle de individer (folketingspolitikerne), der deltager i disse 

folketingsbehandlinger, have en grundlæggende ens forståelse af det sociale. De har en fælles 

forståelse af de ”spilleregler”, der er til stede i politikken samt en respekt for og forståelse af de 

rammer, det repræsentative demokrati, de er en del af, opsætter.  

 

Dette betyder bestemt ikke, at der ikke kan være forskellige opfattelser i det politiske system, men 

disse forskellige opfattelser eller uenigheder omhandler iagttagelsen af det objekt, der diskuteres ud 

fra sagsdimensionen. Det er denne uenighed, der kan defineres som en semantisk kamp om at skabe 

den plejede eller dominerende semantik. Luhmann påpeger vigtigheden i at undgå 

sammensmeltningen af socialdimensionen og sagsdimensionen, hvilket han betegner som 

humanismens kardinalfejl (Ibid).  

 

Frygten for terrorisme 

Som beskrevet både i mit problemfelt og i foregående afsnit vedrørende den internationale politiske 

kontekst, udspringer det danske lovforslag om en omfattende antiterrorlovgivning af den stigende 

rolle, som terrorister og frygten for terrorangreb indtager på den sikkerhedspolitiske dagsorden. Jeg 

vil derfor i min analyse starte med at fokusere på, hvordan terror som risiko bliver italesat af de 

danske folketingspolitikere for at se, hvorledes et bredt begreb som terror bliver kondenseret til et 

terrorbegreb, som debatten om lovgivningen derved semantisk kan udspringe fra. Sagt med andre 

ord, er det vigtigt politisk at have etableret en fælles forståelse af risikoen, her terrorisme, som 

lovgivningen skal kunne forhindre for fremtiden. Centralt for analysen er at iagttage, hvorledes 

Folketingets politikere iagttager og forholder sig til de nye risici, som antiterrorloven menes at 

konstruere.  

 

At vi i Danmark skal beskæftige os med terrortruslen, kan på mange måder virke naturligt og som 

en selvfølgelighed. Dette vil jeg nødvendigvis ikke anfægte, men i følgende beskrive som havende 

nogen betydelige konsekvenser for den måde, hvorpå risiko konstrueres som følge af vores anti-
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terrorlovgivning. Venstres retspolitiske ordfører Birthe Rønn Hornbech udtrykker forholdet til 

terrortruslen på følgende måde:    

 

”Den 11. september blev hele verden rystet. Det var et angreb på vor sikkerhed og frihed, og når 

friheden og sikkerheden rystes, har man både som politiker og samfundsborgen pligt til at se på, om 

der er noget, man har overset, noget, der skal gøres bedre i lovgivningen.” (L35 BEH 1 2002:1). 

 

Af ovenstående citat fremgår det tydeligt, hvorledes terrorangrebet 11. september 2001 har opsat 

nye kriterier for, hvordan vi skal indrette vores samfund og lovgivning således, at vi er rustet til 

eventuelle fremtidige terrorangreb og risici. Som nævnt tidligere opsætter Luhmann risiko som et 

begreb, der har modbegrebet fare. Hvor risiko er det vi gennem vores handlinger udsætter os for, 

beskrives fare, som et tab der er bundet til vores omgivelser og derved uden for ens egen kontrol 

(Luhmann 2006:22). Når man som resultat af en terrorhandling, der kan siges ikke at vedrøre 

Danmark direkte, beslutter at foretage foranstaltninger for at beskytte sig mod lignende 

terrorhandlinger, så ændrer terrortruslen karakter fra fare til risiko grundet risikoens binding til 

beslutningen. At terrortruslen ændres fra at være en fare til en risiko, afhænger af, at terrortruslen 

iagttages ud fra et nationalt sikkerhedspolitisk iagttagelsespunkt, eftersom sondringen mellem fare 

og risiko afhænger af iagttagerens forhold til beslutningen. Når vi beslutter, at vi skal forholde os til 

terrortruslen gennem lovgivning, skabes der i vores nutid et forhold, som betyder, at vi definerer de 

fremtidsmuligheder, som vil være til stede. Dette betyder, at vi ved at lovgive om og italesætte 

terrortruslen begrænser fremtidens mulighedsrum og definerer inden for hvilke rammer, at 

fremtidige risici kan konstrueres (Fink, Katlev & Thyssen 2003:169).  

 

4.1 Analyse af første folketingsbehandling  

Jeg vil i dette afsnit analysere den første folketingsbehandling af den første antiterrorpakke fra d. 

31.1.2002. I denne førstebehandling vil jeg analysere, hvorledes der gennem kommunikationen 

konstrueres semantikker om terrortruslen samt analysere, de nye risici anti-terrorlovgivningen kan 

skabe.    

  



 39 

4.1.1 Risiko: Terrorisme 

Det første jeg vil i denne analyse er at analysere, hvorledes terrortruslen iagttages i 

folketingsbehandlingen. Dette vil jeg gøre ud fra den måde, hvorpå Folketingets politikere 

italesætter terrortruslen. Det primære formål med denne antiterrorlovgivning er, at få indskrevet en 

selvstændig terrorismebestemmelse i straffelovgivningen, under hvilken mulige terrorister kan 

retsforfølges og dømmes. Det kan påpeges, at der med indskrivningen af denne selvstændige 

terrorismebestemmelse udtrykkes et politisk ønske om at signalere, at terrorisme i alle dens former 

er uacceptabelt i et demokratisk samfund (Vestergaard i Plum & Laursen 2007:397). Den nye 

terrorismeparagraf indeholder derfor en definition af begrebet terrorisme. Denne definition knytter 

sig til en opregning af en række meget alvorlige forbrydelser, der begås for at skræmme 

befolkningen eller forstyrre samfundsordenen. Jeg vil i dette afsnit iagttage, hvorledes der semantisk 

kondenseres en mening med begrebet terrorisme for på den måde at iagttage, hvilke risiko man 

sigter mod at minimere med lovpakken. Denne del af analysen vil derfor behandle første 

underspørgsmål: 

 

1. Hvordan italesættes terrortruslen under folketingsbehandlingen af antiterrorlovgivningen? 

 

At behandlingen af antiterrorpakken bliver kraftigt influeret af terrorangrebet på USA, må ses som 

værende relativt naturligt hændelsens omfang taget i betragtning. At terrorangrebet blev begået af 

19 medlemmer af den islamiske paramilitære bevægelse Al-Qaeda, hvis erklærede mål er at vælte 

ikke muslimske regimer samt at fjerne vesterlændinge fra muslimske lande, finder jeg også spiller 

en stor rolle i den måde, hvorpå terrortruslen bliver italesat under folketingsbehandlingen.  

 

I forhold til Luhmanns beskrivelse af det politiske system kan hele anti-terrorpakken iagttages som 

værende preventive action (forebyggende handling). Forebyggende handling er ifølge Luhmann en 

logik i det politiske system, som betyder, at det er bedre at forhindre tab i at finde sted end at 

behandle dem, når først de har fundet sted (Luhmann 2006:161). At være forebyggende er ikke 

nogen utraditionel tilgang til, hvordan politik fungerer, men sat i forhold til Luhmanns beskrivelse 

af usikkerheden ved konstruktionen af risiko gennem beslutning, så er det en risikofyldt tilgang.    
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Den indirekte sammenligning 

Det kan overraske få, at alle Folketingets retspolitiske ordførere, der udtaler sig fra Folketingets 

talerstol, tager kraftigt afstand til de personer, der udførte terrorangrebet 11. september 2001, og 

beskriver vigtigheden i, at vi skal undgå, at den slags terrorangreb finder sted. Jeg finder det 

interessant, at der i beskrivelsen af terrorisme i debatten kan iagttages en tendens til at omtale den 

type af terrorister, der udførte terrorangrebet på USA, som den gruppe der udgør terrortruslen. 

Selvom størstedelen af de retspolitiske ordførere ikke sætter direkte lighedstegn mellem islamiske 

fundamentalister og terrortruslen, mener jeg stadig at kunne iagttage en sammenholdning mellem 

terrortruslen, og hvad der kan identificeres som islamistiske terrorister. Dette sker gennem 

eksemplificeringen af terrorangrebet på USA som et allerede foregået ’worst-case-senario’. Her 

bliver der trukket paralleller mellem de terrorister, som udførte dette angreb, og de terrorister, som 

vi gennem lovgivning forsøger at beskytte os mod. Denne markering af 11. september 2001 som en 

skelsættende begivenhed, og eksempel på risiko, understreges i justitsminister Lene Espersens 

udtalelser om, hvordan den sikkerhedspolitiske situation er forandret: 

 

”Der er ingen tvivl om, at verden er forandret. At det, der skete den 11. september sidste år, hvor 

terrorister brugte passagerfly som mordvåben og uskyldige passagerer som gidsler til at slå 

tusindvis af mennesker ihjel med, har forandret vores syn på, hvad der er nødvendigt, og hvilke 

redskaber der skal tages i brug for at bekæmpe terrorisme.” (L35 BEH 1 2002:30) 

 

Ud fra dette citat fremgår det, at risiko for fremtidig terrorisme sættes i forhold til 11. september 

2001, og at det er frygten for gentagelser, der nu er en af de primære drivkræfter bag 

lovgivningsarbejdet. Selvom det begyndende arbejde til en dansk antiterrorlovgivning blev igangsat 

før 9/11, fremstår det tydeligt, at tilgangen til antiterrorlovgivningen nu er influeret af denne 

begivenhed. Den type risiko, som terrortruslen beskrives som, er en trussel, der kan forandre den 

verden, vi lever i, altså en risiko, der antager en global samfundsrelateret karakter. Her kan der med 

en reference til Beck argumenteres for, at det netop er det risikosamfund, som han beskriver, vi 

befinder os i, da risici her er af global karakter (Beck [1986] 2004:31). Af Venstres retspolitiske 

ordfører påpeges det også, at måden hvorpå terrortruslen skal bekæmpes, skal findes i de 

samarbejder, vi indgår i gennem medlemskaber af EU og FN (L35 BEH 1 2002:2). Altså vil EU og 

FN ifølge Beck kunne iagttages som farefællesskaber, eftersom de internationale relationer 

beskæftiger sig med at bekæmpe en fælles trussel (Beck [1986] 2004:64).  
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Fokus er på, at vi som nation står overfor en risiko, som fundamentalt truer den måde, hvorpå vores 

tilværelse fungerer. Dette, mener jeg, bevirker, at de bekymringer, der udtrykkes, opsætter en vis 

lighed mellem de terrorister, der udførte terrorangrebet på USA, og de fremtidige risici, der kan 

optræde. Så her kan man sige, at det meget brede begreb terrorisme bliver kondenseret til - gennem 

eksemplificeringen af terrorangrebet på USA – den islamistiske terrorisme. Dette betyder, at det 

objekt, som kan iagttages ud fra den semantiske sagsdimension, bliver kondenseret fra at være et 

bredt begreb - terrorisme - til at være et begreb, hvor objektet islamistisk terrorisme iagttages ud fra 

ledeforskellen dette/alt andet.  

 

I ovenstående citat nævner Lene Espersen, at ”..verden er forandret..”. Denne betegnelse af 

terrorangrebet på USA, som en begivenhed der har forandret den verden, vi lever i, er Lene 

Espersen langt fra den eneste, der anvender. Her kan nævnes, hvordan Sandy Brinck udtaler i 

hendes ordførertale, at ”… de tragiske hændelser danner baggrund for en ny global dagsorden om 

retfærdighed..” (L35 BEH 1 2002:7) eller hvordan Jann Sjursen mener, at terrorangrebet har haft 

store konsekvenser for verdenssamfundet (L35 BEH 1 2002:27).  

 

Der lægges altså meget tydeligt vægt på, at verden er blevet forandret efter terrorangrebet på USA. 

Her ses altså en tidsdimension i den semantik, der skabes om terrortruslen. I tidsdimensionen 

artikuleres spændingen mellem fortiden og fremtiden - vi iagttager vores nutid ud fra ledeforskellen 

fortid/fremtid (Andersen 1999:144). Nutiden i folketingsdebatten, altså vedtagelsen af anti-

terrorlovgivningen for at forhindrer terrortruslen, skabes altså ud fra en episode i fortiden, nemlig 

angrebet på USA. Det er, hvordan vi begrebsligør fortiden og fremtiden, der sammen med de andre 

semantiske dimensioner skaber den semantiske mening om terrortruslen. I denne sammenhæng 

finder jeg det væsentligt at påpege en grundlæggende tidslig betragtning hos Luhmann. Han 

påpeger nemlig, hvorledes der sker en fremtidsbinding med de beslutninger, som indførelse af anti-

terrorlovgivning, der foretages i nutiden.  Fremtidens kontingens bliver altså indskrænket af de 

beslutninger, der foretages i nutiden (Kneer & Nassehi 1997:174). Problematikken er desværre i 

denne sammenhæng, at den binding, beslutningerne bliver underlagt, først kan iagttages i fremtiden, 

og her er beslutningen blevet irreversibel (Ibid).     
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Den direkte sammenligning 

Hvor der i det foregående er vist, hvorledes der gennem eksemplificeringen af terrorangrebet på 

USA indirekte bliver draget paralleller mellem den trussel, som der menes at stå overfor, og den 

islamiske fundamentalisme, bliver der fra Dansk Folkepartis retsordfører Per Dalgaard samt MF’er 

Jesper Langballe ikke lagt fingre imellem i deres holdning til forholdet mellem islamisme og 

terrortruslen. Per Dalgaard udtaler således i sin ordførertale: 

 

”Ligeledes har vi i Dansk Folkeparti svært ved at forlige os med, at der allerede i dag er 

grupperinger her i landet der har stærke antidemokratiske tendenser, som meget vel kan fungere 

som rugekasser for nye, unge terrorister. Jeg tænker specielt på nogle islamiske grupperinger, som 

ved deres optræden ikke ligefrem er med til at fremme en fredelig udvikling af landet, men 

tværtimod ved flere lejligheder har vist en totalt foragt for det danske system.” (L35 BEH 1 

2002:11) 

 

I dette citat sættes der tydeligt lighedstegn mellem risikoen for terrorisme og islamisme. I denne 

direkte sammenligning mellem potentielle terrorrister og islamiske grupperinger i Danmark sker der 

en tydelig beskrivelse af, hvorledes Dansk Folkeparti opsætter sagsdimensionen i semantikken 

omkring terrorisme. Her bliver den markerede side af forskellen tydeligt udvidet fra at have en 

indirekte reference til islam til at have en meget direkte reference. Denne måde, hvorpå der sættes 

lighedstegn mellem terrortruslen og islam/muslimer, kommer endnu tydeligere til udtryk gennem 

Per Dalgaards partifælle Jesper Langballe, som udtaler følgende: 

  

”(...) vi ved godt, at det er den muslimske terrorisme, det her drejer sig om. Vi ved det alle sammen. 

(...) man fortsætter med at give danske statsborgerskaber kritikløst og i flæng til potentielle 

terrorister (...).” (L35 BEH 1 2002:15)  

 

Her påpeges det, at det i særlig grad er den muslimske terrorisme, som udgør de risici, som vi med 

lovgivning skal kunne dæmme op for. Og det er disse grupperinger, der udgør den egentlige trussel 

mod Danmarks sikkerhed med deres totale foragt for det danske system. Ved udtalelser som 

ovenstående fremstår tydeligt den dobbelthed, som risiko udgør i det politiske system. Her kan det 

iagttages, hvorledes at den risiko, som der bliver behandlet som en samfundsrelateret risiko, 
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samtidig fungerer som et afsæt for, at man som politiker kan markere sig i forhold til at befinde sig i 

det risikofyldte politiske system.  

 

I ovenstående har jeg vist, at der ved italesættelsen af terrortruslen inde for tidsdimensionen 

fokuseres på truslen fra den islamiske fundamentalisme. I udarbejdelsen af selve lovteksten bliver 

der ikke differentieret i terrortruslen ud fra religion og geografisk oprindelse. Dette bliver også 

under behandlingen påpeget af Socialdemokraternes retspolitiske ordfører Sandy Brinck, der netop 

med baggrund i den ovenstående udtalelse fra Jesper Langballe beder Helge Adam Møller, på 

vegne af det Konservative Folkeparti, om at tage afstand fra, at det især er den muslimske 

terrorisme, der bliver fokuseret på. Til dette svare Helge Adam Møller: 

 

”(...) for mig er terrorisme akkurat lige vederstyggelig, om det er en kristen, en protestant, en 

muslim, en sort, gul eller hvid, en svensker eller en dansker, der begår det. Terrorisme er 

terrorisme” (L35 BEH 1 2002:17) 

 

Når Sandy Brinck opponerer mod den fremlægning af terrortruslen, kan der iagttages en markering 

af en forskel i det politiske system. I det politiske funktionssystem er ledeforskellen 

regering/opposition. I denne ledeforskel iagttages oppositionen som en forskel fra regeringen. 

Internt i oppositionen er der samtidig tydelige holdningsforskelle, hvilket illustreres i ovenstående 

eksempel. I denne sag sker der altså en forskelsættelse i oppositionen, der kan kaldes Dansk 

Folkeparti kontra den resterende opposition. Altså en forskel der viser, hvorledes Dansk Folkeparti 

adskiller sig fra den resterende opposition ved den direkte sammenligning af islam og terrortruslen. 

Samtidig markerer Helge Adam Møller på opfordring af oppositionen, at Dansk Folkeparti også 

indtræder i forskellen regering/opposition ved denne direkte sammenligning.        

 

Semantikken 

For at samle op på den kondensering af mening jeg mener at iagttage, er det relevant at påpege, at 

selvom der er en bevidsthed om, at den lovgivning, der skal konstrueres, skal rettes mod alle former 

for terrorisme, og at de alle er lige vederstyggelige, bliver der i den gennemgående kommunikation 

lavet mange associationer mellem terrortruslen og den islamiske fundamentalisme. Som vist i 

ovenstående bliver der i tidsdimensionen og sagsdimensionen udledt den mening af 

kommunikationen, at terrortruslen har ændret karakter efter 9/11, og at det primært er den 



 44 

islamistiske terrorist, vi skal være på vagt overfor. Samtidig kan der iagttages en relativ bred 

enighed i semantikken om betydningen af ikke at blive specifik i sammenligningen mellem 

muslimer og terrorisme. Her er det kun Dansk Folkeparti, der skiller sig markant ud. Deres 

italsættelse af den islamistiske terrortrussel er mere direkte, hvilket der bliver taget afstand fra. Jeg 

mener at til trods for denne afstandstagen fra den direkte sammenligning af radikale muslimer og 

terrortruslen, så skabes semantikken omkring terrortruslen som en trussel, der bliver udgjort af 

fundamentalistiske muslimer. Her opstår der altså en plejet semantik om, at den terrortrussel, vi skal 

indføre lovgivning for at forhindre, udspringer af den islamistiske fundamentalisme.   

 

4.1.2 Nye risici 

Efter at have analyseret hvorledes jeg iagttager, at Folketinget skaber semantikken omkring den 

terrortrussel som Danmark med antiterrorlovgivningen skal forholde sig til, vil jeg i det følgende 

analysere, hvorledes de nye risici, som lovgivningen kan konstruere, italesættes. I det følgende vil 

jeg analysere den politiske uenighed, der næsten uundgåeligt er til stede under 

folketingsbehandlingen af lovgivning. Denne politiske uenighed medfører, at der kan iagttages de 

semantiske kampe, der foregår for at skabe én dominerende semantik omhandlende nye risici. 

Derfor vil jeg i det følgende analysere uenigheden i folketingsdebatten og derved de semantiske 

kampe, der opstår vedrørende konstruktionen af risici. Den resterende del af denne analyse vil 

derfor ske ud fra det andet underspørgsmål: 

 

2. Hvilke nye risici udtrykkes der bekymring for, at antiterrorlovgivningen skaber? 

 

For at besvare dette underspørgsmål har jeg opdelt min analyse i de semantiske temaer, som jeg har 

iagttaget i kommunikationen under folketingsbehandlingen. Disse temaer bliver skabt af det emne, 

kommunikationen omhandler. Under denne folketingsbehandling har jeg iagttaget to dominerende 

semantiske temaer; terrorismedefinitionen samt demokratiske værdier & retssikkerhed.   

 

Semantisk tema: Terrorismedefinition  

Det første tema, som jeg har valgt at fokusere på, er et af de temaer, der fylder meget i den samlede 

debat om anti-terrorpakken, og som tager sit udgangspunkt allerede i førstebehandlingen. Det 
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semantiske tema bliver afgrænset ud fra sagsdimensionen, og hvorledes kommunikationen omkring 

objektet, her terrordefinitionen, italesættes i folketingsdebatten.    

 

Temaet omhandler den terrordefinition, som er indskrevet i lovforslaget. Det er vigtigt her at huske 

på, at det danske lovforslag er udarbejdet på baggrund af de betænkninger, der gøres i FN 

resolutionen, og det arbejde, der udføres op til vedtagelsen af Ministerrådets rammeafgørelse om 

bekæmpelse af terror som vedtages 13/6 2002.3  

 

Derfor bliver dette tema – terrordefinitionen – et tema bestående af to dimensioner. Den første 

dimension er rettet mod selve ordlyden i definitionen, og de problematikker og risici den opstiller, 

hvor den anden dimension fokuserer mere principielt på legitimiteten og værdien i de beslutninger, 

der er truffet i FN og EU.  

 

Kommunikationen, som jeg vil behandle her, indeholder et tydeligt udtryk for en bevidsthed om, at 

der ved indførelse af lovgivning konstrueres risici, som dele af Folketinget finder 

uhensigtsmæssige. Så her bliver debatten præget af forskelligrettede holdninger om, hvorvidt 

terrordefinitionen skaber risici for personer, lovgivningen ikke er rettet imod. Definitionen, af 

hvornår en handling skal betegnes som terrorisme, beskrives i forslaget til lovændringen i § 114 

således:  

 

”(...) at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende 

politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer (...)” (L35 2002)  

 

Det ovenstående udpluk af terrorismedefinitionen er det, der er centralt for dette tema. Nemlig at 

der ved definitionen fokuseres på strukturer og ikke individer. Dette findes af dele af Folketinget 

problematisk, eftersom de er af den holdning, at man derved kriminaliserer ’frihedskæmpere’ der 

kæmper en, i deres øjne, legitim kamp mod illegitime regimer rundt om i verdenen. Derved bliver 

debatten centreret omkring skabelsen af nye risici, at terrordefinitionen vil ramme individer, den 

ikke er tiltænkt.  

                                                 
3 Jeg er klar over, at rammeafgørelsen fra EU er dateret senere end vedtagelsen af den 1. antiterrorpakke. Men eftersom 
den danske regering deltager i udarbejdelsen af denne rammeafgørelse samt er bevidste om de afgørelser, der går forud 
for denne (Rådets konklusioner af 20. september 2001 samt den handlingsplan som Det Europæiske Råd vedtog 21/9 
2001) er det givet at det danske folketing er informeret om hvilken terrorisme definition der hældes mod i Ministerrådet.   
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Line Barfod udtrykker, hvorledes hun og Enhedslisten er uenig i, at terrordefinitionen omhandler 

angreb på strukturer, hvor hun påpeger, at det i stedet skulle være det at dræbe civile, der skulle 

defineres som terrorisme (L35 BEH 1 2002: 25). Dette understreges af Enhedslisten flere steder i 

behandlingen, da de finder, at når terrordefinitionen retter sig mod dem, der angriber en nations 

strukturer vil den kunne bruges til både at straffe dem, der aktivt modarbejder, hvad de betragter 

som illegitime regimer, og dem, der økonomisk støtter disse kampe fra Danmark. Denne 

problematik understreges også af Søren Søndergård, som påpeger, hvorledes der kan være forskelle 

i måden, man opfatter både dem, der yder modstand, samt legitimiteten af det styre, de yder 

modstand mod. Han fremhæver modstanden mod strukturer, som han mener, er skabt af en illegitim 

besættelsesmagt i Tjetjenien og i Palæstina, som værende problematiske, da Søren Søndergård 

finder, at denne modstand vil falde ind under de terrorismebestemmelser, som den forelagte 

definition fremsætter. Ydermere problematiserer han, at der i førnævnte eksempler er kræfter, 

særligt Rusland og Israel, der via internationale kanaler forsøger at overbevise det internationale 

samfund om, at Palæstinensere og Tjetjenere skal betragtes som terrorister. Dette mener Søren 

Søndergård ikke, at de skal, da han opfatter dem som værende befolkninger, der kæmper for deres 

frihed (L35 BEH 1 2002:17).  

 

Legitime og illegitime regimer 

Så udover at være uenig om hvorvidt terrordefinitionen skal omhandle angreb på strukturer eller 

drab på civilbefolkning, mener Enhedslisten også, at det skal være muligt at differentiere mellem 

legitime og illegitime regimer i lovgivningen, således at folk, der yder modstand mod f.eks. 

diktaturer, ikke straffes efter terrorisme lovgivningen.   

 

Denne beskrivelse af hvorledes definitionen af terrorisme i lovgivningen kan føre til en 

konstruktion af nye risici for dem, der involverer sig i en frihedskamp, der af nogen kan betragtes 

som legitim, deles af SF, hvor Anne Baastrup udtrykker en enighed i, at der findes illegitime stater, 

hvor modstandsretten er nødvendig for at gøre op med det siddende styre eller diktatur. (L35 BEH 1 

2002:21) Dette møder dog betragtelig modstand fra både regeringspartierne samt Dansk Folkeparti. 

Dansk Folkeparti beskriver, hvorledes de finder, at når man begynder at definere nogle stater som 

legitime og andre som illegitime, begynder man at gøre op med, hvorledes at alle er lige for loven, 

hvilket Jesper Langballe påpeger som naivt i forhold til lovgivningsarbejdet. (L35 BEH 1 2002:21)  
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Debatten om dette tema illustrerer også den grundlæggende holdningsmæssige forskel, som findes i 

det danske Folketing til situationen i mellemøsten – særligt forholdet mellem Israel og Palæstina. 

Hvor Enhedslisten beskriver palæstinensernes kamp mod Israel som en legitim frihedskamp mod en 

illegitim besættelse, beskriver Dansk Folkeparti denne konflikt gennem en helt anden optik. De 

finder debatten vedrørende antiterrorpakken som værende et passende sted at udtrykke deres skepsis 

over, at den danske stat yder økonomisk støtte til en række Afrikanske lande samt Palæstina, da 

Dansk Folkeparti ikke finder, at der er nogen garanti for, at de penge, der gives, ikke går til 

terrorister som, i Dansk Folkepartis egen retorik, forstyrrer ro og orden i vestlige demokratier. (L35 

BEH 1 2002:11).  

 

Som vist i ovenstående sætter man fra dele af oppositionens side spørgsmålstegn ved den 

terrorismedefinition, som er i lovforslaget. Regeringen finder det ikke nødvendigt at ændre ved 

definitionen, eftersom de finder den dækkende samt henviser til, at der selvfølgelig vil blive brugt 

sund fornuft i domstolenes arbejde, og at man derfor ikke kan risikere at blive dømt ud fra anti-

terrorlovgivningen i sager, hvor den ikke er passende. Den konservative retsordfører Helge Adam 

Møller finder det grotesk at forestille sig, at lovgivningen vil kunne blive brugt mod andre end dem, 

den er rettet mod, og finder desuden definitionen i lovgivningen god og gennemarbejdet (L35 BEH 

1 2002:13).  

 

Social afparadoksering 

At Helge Adam Møller lægger vægt på, at definitionen er god og gennemarbejdet kan, udover at 

han rent faktisk mener dette, ses som en mulighed for politisk at påpege, hvorledes det 

internationale samarbejde, som Danmark optræder i, fungerer efter hensigten. Som jeg nævnte i 

indledningen af dette afsnit, er det nemlig en væsentlig del af debatten vedrørende 

terrorismedefinitionen, at denne er kopieret fra det arbejde, som har fundet sted i udarbejdelsen af 

antiterrorlovgivning i EU. Hvor den EU skeptiske opposition fremhæver den terrordefinition, som 

EU er nået frem til, som ufærdig og som en definition, der er ufuldstændig og et resultat af en for 

hurtigt proces (L35 BEH 1 2002:14), er det hensigtsmæssigt for partier, som er erklærede 

tilhængere af tæt internationalt samarbejde at fremstille dette som velfungerende. Ved at referere til 

det arbejde, der er lagt i EU og EU’s legitimitet, foretager regeringspartierne en social 

afparadoksering af den beslutning om ordlyden i terrorismedefinition. En afparadoksering, som er 
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opdelt i temporal, social og saglig, foregår i beslutningskommunikationen, når friheden kommer til 

at ligne tvang (Andersen 2001:14). Den sociale afparadoksering sker, når centrale aktører i 

omverden tilskrives autoritet, hvilket betyder, at beslutningen tager karakter af et socialt imperativ – 

hvilket medfører, at beslutningen bliver bindende for Danmark (Andersen 2001:16). 

 

Som Helge Adam Møller udtrykker regeringspartneren Venstres retspolitiske ordfører Birthe Rønn 

Hornbech også en tiltro til, at vi både politisk og i vores retssystem er i stand til at skelne mellem, 

hvad der bør retsforfølges ud fra antiterrorlovgivningen, og hvad der ikke skal. Hvor oppositionen 

udtrykker frygt for, at der kan opstå nye risici forbundet med terrorismedefinitionen i lovpakken, 

maner Birthe Rønn Hornbech til ro med blandt andet følgende udtalelse: 

 

”Det er ligesom lidt med de nullermænd, vi talte om i går, at de kan måske være svære at beskrive. 

Vi ved jo godt, hvad en terrorist er set ud fra et demokratisk synspunkt, i hvert fald set ud fra et 

liberalt synspunkt er vi ikke i tvivl.” (L35 BEH 1 2002: 6) 

 

Semantikken 

Ovenstående citat eksemplificerer den holdningsforskel, der findes i dette semantiske tema. I dette 

tema ser vi, hvorledes modstanden eller tilslutningen til antiterrorpakken bliver reduceret til at 

omhandle alene den terrorismedefinition, der er i lovgivningen. Dette finder jeg ikke specielt 

mærkværdigt, eftersom meget af den resterende lovgivning er afhængig af, hvorledes terrorisme 

defineres. I forhold til den semantiske sagsdimension kan det iagttages, hvorledes 

terrorismedefinitionen bliver den markerede side af den forskel, der i denne sammenhæng er 

afgørende for skabelsen af semantikken. Samtidig kan vi også ud fra tidsdimensionen se, hvorledes 

oppositionen fremhæver, at terrorismedefinitionen vil forandre fremtiden for de, der nu gennem 

deres støtte, finansielt eller aktivt, til ”tvivlsomme” organisationer i verden vil kunne blive 

retsforfulgt ud fra antiterrorlovgivningen. Der kan i dette semantiske team iagttages to meget 

forskellige holdninger til terrorismedefinition, der findes i lovforslaget. Selvom der ikke er enighed 

om kvaliteten af terrorismedefinitionen, bliver den dominerende stemme i den semantiske kamp 

den, der tillægger terrorismedefinitionen værdi og anerkender den. Derved opstår der en plejet 

semantik omkring terrorismedefinitionen som værende passende, og som danner et godt grundlag 

for antiterrorlovgivningen. 
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Semantisk tema: Demokratiske værdier & retssikkerhed  

Det andet tema, der optager meget af debatten i første folketingsbehandling, er et tema, der 

omhandler det, der i debatten betegnes som demokratiske værdier, og hvorvidt det enkelte individ 

giver afkald på disse værdier ved vedtagelsen af anti-terrorpakken. Med demokratiske værdier 

henvises der til anti-terrorpakkens øgede muligheder til PET for overvågning, aflytning og 

registrering af e-mails. Dette tema er et af de aspekter ved lovpakken, der har fyldt mest både i 

folketingsbehandlingen, men også i den almene debat i medier og befolkning. Dette tema må 

betragtes som et afgørende tema i denne folketingsdebat, eftersom det netop er opgøret med 

demokratiske værdier og rettigheder, som vi tidligere har taget for givet, der gør denne 

antiterrorpakke så skelsættende. Det er det faktum, at vi grundet eksterne omstændigheder føler os 

nødsaget til at gøre op med tidligere urørlige principper i den danske lovgivning, som gør risiko 

aspektet i dette tema særligt interessant.  

 

Hvor der i det foregående tema omhandlende terrorismedefinitionen kunne iagttages stor uenighed 

om terrorismedefinitionen skabte nye risici ved sin ordlyd, kan der iagttages relativt stor enighed 

om, at der bliver konstrueret nye risici, når vi ændrer i lovgivningen for at give PET bedre mulighed 

for at bekæmpe terrorister. Derved bliver debatten omhandlende de demokratiske værdier en debat, 

der beskæftiger sig med en vurdering af to risici. Folketingets partier foretager en vurdering af, 

hvilke risiko de er mest villig til at løbe – at forblive ligeså sårbare over for terrorisme eller give 

afkald på tidligere urørlige demokratiske rettigheder.  

 

Politisk balancegang 

Kompleksiteten i temaet og de risici, der er forbundet ved at ændre i lovgivningen på disse 

grundlæggende områder, deles af alle de politiske partiers retsordførere og udtrykkes i deres 

ordførertaler under førstebehandlinger – Birthe Rønn Hornbech udtrykker det således under hendes 

ordførertale: 

 

”Udgangspunktet i Danmark er de demokratiske værdier, og de værdier kommer under pres, når vi 

skal sikre os mod den modbydelige og brutale terrorisme, hvis grimme fjæs vi så den  

11. september. Opgaven er at forene frihed og sikkerhed. Det er et dilemma, og vi står dér over for 

et meget vanskeligt lovgivningsarbejde. Vi ønsker som liberalt parti på den ene side at beskytte 

personlige og samfundsmæssige værdier mod overgreb, og på den anden side vender vi os imod 
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indgreb i frihedsrettighederne og vender os imod, at Danmark ender som et overvågningssamfund, 

hvor den lovlydige borger bestandig overvåges.” (L35 BEH 1 2002:1) 

 

I dette semantiske tema ses derfor forholdet og vurderingen af to risici, der er den grundlæggende 

dynamik. Hvor der ved alle beslutninger optræder forskellige risici afhængigt af beslutningens 

udfald, påpeger Luhmann, at der ved beslutninger i det politiske system gør sig endnu et aspekt 

gældende ved vurderingen af risiko. Dette aspekt kalder Luhmann myten om det gunstige øjeblik. 

(Luhmann 2006:150). Myten om det gunstige øjeblik (propitious moment) er ifølge Luhmann en 

myte om, at der i det politiske system findes tidspunkter, hvor politiske beslutninger kan tages uden 

at løbe risici. Dette kan være tidspunkter, hvor eksternaliteter bevirker, at der ikke kan stilles 

spørgsmålstegn ved beslutningens legitimitet, og derved bliver beslutningen urisikabel. Luhmann 

eksemplificerer selv, hvorledes det gunstige øjeblik for afskaffelsen af atomkraft lå i dagene 

umiddelbart efter nedsmeltningen på Tjernobyl – ikke før og ikke efter (Luhmann 2006:151). 

Selvom Luhmann ikke finder, at det gunstige øjeblik reelt kan findes, da alle beslutninger i hans 

optik altid indeholder risiko, og at tiden ikke kan benyttes som det eneste parameter for 

risikoaspektet af beslutningen, så påpeger han, at der selvfølgelig findes bedre tidspunkter end 

andre til at risikominimere beslutningerne. Det er for Luhmann valget og ikke tidspunktet, der 

derved determinerer risikoen i beslutningen (Luhmann 2006:152).  

 

Temporal afparadoksering 

Grunden til, at jeg inkluderer ideen om det gunstige øjeblik, er, hvilket Luhmann også påpeger, at 

der som en af dynamikkerne i det politiske system optræder ideen om, at timingen for risikable 

beslutninger kan være afgørende for modtagelsen af en risikofyldt beslutning. Hvis man iagttager 

beslutningen om at vedtage en anti-terrorlovpakke i lyset af argumentationen og timingen og derved 

risikominimeringen, bliver de risiko, der løbes ved afkaldet på demokratiske værdier, minimeret. I 

en Luhmaniansk terminologi sker der en temporal afparadoksering ved beslutningen om 

vedtagelsen af anti-terrorpakken. Den temporale afparadoksering omhandler at gøre en beslutning 

til en reaktion på øjeblikkets alvor (Andersen 2001:15). En lovpakke som anti-terrorpakken kan 

iagttages som værende en krisebeslutning. En krisebeslutning adskiller sig fra de traditionelle 

rutinebeslutninger4 ved, at den indeholder et stort kompleks af juridiske ændringer, at den bliver 

vedtaget relativt hurtigt, og at timingen for beslutningen er afgørende, da den henviser til et akut 
                                                 
4 Rutinebeslutning anvendes om langt de fleste love. Disse love vedtages i Folketinget ved en lang og forholdsvis 
udramatisk proces (Goul Andersen 2005:93) 



 51 

problem (Goul Andersen 2005:91). Eftersom en lovpakke som anti-terrorpakken indeholder en lang 

række juridiske ændringer, bliver det gunstige øjeblik mere afgørende for gennemførelsen af 

antiterrorpakken, da situationer hvor muligheden for at træffe ”store” beslutninger er sjældne (Goul 

Andersen 2005:94).  

 

Eftersom der bliver givet klart udtryk for, at politikerne er skeptiske overfor at skulle indføre en 

lovgivning, der bringer de demokratiske værdier under pres, skal dette ikke ses som en politisk 

beslutning, der træffes ud fra en ide om, at det er et gunstigt øjeblik at træffe en beslutning, der 

ellers ville være politisk risikabel. Det bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er, hvorledes 

kritikken af hvor nødvendig de relativt voldsomme juridiske tiltag er. Grundet den politiske og 

samfundsmæssige kontekst – terrorangrebet på USA samt frygten for terrorangreb på Danmark, 

altså det gunstige øjeblik – kan den politiske opposition ikke tillade sig at være så skeptiske overfor 

de tiltag, der foretages i lovgivningen, som hvis den politiske kontekst var en anden. Hvor den 

politiske modstand historisk set har været markant mod yderligere beføjelser til PET samt 

mulighedsrummet for overvågning og registrering, finder man i behandlingen af dette lovforslag en 

meget begrænset kritik.  

 

Det er i denne sammenhæng vigtigt at påpege, at jeg ikke argumenterer for, at der findes nogle 

bagvedliggende eller skjulte agendaer for vedtagelsen af antiterrorpakken. Det skal ikke forstås 

som, at regeringen benytter dette gunstige øjeblik til at indføre en lovpakke om overvågning og 

øgede beføjelser, som har været en politisk målsætning, men blot en iagttagelse om, at grundet 

tidspunktet for vedtagelsen af lovpakken elimineres meget af den kritik, en så omfattende 

lovændring ellers kunne tænkes at møde. Kun ved få lejligheder bevæger kritikken sig ud over 

bemærkninger om at være påpasselig eller betænkningen om at skynde sig langsomt, da man 

balancerer mellem hensynet til den enkeltes demokratiske rettigheder og bekæmpelsen af 

terrorisme, som Jann Sjursen udtrykker det (L35 BEH 1 2002:27). I enkelte tilfælde kommer der en 

mere direkte udtrykt bekymring, hvor der sættes spørgsmålstegn ved nødvendigheden af de store 

skridt, der tages i antiterrorpakken. Dette gøres af SF’s Anne Baastrup, som henviser til, at de 

demokratiske værdier, som lovforslaget udfordrer, fortsat skal være ukrænkelige (L35 BEH 1 

2002:18). Reaktionen på denne udtalelse medfører spørgsmål fra blandt andet Sandy Brinck, som 

spørger til, om ikke SF finder, at anti-terrorpakken er en nødvendig dimension i terrorbekæmpelsen 

(L35 BEH 1 2002:20). Til dette svarer Anne Baastrup, at hun ikke mener, at kriminaliseringen af 
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terror fjerner nogen terrorister fra jordens overflade, men dette gøres ved andre – f.eks. humanitære 

– tiltag. Samtidig påpeger Anne Baastrup dog, at SF anerkender eksistensen af lovforslaget, selvom 

der dog er uenighed om udformningen af indholdet (L35 BEH 1 2002:21).  

 

Dette forløb mener jeg illustrerer, hvorledes den kontekst, og derved det gunstige øjeblik eller den 

temporale afparadoksering, som omgiver denne behandling, opsætter nogle anderledes rammer for 

kritikken af lovpakken, end man kunne have forventet at se fra oppositionen, eftersom dele af 

lovpakken gør op med traditionelle mærkesager som overvågning og registrering.  

 

Semantikken 

Som jeg har vist i ovenstående betyder lovforslagets kontekst, at man fra politisk side ikke kan 

tillade sig den samme kritik af lovpakkens opgør med demokratiske værdier. I dette semantiske 

tema bliver debatten omkring balancen mellem hensynet til sikkerheden og demokratiske 

rettigheder diskuteret på et meget overordnet niveau. Selvom der i lovforslaget er nogle meget 

konkrete ændringer i politiets beføjelser, bliver disse ikke behandlet specielt grundigt. Jeg mener, at 

dette skal ses i forhold til den temporale afparadoksering, som Luhmann opsætter i forhold til 

beslutningen om antiterrorloven. Der bliver skabt en semantik om, at grundet den 

sikkerhedspolitiske kontekst vi befinder os i, er det ikke politisk legitimt at opponere voldsomt mod 

de retssikkerhedspolitiske spørgsmål, som PET’s øgede beføjelser stiller. En voldsom kritik af 

antiterrorpakken med henvisning til de demokratiske værdier vil tegne et billede af et parti, der ikke 

tager terrortruslen alvorligt nok, da partiet ikke er parat til at vedtage de nødvendige 

lovgivningsmæssige foranstaltninger. Jeg finder det nødvendigt her at påpege, at det naturligvis er 

umuligt for mig at uddrage, at den manglende kritik af denne del af lovpakken skyldes en vurdering 

af personlige politiske risici og ikke reel politisk enighed. Jeg finder det bare usandsynligt, hvilket 

jeg har redegjort for ovenfor, at særligt venstrefløjen har ændret så markant holdning på områder 

som overvågning og registrering, hvor de traditionelt har markeret stor modstand. 

  

Der opstår derved en semantik, der betyder, at vurderingen af de risici, som lovpakken skaber, og de 

risici terrortruslen udgør, påvirker den kontekst, som folketingsbehandlingen befinder sig i. De 

risici, som lovpakken skaber, vurderes mindre end de risici, der løbes, hvis ikke lovpakken 

vedtages. Derved bliver der skabt en plejet semantik, hvor der opstår en meningsfuldhed i, at det er 

nødvendigt at vedtage antiterrorlovpakken, selvom dette kan være en trussel mod de demokratiske 
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værdier. Den sikkerhedspolitiske kontekst bevirker, at det bliver opfattet som udtryk på manglende 

villighed til at bekæmpe den trussel, vi står overfor, hvis ikke lovforslaget støttes.               

 

4.2 Analyse af anden & tredje folketingsbehandling 

I dette afsnit vil min analyse fortsættes med anden- og tredjebehandlingen af antiterrorlovgivningen 

foretaget d. 28.5.2002 og 31.5.2002. Disse behandlinger af et lovforslag adskiller sig afgørende fra 

førstebehandlingen af et lovforslag. Førstebehandlingen at et lovforslag – eller som her lovpakke – 

omhandler hovedsageligt principielle aspekter ved lovforslaget samt udtryk for, om hvorvidt 

partierne har tænkt sig at stemme for og i mod (Goul Andersen 2005:88). Samtidigt er det vigtigt at 

påpege, at der efter førstebehandlingen ikke foretages nogen former for afstemninger, da 

lovforslaget skal behandles i folketingsudvalget, hvilket understreger den mere formelle karakter, 

som førstebehandlingen har. I andenbehandlingen er det muligt for både ministeren og Folketingets 

partier at stille ændringsforslag til lovforslaget, som der her vil blive stemt om. Disse 

ændringsforslag vil blive implementeret i loven ved flertal og efter tredjebehandlingen ved en 

afstemning om den samlede lov finde sted.  

 

Retsudvalgets betænkning 

En vigtig dimension af en behandling af lovforslag er det arbejde, der finder sted i udvalget. Det er i 

udvalget og ikke i folketingssalen, at beslutningerne reelt træffes, og det er her, kompromisser kan 

indgås. Under udvalgsbehandlingen mellem førstebehandlingen og andenbehandlingen udarbejdes 

en betænkning. Denne betænkning, der i dette tilfælde er udarbejdet af retsudvalget, har til formål at 

fungere som et fortolkningsbidrag til lovgivningen på områder, hvor denne måtte være uklar. Derfor 

finder jeg, at det i overgangen fra førstebehandlingen til andenbehandlingen er vigtigt at se på, hvad 

betænkningen indeholder, og jeg vil derfor behandle den i dette afsnit.  

 

Et tema, som jeg har behandlet i min analyse af førstebehandlingen, er, hvorledes man definerer en 

terrorist. I dette tema går en del af kritikken på, at det skal være muligt og legalt at udøve modstand 

mod diktaturer samt andre, set fra dansk synspunkt, illegitime regimer. Der bliver ikke i lovteksten 

skelnet mellem illegitime og legitime regimer, så derfor vil modstanden lovteknisk straffes efter 

samme parametre. Eftersom justitsministeren, som vist under min analyse af førstebehandlingen, 

udtrykker tilfredshed med udformningen af lovpakken og ikke ønsker at ændre den, kan 
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betænkningen anvendes til at udtrykke, at der bør skelnes mellem modstand mod illegitime og 

legitime regimer uden, at der ændres i lovteksten. Derfor indskrives der i betænkningen under 

”præciseringer vedrørende de strafferetlige initiativer mod terrorisme”, at § 114 i antiterrorpakken, 

som omhandler definitionen på en terrorhandling, skal defineres i forhold til den legitime og 

demokratiske stat (Betænkning 2002:3).  Dette bliver i betænkningen fremhævet af S, V, KF, RV 

og EL. Hvor særligt venstrefløjen (SF & EL) i førstebehandlingen kritiserede antiterrorpakken for 

ikke at tage højde for forskellen mellem den illegitime og legitime stat, bliver der gennem 

betænkningen nu givet et fortolkningsbidrag, hvor denne forskel optræder, som domstolene kan 

anvende.   

 

4.2.1 Risiko: Terrorisme 

Anden- og tredjebehandlingen af antiterrorlovgivningen foretages i forlængelse af 

førstebehandlingen. Disse to folketingsbehandlinger fortsætter debatten omkring hvilke retspolitiske 

tiltag, der skal tages for at forhindre terrortruslen. Den opfattelse af terror som Folketinget har, 

spiller en vigtig rolle for hvilke lovgivningsmæssige tiltag, de finder nødvendige. Dette analyseres 

ud fra følgende underspørgsmål:   

 

1. Hvordan italesættes terrortruslen under folketingsbehandlingen af antiterrorlovgivningen? 

 

Jeg mener ikke i min analyse af anden og tredjebehandlingen, at jeg kan se nogen ændring i den 

måde, hvorpå terrortruslen omtales. Dette bevirker, at den risiko – terrortruslen – som lovgivningen 

skal forhindre, ikke har ændret karakter. Derfor er det den semantiske forståelse af terrortruslen, 

der blev konstrueret under førstebehandlingen, som fungerer som ”beholdning af generaliserede 

former for forskelle […], som kan blive brugt i selektionen af mening i kommunikationssystemerne” 

i anden- og tredjebehandlingen (Andersen 1999:143). Det skal ikke fremskrives som nogen 

lovmæssighed, at risikoopfattelsen i alle folketingsbehandlinger af lovgivningen altid er den 

samme. Min læsning af denne analyse viser, at der ikke er sket en semantisk ændring af 

terrortruslen mellem folketingsbehandlingerne.  
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4.2.2 Nye risici 

I det følgende vil jeg analysere den politiske debat, omkring hvilke nye risici lovgivningen kan 

tænkes at skabe. Eftersom dette er en politisk debat, er der betragtelig uenighed, om de nye risici 

lovgivningen skaber og betydningen af disse; der findes altså semantiske kampe om at konstruere 

den dominerende semantiske forståelse af de nye risici, lovgivningen skaber. Derfor vil jeg i det 

følgende analysere uenigheden i folketingsdebatten og derved de semantiske kampe, der opstår 

vedrørende konstruktionen af risici. Den resterende del af denne analyse vil derfor ske ud fra det 

andet underspørgsmål: 

 

2. Hvilke nye risici udtrykkes der bekymring for, at antiterrorlovgivningen skaber? 

 

For at besvare dette underspørgsmål har jeg iagttaget analysen ud fra hvilke semantiske temaer, der 

optræder. Disse temaer bliver skabt af det emne, kommunikationen omhandler. I både 

andenbehandlingen og tredjebehandlingen er der ét afgørende tema, som dominerer begge 

behandlinger. Dette tema omhandler, hvorledes terrorismedefinitionen i anti-terrorpakken er 

udformet. 

 

Semantisk tema: Terrorismedefinitionen 

I førstebehandlingen var det centrale for debatten modsætningsforholdet i opfattelsen af, hvorvidt 

definitionen konstruerede risici for mennesker, som udførte en, efter vores opfattelse, legitim 

frihedskamp. Her argumenterede venstrefløjen for, at der blev konstrueret nye risici, hvorimod 

regeringen modargumenterede med, at vi ved hjælp af sund fornuft ikke vil sammenblande 

frihedskæmpere med terrorister og derfor ikke udtrykte bekymring for nye risici. Regeringen og de 

partier, der støtter op om antiterrorlovgivningen, udtrykker i alle behandlingerne, at den 

terrorismedefinition, der findes i lovgivningen er god, og at der ikke findes grund til at ændre 

denne. Dette understreges både af det Radikale Venstre (L35 BEH 2 2002:2), Socialdemokraterne 

(L35 BEH 2 2002:5) og Venstre (L35 BEH 2 2002:8) under andenbehandlingen.  

 

Dette semantiske tema adskiller sig i anden- og tredjebehandlingen væsentligt fra samme tema i 

førstebehandlingen. Dette skyldes den måde, hvorpå iagttagelserne om de risici, der konstrueres, 

italesættes. Med undtagelse af SF og Enhedslisten - der fortsat kritiserer definitionen og vil have 

den ændret – kommer de resterende partier, der deltager i disse behandlinger, med for mig 
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overraskende udtalelser. Som nævnt ovenfor tilkendegiver de resterende deltagende retspolitiske 

ordførere, at de støtter op om den definition, der allerede findes i lovforslaget. Samtidig med denne 

tilkendegivelse udtrykkes der en anerkendelse af, at terrorismedefinitionen givetvis ikke er perfekt, 

men at den på grund af mangel på alternativer og dens overensstemmelse med EU’s 

rammeafgørelse er et fornuftigt resultat. Her henvises til betænkningen som værende det der gør, at 

terrorismedefinitionen er fornuftig og ikke skaber unødige risici. Som Elisabeth Arnold udtrykker 

det:  

 

”Vi har ikke kunnet komme igennem til en tilfredsstillende definition af begrebet terrorisme, som 

alle har kunnet tilslutte sig, men jeg har ikke kunnet finde nogen som helst andre mennesker i 

verden, som har kunnet komme med en bedre definition eller en bedre afgrænsning af 

terrorismebegrebet end den, der er beskrevet i det her betænkningsbidrag.” (L 35 BEH 2 2002:2) 

 

I ovenstående citat fremgår det tydeligt, at grundet de risici, som der blev givet udtryk for, der 

fandtes i selve lovteksten, har betænkningen været nødvendig. På denne måde bliver betænkningen 

det redskab, som skal minimere de risici, der findes i terrorismedefinitionen, som den ser ud på 

baggrund af EU’s rammeafgørelse. At EU’s rammeafgørelse sætter den ramme, som lovgivningen 

konstrueres indenfor, bliver drivkraften for meget af debatten i denne andenbehandling. I debatten 

omhandlende terrorismedefinitionen er et af de afgørende omdrejningspunkter forholdet til EU, og 

hvorledes den rammeafgørelse vedrørende terror skal anvendes i forhold til udarbejdelsen af den 

danske anti-terrorpakke. Samtidig refereres der også til, at lovgivningen tager udgangspunkt i mere 

end EU’s rammeafgørelse, nemlig i den sikkerhedsresolution som FN har udfærdiget.  

 

EU’s terrorismedefinition 

Omdrejningspunktet for anden- og tredjebehandlingen er, som jeg tidligere har været inde på, om 

den terrorismedefinition, der findes i lovforslaget, er præcis nok. Eftersom terrorismedefinitionen er 

udarbejdet indenfor den ramme, som EU’s rammeafgørelse om terrorisme opsætter, er definitionen 

af terrorisme stærk inspireret af definitionen i rammeafgørelsen. Som jeg også har været inde på 

tidligere, vil kritikere sågar mene, at terrordefinitionen i det danske lovforslag er en direkte kopi af 

definitionen i rammeafgørelsen. Dette betyder, at kritikken af terrorismedefinitionen bliver en kritik 

af det arbejde, som EU’s ministerråd har lavet med rammeafgørelsen, og derved bliver debatten 

angående terrorismedefinitionen samtidig en debat omhandlende kvaliteten af det politiske arbejde, 
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EU's ministerråd udfører. Dette udtrykkes tydeligt af Anne Baastrup i åbningen af 

andenbehandlingen: 

 

”Desværre var starten på selve terrorpakken jo ikke godt nok lavet fra EU’s side. Det er jo ikke 

seriøst arbejde at man i løbet af et par måneder kan finde frem til hvad terrorisme er. Det er SF’s 

opfattelse, at den beskrivelse og definition er vag, upræcis og elastisk.” (L35 BEH 2 2002:1) 

  

SF har traditionelt vanskeligheder med at positionere sig på det EU politiske område, da der er store 

uenigheder både i partiet og deres bagland. Men ud fra ovenstående citat er det tydeligt, hvordan SF 

forholder sig til det arbejde, som EU har udført i forhold til rammeafgørelsen om terrorisme. 

Gennem udtalelser som ovenstående, sammenholdt med den generelle kritik af 

terrorismedefinitionen, kan man se, hvorledes kritikken af anti-terrorlovgivningen bliver kædet 

sammen med en kritisk holdning til EU. SF giver udtryk for, at de opfatter det arbejde som EU’s 

ministerråd har udført, som værende useriøst og forhastet. Derved foretager SF en selvfremstilling 

af partiet som ansvarligt og grundigt i deres ambition om at opnå en bedre terrorismedefinition. 

Dette bliver samtidig til en kritik af de partier, som efter SF’s mening har været for hurtige med at 

vedtage en lovgivning, som er en direkte afskrift af rammeafgørelsen (L35 BEH 2 2002:3).  

 

Som SF er Enhedslisten også meget kritiske overfor terrorismedefinitionen, og det arbejde som EU 

har udført i deres rammeafgørelse. Denne kritik er i anden- og tredjebehandlingen en kritik af det 

arbejde, som er udført i EU’s ministerråd og den terrorismedefinition, som man er nået frem til, som 

Enhedslisten beskriver som en definition, der både omfatter dem, der kæmper mod demokratiet, 

som dem, der forsvarer demokratiet (L35 BEH 2 2002:6). Enhedslisten henviser i deres kritik af 

EU’s terrorismedefinition til de vanskeligheder, der har været i FN i forsøget om at nå frem til en 

klar terrorismedefinition, hvilket FN har opgivet (L35 BEH 2 2002:3). Derudover fremlægger 

Enhedslisten en anden terrorismedefinition, hvor man benytter termen krigsforbrydere i fredstid, 

som partiet har fået inspiration af arbejdet i OSCE til at konstruere (L35 BEH 2 2002:4).  

 

Hvor SF og Enhedslisten fremstiller det arbejde, der er foretaget i EU’s ministerråd som forhastet 

og sjusket, fremstiller fortalerne for den fremlagte antiterrorpakke en anden opfattelse. Både 

Socialdemokraterne og det Radikale Venstre udtrykker tilfredshed med den proces, der har været i 

udvalgsbehandlingen og over det resultat, som man er nået frem til i betænkningen til lovpakken. 
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Det Radikale Venstre understreger, at de efter det store arbejde er skuffede over, at SF ikke kan 

støtte anti-terrorlovgivning med en henvisning til, at man i betænkningen har opnået en god 

afgrænsning af terrorismebegrebet (Bilag 3 s. 2). Derudover påpeger både Socialdemokratiet og det 

Radikale Venstre, at man har arbejdet ud fra både EU’s rammeafgørelse og FN’s Sikkerhedsråds 

resolution (L35 BEH 2 2002:3 & 5). Ved at påpege at anti-terrorpakken og dens betænkning er sket 

på baggrund af både EU og FN arbejde, modargumenteres der på den kritik, som SF og 

Enhedslisten fremførte af EU’s Ministerråds arbejde. Dette understreges af følgende udtalelse:  

 

”Det er meget, meget vigtigt, at FN’s Sikkerhedsråds resolutioner efterleves, og jeg ved, at SF 

lægger meget vægt på, at FN får myndighed som verdensorganisation. Derfor synes jeg da også, 

det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan i de nationale parlamenter for at følge op på de beslutninger, 

som FN’s Sikkerhedsråd tager” (L35 BEH 2 2002:3) 

 

Elisabeth Arnold påpeger, at SF’s holdning til FN som organisation er positiv og understreger, at 

hun finder SF’s argumentation selvmodsigende. Dette skyldes, at EU’s rammelovgivning bygger på 

FN’s Sikkerhedsråds resolutioner, som Elisabeth Arnold mener, bør efterleves også ud fra SF’s 

overbevisning. Beslutningen om at vedtage den terrorismedefinition, som EU har forelagt, bliver 

dermed for Elisabeth Arnold socialt afparadokseret, da hun argumenterer for, at de internationale 

bestemmelser bør ligge til grund for beslutningen (Andersen 2001:15). Sandy Brinck påpeger, at 

hun finder, at venstrefløjen ikke påtager sig det nødvendige ansvar som politikere, da de gennem 

deres kritik bidrager til, at folk bliver unødigt bekymrede for, om hvorvidt de vil blive sigtet som 

terrorister under den nye lovgivning (L35 BEH 3 2002:5). 

 

Det bliver derved kritikken af EU, der spiller en afgørende rolle i kritikken af den 

terrorismedefinition, der findes i anti-terrorlovgivningen. Det er terrorismedefinitionen, der fungerer 

som objektet i sagsdimensionen i den semantiske kondensering af mening. Det bliver gennem 

forholdet til EU, at endnu en forskel sættes i det politiske system. Når det politiske system iagttages 

ud fra forholdet til EU, optræder der endnu en forskel i dette system. Det politiske system iagttages 

ikke længere kun ud fra forskellen regering/opposition, men oppositionen opdeles yderligere ud fra 

en forskel, der omhandler forholdet til EU. Denne forskel kan kaldes EU tilhængere/EU skeptikere. 

I denne folketingsdebat indtager EU tilhængerne i oppositionen samme position som regeringen i 

deres vurdering af den terrorismedefinition, som der i EU regi er nået frem til.    
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Justitsminister Lene Espersen udtrykker i andenbehandling tilfredshed med den proces, der har 

været i Retsudvalget og roser Retsudvalgets medlemmer for den grundige behandling, som hun 

mener, antiterrorpakken har fået. Hun påpeger, at det resultat der er opnået, er et resultat, som 

Retsudvalget sagtens kan være bekendt (L35 BEH 2 2002:9). Lene Espersen påpeger også, at hun er 

tilfreds med den terrorismedefinition, der er indskrevet i antiterrorpakken, og understreger, at hun 

og regeringen bakker fuldt op om den rammeafgørelse, der er vedtaget i EU, og vil forsvare den 

terrorismedefinition, der findes i rammeafgørelsen (L35 BEH 2 2002:11).  

 

Semantikken 

I ovenstående semantiske tema omhandlende terrorismedefinitionen udtrykkes der stor uenighed. 

Uenigheden bliver skabt af den grundlæggende forskel, der tillægges det arbejde, der er udført i EU, 

og hvilken betydning dette arbejde tillægges. Det er uenigheden i om det arbejde, der er udført i EU, 

er af tilstrækkelig kvalitet til at danne baggrund for den danske terrorismedefinition. Det semantiske 

tema omkring terrorismedefinitionen bliver derved en semantik, der bliver konstrueret ud fra det 

politiske forhold til EU. Jeg mener ikke, at den plejede semantik træder helt så tydeligt frem i dette 

semantiske tema, som den har gjort i de foregående. Jeg mener dog at kunne iagttage, at den 

semantiske kamp om terrorismedefinitions gyldighed domineres af de partier, der anerkender 

gyldigheden af den terrorismedefinition, EU har udarbejdet.   

 

Under debatten omhandlende samme semantiske tema i første folketingsbehandling kunne det på 

samme måde iagttages, hvorledes modstanden eller tilslutningen til antiterrorpakken bliver 

reduceret til at omhandle alene den terrorismedefinition, der er i lovgivningen. I disse to 

folketingsbehandlinger spiller forholdet til EU dog en meget mere markant rolle og bliver derfor en 

vigtig del af semantikken. Samtidig kan vi også ud fra tidsdimensionen se, hvorledes oppositionen 

igen fremhæver, at terrorismedefinitionen vil forandre fremtidige muligheder for at yde støtte til 

det, de definerer som en legitim modstand mod illegitime regimer.  

 

4.3 Delkonklusion 

I folketingsbehandlingerne af den første antiterrorpakke er det tydeligt at iagttage, at alle de 

involverede politikere er stærkt påvirket af terrorangrebet på USA d. 11. september 2001. Dette 

angreb har medført, at hele den sikkerhedspolitiske situation bliver gentænkt, både nationalt og 
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internationalt. At terrorangrebet på USA blev udført af islamistiske fundamentalister, mener jeg, 

påvirker den forståelse af terrortruslen, som udtrykkes under folketingsbehandlingen. Der henvises 

på intet tidspunkt under folketingsbehandlingerne til nogen konkret sikkerhedspolitisk trussel andet 

end en mulig gentagelse af det angreb, som USA blev udsat for. Jeg mener derfor, at der gennem 

den massive henvisning til terrorangrebet på USA bliver skabt en semantik om, at den terrortrussel, 

lovgivningen skal forhindre, kommer fra islamistiske fundamentalister. Der bliver fra det resterende 

Folketing taget afstand til den direkte sammenligning, som Dansk Folkeparti laver mellem 

terrortruslen og muslimer. Men det faktum, at der i folketingsbehandlingerne ikke bliver omtalt 

andre trusler end gennem eksemplet med angrebet på USA medvirker til, at der bliver skabt en 

semantik om, at den terrortrussel, lovgivningen skal forhindre, udgøres af fundamentalistiske 

islamister.     

 

Hvis terrorloven bevirker, at muslimer i Danmark føler sig mistænkt grundet den semantik, der 

skabes om terrortruslen, kan dette føre til en radikalisering. Dette påpeges i en nyligt udarbejdet 

rapport fra en arbejdsgruppe finansieret af EU Kommissionen, som konkluderer, at en af de 

væsentligste grunde til radikalisering blandt unge muslimer er følelsen af social eksklusion og 

afvisning (TTSRL2008:49). Med denne mistænkeliggørelse, som semantikken kan medføre, vil 

terrorismen være blevet ændret fra en fare til en risiko ud fra Luhmanns teori om risiko. 

  

I folketingsbehandlingen af den første antiterrorpakke er jeg gennem min analyse nået frem til to 

semantiske temaer omhandlende, hvilke nye risici lovgivningen kan skabe. Den første risiko, som 

antiterrorpakken kritiseres for at skabe, omhandler den terrorismedefinition, der er i lovgivningen. 

Denne terrorismedefinition kritiseres for at være for bred og dårligt afgrænset. Derved henviser 

kritikerne til, at terrorismedefinitionen bevirker, at de resterende bestemmelser, deriblandt den høje 

strafudmåling, kan anvendes mod folk, der udøver nødhjælpsarbejde eller lignende. Denne kritik 

tilbagevises af justitsministeren og de partier, der støtter op om vedtagelsen af antiterrorpakken. 

Herfra henvises til, at terrorismedefinitionen for det første er gennemarbejdet og for det andet, at det 

retssystem, der skal anvende antiterrorlovgivningen, godt kan kende forskel på terrorister og 

individer der fejlagtigt falder ind under bestemmelserne i lovgivningen. Der sker også en social 

afparadoksering af beslutningen om at vedtage antiterrorlovgivningen. Denne sociale 

afparadoksering af beslutningen skyldes, at Danmark er forpligtiget til at vedtage antiterrorpakken 

grundet FN resolutioner og EU’s rammelovgivning.  
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Den anden nye risiko, som antiterrorpakken kan medføre, handler om balancen mellem sikkerhed 

og retssikkerhed. Der er en bred enighed i Folketinget om, at antiterrorpakken ikke må blive en 

katalysator for beslutninger, der sætter de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder under 

pres. Denne risiko for, at antiterrorpakken kan ses som et opgør med retssikkerheden, debatteres 

kun meget principielt under folketingsbehandlingen. Dette, mener jeg, skyldes den 

sikkerhedspolitiske kontekst, der omgiver folketingsbehandlingen. Terrortruslen opfattes som så 

konkret, at der skal foretages ændringer i det retslige grundlag. Dette skyldes den nye 

sikkerhedspolitiske situation, der kræver at beredskabet for at sikre Danmark forbedres. Der sker 

altså med henvisning til den nye sikkerhedspolitiske situation en temporal afparadoksering af 

beslutningen om at vedtage antiterrorloven. Øjeblikkets alvor gør, at en beslutning er nødvendig, og 

at denne beslutning ikke kan udsættes. 
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5. Analyse af anden antiterrorpakke 

Denne anden analyse omhandler den antiterrorpakke, som blev fremlagt til folketingsbehandling d. 

31/3 2006 og vedtaget d. 2/6 2006. Som i foregående analyse er det folketingsbehandlingen af 

antiterrorpakken, der er det centrale i denne analyse. Analysens formål vil være at iagttage, 

hvorledes Folketinget forholder sig til den terrortrussel, lovgivningen er rettet mod, samt de risici, 

som antiterrorpakken konstruerer. Hvor specialets første analyse fokuserede på terrortruslen, og de 

nye risici blev italesat, vil jeg i denne analysedel også fokusere på den udvikling, der har fundet sted 

i iagttagelsen af de konstruerede risici.  

 

Jeg vil analysere, hvorledes de retspolitiske ordførere, samt andre involverede folketingspolitikere, 

forholder sig til de risici, som man italesatte under behandlingen af den første antiterrorpakke. Er de 

involverede politikere af den opfattelse, at de risici, de forventede blev konstrueret gennem 

vedtagelsen af lovgivningen, er blevet konstrueret, eller er det andre eller slet ingen risici, som den 

første anti-terrorpakke har skabt.  

 

Det afgørende i denne lovpakke er den måde, hvorpå domstolskontrollen med PET fjernes på nogle 

områder. Hvor man med den første antiterrorpakke indførte mulighed for at overvåge personer i 

stedet for telefoner med en enkelt dommerkendelse, lægger dette lovforslag op til, at man kan 

aflytte den mistænkte uanset, hvilke telekommunikationsmidler denne benytter sig af. Dette betyder, 

at PET med en dommerkendelse kan aflytte den mistænktes omgangskreds samt familie med en 

enkelt dommerkendelse. Dette tiltag sker for at forenkle proceduren for PET.  

 

Lovforslaget gør det også muligt for PET at indhente oplysninger om borgere fra alle 

forvaltningsmyndigheder, Forsvarets Efterretningstjeneste samt passageroplysninger fra 

luftfartsselskaber uden at foretage konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfælde. Dette tiltag foretages 

også for, at PET skal have mulighed for en enklere og mere effektiv efterforskning og forebyggelse 

af terrorisme.  
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5.1 Analyse af første folketingsbehandling 

Den lovgivning, som behandles i denne folketingsbehandling, retter sig mod en ændring af primært 

straffeloven og retsplejeloven for at styrke indsatsen til bekæmpelse af terrorisme. Eftersom det er 

en styrkelse af indsatsen for bekæmpelse af terrorisme, er formålet med lovpakken den 

samfundsrelaterede risiko, der kan iagttages i denne førstebehandling, begrebet terrorisme. Som 

under vedtagelsen af L35 2002 omhandler L217 2006, hvordan Danmark kan sikres både i form af 

forebyggelse og efterforskning mod den risiko terrorismen udgør. Det kan opfattes som 

selvfølgeligt, at folketingsbehandlingen af anti-terrorlovgivning omhandler terror som risiko, men 

jeg vil stadig i det følgende se på, hvorledes en relativ bred risiko som terrorisme semantisk 

kondenseres, således at der opstår en plejet semantik for kommunikationen vedrørende terrortruslen.  

 

Venstres interne splid 

Før jeg vil analysere selve anti-terrorlovgivningen, vil jeg kommentere på den politiske kontekst, 

folketingsbehandlingen befinder sig i. Denne kontekst er, at Venstres retspolitiske ordfører Birthe 

Rønn Hornbech har udtalt sig meget kritisk om den forslåede antiterrorlovgivning i pressen. Hvor 

Venstres officielle linje er at støtte antiterrorpakken, mener Birthe Rønn Hornbech, at denne 

lovpakke er et angreb mod frihedsrettighederne, og at lovpakken er et skridt mod politistaten 

(Børsting & French 2006:2). Denne modstand mod anti-terrorpakken deles officielt af fire5 andre 

medlemmer af Venstres folketingsgruppe, mens rapporter i pressen melder om flere skeptiske 

medlemmer af folketingsgruppen (Børsting & French 2006:3). At der ikke er enighed i Venstres 

folketingsgruppe, fjerner det flertal, som regeringen og Dansk Folkepartis mandater udgør. Derfor 

bliver den parlamentariske situation ændret, da regeringen enten skal ændre holdningen hos de 

’rebelske’ medlemmer af Venstres folketingsgruppe, eller må se sig være afhængige af stemmer fra 

oppositionen.  

 

Derved bliver den traditionelle magtdeling i det politiske system mellem regering/opposition 

forrykket. Det politiske systems unikke funktion er muligheden for at vedtage kollektivt bindende 

beslutninger, hvor magten til dette ligger i den binære kode mellem regering/opposition (King & 

Thornhill 2003:71). Skelnen mellem regering/opposition gør, at tildelingen af magt sker under de 

interne demokratiske restriktioner, der findes i det politiske system. Når regeringen, som i dette 

                                                 
5 Udover Birthe Rønn Hornbech stemmer følgende medlemmer af Venstres folketingsgruppe mod anti-terrorpakken: 
Britta Schall Holberg, Leif Mikkelsen, Marion Pedersen og Lissa Mathiasen.  
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tilfælde, ikke besidder flertallet og derved muligheden for vedtagelse af lovgivning eller reformer, 

ligger muligheden for at vedtage kollektivt bindende beslutninger ikke længere hos regeringen alene 

(King & Thornhill 2003:72).  

 

At Birthe Rønn Hornbech er retspolitisk ordfører betyder, at hun i folketingsbehandlingen ikke 

giver udtryk for sin egen holdning til anti-terrorpakken, men i stedet argumenterer for den linje, 

Venstre officielt indtager. Dette mødes med stor skepsis fra oppositionen, som finder det 

problematisk, at Birthe Rønn Hornbech fungerer som fortalende ordfører for en lovgivning, hun er 

modstander af.  

 

5.1.1 Risiko: Terrorisme 

Hvor jeg i min første analyse iagttog, hvorledes den første anti-terrorpakke (L35 2002) var kraftigt 

influeret af terrorhandlingen mod USA d. 11. september 2001, kan denne antiterrorpakke (L317 

2006) på samme måde ses som et resultat af den tid, der er gået fra vedtagelsen af den første anti-

terrorpakke. Den første del af denne analyse vil derfor tage udgangspunkt i det første 

underspørgsmål: 

 

1. Hvordan italesættes terrortruslen under folketingsbehandlingen af antiterrorlovgivningen? 

 

Centralt i argumentationen om behovet for endnu en antiterrorlov står de terrorangreb, som ramte 

Madrid i 2004 og London i 2005. Justitsminister Lene Espersen fremhæver i fremsættelse af 

lovforslaget, at det er terrorangrebet mod London i 2005, der har medført, at regeringen har 

foretaget en gennemgang af det danske samfunds beredskab overfor terrorhandlinger. Denne 

gennemgang, som blev udført at en tværministeriel arbejdsgruppe, resulterede i rapporten "Det 

danske samfunds indsats og beredskab mod terror". Det er på baggrund af de anbefalinger, der 

findes i denne rapport, at regeringen har nedsat en handlingsplan for terrorbekæmpelse, og denne 

lovpakke er resultatet deraf. At Madrid og London har været udsat for terrorangreb, viser ifølge 

Lene Espersen, at også europæiske lande er mål og sårbare for international terrorisme (L217 2006 

Skriftlig fremsættelse). Dette fremsættes som en argumentation for, at risikoen terror er rykket 

tættere på siden vedtagelsen af den første antiterrorlov og nu fremtræder som en mere direkte 
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trussel mod Danmark. Dette understreges også af Lene Espersen i hendes afsluttende tale under 

førstebehandlingen: 

 

”Regeringen har et oprigtigt ønske om at sikre det danske samfund bedst muligt mod terror og sikre 

et så effektivt samfundsmæssigt værn som overhovedet muligt, og alle har da også i dag på hver 

deres måde anerkendt, at terroren er rykket tættere på, at terrortruslen er rykket tættere på, og at 

chefen for Politiets Efterretningstjeneste ved flere lejligheder har tilkendegivet over for 

offentligheden, at det bestemt ikke kan udelukkes, at der vil ske terrorangreb i Danmark.” (L217 

BEH 1 2006:34) 

 

Af ovenstående udtalelse påpeger justitsministeren, at der er en bred ankerkendelse i Folketinget af, 

at terrortruslen er rykket tættere på i perioden op til fremsættelsen af det behandlede lovforslag. 

Samtidig underbygger hun denne holdning med en reference til chefen for PET som en form for 

ekspertdokumentation.  

 

Saglig afparadoksering 

Det er også korrekt, som Lene Espersen udtaler, at der er en bred tilkendegivelse fra de retspolitiske 

ordførere under førstebehandlingen af, at terrortruslen er rykket tættere på. Birthe Rønn Hornbech 

eksemplificerer også terrorens nærhed ved at henvise til terrorangrebet mod London (L217 BEH 1 

2006:1) ligesom Elisabeth Arnold gør i hendes ordførertale (L217 BEH 1 2006:26). Det samme 

giver Socialdemokraternes retspolitiske ordfører Morten Bødskov udtryk for i hans ordførertale, 

hvor han samtidig henviser til mordet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh som den 

karakterændring, terrorismen har fået (L217 BEH 1 2006:8). Der kan her iagttages en saglig 

afparadoksering af beslutningen om at vedtage antiterrorpakken, eftersom der foretages en 

naturalisering af omverdenen, hvilket betyder, at beslutningen må ses som en reaktion på ’sagens 

natur’ (Andersen 2001:15). Morten Bødskov mener, at terroren har ændret karakter fra at komme 

udefra til at være en trussel, som kan ramme samfund indefra, da der kan findes ”had og 

bombeopskrifter i chatrooms, som man kan logge sig ind på fra enhver computer.” (L217 BEH 1 

2006:8). Terrorangrebet mod London i 2005 blev udført af fire gerningsmænd, hvoraf de tre var 

vokset op i Storbritannien, hvilket understreger den indre karakter, som terrorismen menes at have 

antaget.  
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Semantikken 

Her bliver begrebet terrorisme altså kondenseret til at have en mening som en indre terrortrussel. 

Hvor terrorisme begrebet både kan have potentiel karakter af en indre og en ydre trussel, 

aktualiseres den kondenserede mening i denne sammenhæng som en indre trussel. Derved bliver 

den mangfoldighed, som meningen kan have, fanget i en enkelt form, som derved står til rådighed 

for den kommunikation, som finder sted under folketingsbehandlingen (Andersen 1999:143). Dette 

eksemplificeres yderligere med inddragelsen af ”glostrup-sagen” i denne folketingsbehandling.6 

Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører påpeger i sin ordførertale at Glostrup-sagen viser, at 

personer, der opholder sig i Danmark, støtter terrorisme (L217 BEH 1 2006:15). Han påpeger, at 

dette samt de forhold der gjorde sig gældende under Muhammed-krisen viser, at der befinder sig 

mennesker i dette land, der ikke vil landet godt og støtter op om terrorisme (L217 BEH 1 2006:16).  

Dette kan iagttages som endnu en påpegning af, at terrorismen antager en form, hvor den risiko, 

den udgør, stammer fra egen befolkning. At det er indre fjender, der udgør terrortruslen, modsiges 

af ingen politikere under denne førstebehandling, og derved kan der iagttages en semantik omkring 

terrorisme som en trussel skabt af borgere i Danmark.     

 
Den plejede semantik, som kan iagttages i folketingsdebatten, er af samme karakter, som den Lene 

Espersen fremhæver i hendes skriftlige fremsættelse af lovforslaget til Folketinget, hvilket jeg også 

var inde på tidligere i denne analyse. Derved bliver det også det trusselsbillede, som jeg har 

fremanalyseret ovenfor, der bliver grundlaget for, hvilke lovgivningsmæssige tiltag der skal 

foretages for at dæmme op for de italesatte risici.  

 

5.1.2 Nye risici 

Det afgørende for den resterende del af indeværende analyse er, at iagttage hvorledes lovpakken 

italesættes som risikoproducerende under folketingsbehandlingen, og hvilke semantiske temaer 

omhandlende de risici som lovgivningen producerer, der kan iagttages. Denne del af analysen vil 

blive fortaget ud fra analysens andet underspørgsmål: 

                                                 
6 Glostrup-sagen omhandler en formodet dansk terrorcelle, som har forbindelse til en terrorsag i Bosnien. I Danmark 
blev fire personer mellem 16-21 år anholdt d. 27. oktober 2005. Alle fire er opvokset i Danmark. Glostrup-sagen er 
første eksempel på, at der rejses tiltale efter § 114, hvilket sker d. 24. august 2006. Sagen fik en foreløbig afslutning d. 
15. februar 2007, da nævningetinget fandt alle fire skyldige, hvorefter dommeren underkendte nævningenes vurdering i 
tre af tilfældene. Den fjerde blev fundet skyldig og idømt syv års fængsel. I løbet af sommeren 2007 valgte 
statsadvokaten kun at opretholde tiltalen mod én af de tilbageværende tre, og retssagen imod ham måtte gå videre med 
et nyt nævningeting og nye dommere. D. 7. januar 2008 startede sagen mod denne unge mand igen i Østre Landsret og 
endte med en frifindelse (Hemmingsen 2008) 
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2. Hvilke nye risici udtrykkes der bekymring for, at antiterrorlovgivningen skaber? 

 

Som jeg viste i min første analysedel, bærer folketingsbehandlingen af den første antiterrorpakke 

præg af, at anti-terrorloven er et nyt skridt inden for dansk lovgivning. Dette er folketingsdebatten 

omkring den første antiterrorlovgivning influeret af, da der er mange aspekter af mere politisk 

fundamental karakter, der bliver behandlet. I forbindelse med den første antiterrorpakke forholder 

politikerne sig til en markant ny sikkerhedspolitisk verdensorden. Eftersom den første 

antiterrorpakke indeholder den første definition af terrorisme i lovgivningen, omhandler en stor del 

af folketingsbehandlingen selve ordlyden i lovgivningen og terrorismedefinitionen. Ved 

folketingsbehandlingen af den anden antiterrorlovgivning, som sker fire år efter vedtagelsen af den 

første, er det ikke på samme måde ny lovgivning, der fremsættes, men lovændringer til de 

eksisterende terrorismebestemmelser i straffeloven og retsplejeloven.  

 

Det centrale ved den foreslåede lovændring er ændringen i PET’s beføjelser. Som jeg har været inde 

på tidligere, skal ændringerne gøre PET’s efterforskning og forebyggelsesarbejde nemmere. Det er 

de øgede beføjelser til PET, og hvad oppositionen betegner som minimerede domstolskontrol, der 

er det centrale debatpunkt i denne førstebehandling.  

 

Semantisk tema: Demokratiske værdier og retssikkerhed 

Min analyse af den første anti-terrorpakke viste, hvorledes der i Folketinget var bred enighed om, at 

vi med anti-terrorloven skulle balancere lovgivningsmæssigt i forhold til ikke at give afkald på de 

grundlæggende demokratiske rettigheder, som kendetegner vores demokrati. Den risiko, der 

diskuteres i denne folketingsbehandling, bliver om, hvorvidt denne balance lovgivningsmæssigt er 

forskubbet. Som jeg var inde på indledningsvis i denne analysedel, har denne antiterrorlov ført til 

splid i Venstres folketingsgruppe. Seks folketingsmedlemmer, med Birthe Rønn Hornbech som 

mest iøjnefaldende i denne sammenhæng, finder de øgede beføjelser, som PET får med denne 

lovpakke, som et brud på vores retssikkerhed. Dette skyldes, at PET ikke bliver underlagt samme 

domstolskontrol som hidtil. Denne kritik bliver også udtalt af SF, Enhedslisten og det Radikale 

Vestre, der mener, at denne lovpakke er gået for langt i sine beføjelser til PET. Det er i særlig grad 

muligheden for, at PET kan aflytte terrormistænktes omgangskreds med en enkelt dommerkendelse, 

der af kritikkerne ses som et skridt i den forkerte retning. Det påpeges af retspolitiske ordfører 

Elisabeth Arnold, at der er en nærliggende risiko for, at uvedkommende personer bliver aflyttet 
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(L217 BEH 1 2006:27). Denne kritik udtrykkes også af SF’s retspolitiske ordfører Anne Baastrup, 

der påpeger, at PET med lovændringen har mulighed for at aflytte alle, der har kontakt med en 

terrormistænkt i op til fire uger. Dette kan være omgangskreds, arbejdsgiver såvel som mistænktes 

svigermor (L217 BEH 1 2006:30).  

 

Domstolskontrol 

Som modsvar til de risici, der fremlægges, svarer regeringen, at den ikke finder, at PET får flere 

beføjelser. Regeringen samt Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, som har meldt ud, at de vil 

stemme for denne lovpakke, hæfter sig ved, at der stadig skal indhentes dommerkendelse for at 

kunne aflytte en mistænkt. Socialdemokraterne redegør under folketingsbehandlingen for, at deres 

krav for at kunne stemme for denne antiterrorpakke er, at der med de øgede beføjelser, som PET 

får, følger øget kontrol af PET (L217 BEH 1 2006:8). Hvorledes denne øget kontrol skal foregå, 

kommer Socialdemokraterne ikke ind på under folketingsbehandlingen. Uenigheden, om hvorvidt 

lovforslaget svækker domstolskontrollen med PET, udspringer af, at omfanget af aflytningen har 

ændret sig fra kun at omhandle mistænkte til at omhandle alle telefoner, mistænkte kan benytte, 

derved også telefoner i mistænktes omgangskreds. Dette fastholdes af justitsminister Lene Espersen 

som en bibeholdelse af den nuværende domstolskontrol (L217 BEH 1 2006:37). Argumentet for 

lovændringen er, at PET bliver nødt til at være handlekraftigt og have mulighed for at reagere på 

den terrormistænktes adfærd uden, at PET skal have besværet med at indhente en ny 

dommerkendelse, hvis mistænkte benytter bekendtes telefoner. Dette understreges af den 

konservative retsordfører Tom Behnke, der samtidig påpeger, at han mener, at venstrefløjen har 

fordrejet sandheden om domstolskontrollen i medierne (L217 BEH 1 2006:22). At det omhandler 

PET’s effektivitet understreges også af Lene Espersen, der påpeger, at lovændringen er en måde, 

hvorpå PET’s tid økonomiseres i situationer, hvor nye oplysninger skal indhentes (L217 BEH 1 

2006:37). Hvor kritikerne mener, at den balancegang som anti-terrorloven er, er tippet mod en 

indskrænkning af de grundlæggende demokratiske rettigheder, udtaler Tom Behnke: 

 

”Med de forslag, der ligger her fra justitsministerens side, er vi helt trygge ved, at det her vil styrke 

politiets muligheder, men at vi har holdt balancen mellem på den ene side sikkerhed og på den 

anden side retssikkerhed.” (L217 BEH 1 2006:24) 
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Den balance, som Tom Behnke nævner i ovenstående citat, er netop den balance, som kritikkerne 

mener, bliver forskubbet, når det er muligt for PET at overvåge, hvad Elisabeth Arnold definerer 

som uvedkommende personer (L217 BEH 1 2006:27). Line Barfod påpeger, at det netop er med 

lovgivning som antiterrorpakken, der indskrænker demokratiet og frihedsrettighederne, at vi giver 

de terrorister, der netop kæmper mod demokratiet, en sejr (L217 BEH 1 2006:19). At denne 

lovgivning bevæger sig på en balance mellem sikkerhed og retssikkerhed, som Tom Behnke 

udtrykker det, udtrykkes der enighed i Folketinget om. Det er, om hvorvidt denne balance stadig 

bliver holdt, uenigheden omhandler.  

 

Centralt for Luhmann er det, at det politiske system reagerer på risikofyldte situationer i dets 

omgivelser ved at finde muligheder, hvorpå disse risici kan minimeres. Luhmann påpeger dog 

samtidig, at der i det politiske system også findes valget mellem at gøre noget ved en given risici 

eller lade være (Luhmann 2002:173). Som vist indledningsvis i denne analyse har terrortruslen 

ændret karakter. Med terrorangrebene mod Madrid og London udtrykkes der bekymring for, at 

terrorismen er rykket tættere på, og at vi frygter, at ’fjenden’ er iblandt os. At terrortruslen er blevet 

mere nærværende, afføder et politisk pres fra befolkningen. Den del af det politiske system, som 

betegnes som governed, forventer, at der fra governments side reageres på denne forandring (King 

& Thornhill 2003:71). Ud fra en luhmaniansk opfattelse af risk-management i det politiske system 

har regeringen ikke andet valg end at reagere på den trussel, som italesættes som nærværende. At 

denne lovændring, som kan ændre på den balance, der anses for vigtig, må træde i baggrunden, da 

regeringen ikke har mulighed for at være passiv, hvis dens politiske legitimitet skal opretholdes. 

Luhmann udtrykker det således: 

 

”Politics presents itself as a system of societal control. This alone may dispose it to action rather 

than inaction. We seldom find mere inaction entered on the credit side of governmental balance 

sheets.” (Luhmann 2002:173) 

 

Selvfølgelig kan det påpeges i denne sammenhæng, at den reaktion, som regeringen er ’tvunget’ til 

at tage, kunne være anderledes. Set fra SF, Enhedslisten og det Radikale Venstres side er den 

reaktion, som regeringen har foretaget, ude af proportion med den trussel, som terrorisme udgør.  
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At terrortruslen er blevet nærværende, og det er nødvendigt at tage skelsættende 

lovgivningsmæssige skridt, kan ses som en indtræden i det risikosamfund, som Beck beskriver. 

Risikosamfundet er for Beck et katastrofesamfund. Den civilisatoriske skæbne, som moderniteten 

betinger, er indgangen til et katastrofesamfund, hvor den ekstreme hændelse ender med at blive til 

normaltilstanden (Beck [1986] 2004:106).   

 

Semantikken 

I dette semantiske tema omhandlende balancegangen mellem sikkerhed og retssikkerhed bliver 

domstolskontrollen med PET central. De frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder, som 

kritikkerne mener, at antiterrorpakken sætter over styr, aktualiseres her som den domstolskontrol, 

som PET er underlagt. Hvis der ændres på denne domstolskontrol, vil vores grundlæggende 

demokratiske rettigheder være i fare. I den semantiske sagsdimension sker der derved en 

kondensering af begrebet retssikkerhed, hvor dette begreb i semantikken bliver meningsfuldt 

italesat som domstolskontrol. Retssikkerhed kan i andre sammenhænge have andre potentielle 

meninger, men her aktualiseres retssikkerhed som domstolskontrol.  

 

At domstolskontrollen er essentiel for vores retssikkerhed, anfægtes ikke i sagsdimensionen i dette 

semantiske tema. Uenigheden går derimod på, om hvorvidt der sker en forringelse med denne 

domstolskontrol. Kritikkerne ser domstolskontrollen, som værende formindsket, da PET med en 

dommerkendelse får beføjelse til at aflytte og overvåge flere mennesker. Regeringen og fortalerne 

for denne lovpakke mener ikke, at der er sket en reducering af domstolskontrollen, eftersom PET 

stadig skal forelægge den aktuelle sag for en dommer. Den semantiske tidsdimension iagttager jeg 

også som vigtig i dette semantiske tema. Der italesættes, hvorledes den balancegang, som blev 

udfordret af de beslutninger, der er taget i fortiden ved vedtagelsen af den første antiterrorpakke, har 

betydning for den nutid, vi befinder os i. Med vedtagelsen af den anden antiterrorpakke påpeger 

kritikkerne, at denne balancegang vil blive forskubbet. Den semantiske kamp i dette tema byder 

ikke på nogen entydig afklaring af hvilken semantik omkring retssikkerhed, der bliver skabt. Jeg 

mener ikke på baggrund af folketingsbehandlingen at kunne iagttage nogen dominerende semantik 

omhandlende forholdet mellem retssikkerhed og sikkerhed. Dette skyldes, at der i 

folketingsbehandlingen af denne antiterrorpakke er en langt bredere politisk kritik af 

antiterrorpakken, end jeg kunne iagttage ved analysen af den første antiterrorpakke. Dette skyldes i 

høj grad den mere udprægede politiske refleksivitet omkring den første antiterrorpakke, som er til 
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stede under behandlingen af den anden antiterrorpakke. Det er netop denne udvikling, jeg i den 

følgende del af min analyse vil behandle.        

  

5.1.3 Udviklingen fra første antiterrorpakke 

Efter i ovenstående afsnit at have set, hvorledes der diskuteres, om nye risici konstrueres, vil jeg i 

det følgende analysere, hvorledes denne antiterrorpakke bliver italesat i forhold til den første 

antiterrorpakke fra 2002. Dette vil ske ud fra følgende underspørgsmål: 

 

3. Hvordan vurderes den første antiterrorpakke under folketingsbehandlingen af den anden 

antiterrorpakke?  

 

Under behandlingen af antiterrorlovpakken analyserede jeg mig frem til, at der var to typer risici, 

som kritikkerne mente, at lovgivningen skabte. Disse risici var henholdsvis knyttet til 

terrordefinitionens brede ordlyd, som frygtes at ramme ikke-terrorister, samt at de udvidede 

beføjelser kunne iagttages som en svækkelse af vores retssikkerhed.   

 

Som jeg var inde på i starten af denne analysedel, er denne anden antiterrorpakke udarbejdet som et 

resultat af den ændring af terrortruslen, som terrorangrebene på Madrid og London har markeret. 

Den politiske baggrund for antiterrorpakken er en rapport udarbejdet af en tværministeriel 

arbejdsgruppe. Det faktum, at endnu en lovpakke, som af kritikerne betragtes som 

beføjelsesudvidende, vedtages på baggrund af en tværministeriel arbejdsgruppes arbejde og ikke en 

uvildig evaluering af gældende lovgivning, bliver i denne folketingsbehandling kraftigt kritiseret.  

 

Oppositionen kritiserer justitsministeren for at ville indføre endnu en lovpakke uden en grundig 

evaluering af, om de beføjelser PET har, ikke er tilstrækkelige i forhold til det ændrede 

trusselsbillede. Elisabeth Arnold efterlyser eksempler på, at PET ikke har været i stand til at udføre 

deres arbejde, som de har ønsket ud fra den nuværende lovgivning (L217 BEH 1 2006:22). Ligesom 

det Radikale Venstre efterlyser SF og Enhedslisten også en uvildig undersøgelse af behovet for ny 

lovgivning gennem en evaluering af den eksisterende lovgivning. Derigennem bliver der ikke 

foretaget en decideret vurdering af den første antiterrorpakke i denne folketingsbehandling, men der 

bliver netop efterlyst muligheden for at foretage en evaluering af den første lovgivning, før ny 
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lovgivning på området vedtages. De partier, der ønsker at vedtage den anden antiterrorpakke, 

Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne finder ikke, at behovet for 

yderligere evaluering er nødvendig, eftersom arbejdsgruppens lovgivningsmæssige tiltag er blevet 

til i samarbejde med efterretningstjenesterne. Dette betyder, at de lovgivningsmæssige tiltag, der 

sker i anden antiterrorpakke, sker på baggrund af efterretningstjenestens vurdering af, hvordan 

udformningen af lovgivningen skal se ud, for at de kan bekæmpe og efterforske terrortruslen. Hvor 

der i lovforslaget gives yderligere beføjelser til overvågning, efterlyser Enhedslisten dokumentation 

eller sikkerhedsvurderinger af, at overvågning rent faktisk forebygger terrorhandlinger (L217 BEH 

1 2006:18). Tom Behnke påpeger, at hvis der ikke foretages stramningerne i lovgivningen, læner vi 

os tilbage og håber på, at vores efterretningstjeneste er god nok, og at de beføjelser, de har, er 

tilstrækkelige (L217 BEH 1 2006:19). Der skal altså fra politisk side reageres nu og sikres, at PET 

kan arbejde hurtigt og effektivt, da den trussel, vi står overfor, også er under konstant forandring. 

Tom Behnke mener ikke, at der er tid til at udføre en uvildig evaluering af antiterrorloven, da dette 

ikke er ”..rettidig omhu for at sikre borgernes tryghed og sikkerhed.” (L217 BEH 1 2006:19). 

Samtidig møder Tom Behnke dog oppositionens kritik om manglende evaluering af den 

eksisterende lovgivning med en tilkendegivelse af, at det Konservative Folkeparti på ingen måde vil 

modsætte sig en evaluering af den første antiterrorlov (L217 BEH 1 2006:23). 

 

Ønsket om en evaluering af den første antiterrorpakke udspringer af, at oppositionen ønsker et 

uvildigt grundlag for en vurdering af, om ny lovgivning er nødvendig. Dette, mener jeg, skal ses i 

forhold til den udtrykte bekymring for, at antiterrorlovgivningen iagttages som en bevægelse mod 

en situation med mindre retssikkerhed eller som yderste konsekvens politistaten. Der rettes ikke 

direkte kritik mod de bestemmelser, der blev indført med den første antiterrorpakke. Men 

forbeholdene mod den nye antiterrorpakke samt ønsket om evaluering af lovgivningen, mener jeg, 

viser, hvorledes de skridt, som den anden antiterrorpakke lægger op til, kan iagttages som de risici, 

der blev fremsat under behandlingen af den første antiterrorpakke. Derved opsættes der et forhold 

mellem den første antiterrorpakke og muligheden for vedtagelsen af den anden antiterrorpakke. Den 

første antiterrorpakke har skabt det lovgivningsmæssige fundament, som den anden antiterrorpakke 

vedtages ud fra. Altså kan fremtidens risici kun skabes på baggrund af de beslutninger, der er truffet 

i fortiden. Som Luhmann formulerer det: 
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What can occur in the future also depends on decisions to be made at present. For we can speak of 

risk only if we can identify a decision without which the loss could not have occurred. (Luhmann 

[1993] 2006:16). 

 

Selvom Luhmann i ovenstående henviser til et konkret tab, mener jeg godt, at dette kan sættes i 

forhold til konstruktionen af nye risici. De beslutninger, der er mulighed for at træffe i fremtiden, er 

skabt af den situation, som beslutninger truffet i fortiden har skabt. Så selvom der ikke udtrykkes 

direkte bekymring for beslutningen om indførelsen af den første antiterrorpakke, mener jeg, at den 

skepsis, oppositionen udtrykker, viser, hvorledes den fremtidsbinding, den første antiterrorpakke 

har skabt, iagttages kritisk. Dette, mener jeg, særligt udtrykkes af det faktum, at det Radikale 

Venstre, som stemte for den første antiterrorpakke, udtrykker sig i meget kritiske vendinger om den 

anden antiterrorpakke. Derudover spiller den splittelse, der findes i Venstre, også ind i denne 

sammenhæng, selvom dette ikke kommer til udtryk under folketingsbehandlingerne, eftersom 

Birthe Rønn Hornbech giver udtryk for den officielle partipolitik og ikke egne holdninger.        

 

Der udtrykkes i denne behandling ikke nogen konkret bekymring eller kritik af den 

terrorismedefinition, der findes i lovgivningen, og som blev voldsomt debatteret i 2002. Dette 

skyldes sandsynligvis, at der på tidspunktet for debatten endnu ikke har været nogen tiltalerejsning 

efter de paragraffer, der blev indført med den første antiterrorpakke. Selvom de implicerede i 

Glostrupsagen bliver anholdt i 2005, bliver der først rejst tiltale efter § 114 d.  24. august 2006. Der 

har altså ikke på tidspunktet for folketingsbehandlingen været noget ”misbrug” af 

terrorismedefinitionen, som særligt Enhedslisten udtrykte stor bekymring for i 2002.  

 

I forhold til den første antiterrorpakke var det særligt arbejdet med terrorismedefinitionen, der blev 

kritiseret for at være forhastet og skabe unødige risici under folketingsbehandlingerne i 2002. Min 

analyse af den første antiterrorpakke viste, at de partier, der stemte for denne lovpakke, ikke fandt, 

at det var en lovpakke, der blev vedtaget i hastværk, og at den terrorismedefinition, der fandtes i 

lovgivningen, var den bedst mulige. Under folketingsbehandlingen i 2006 bliver vedtagelsen af den 

første antiterrorpakke imidlertid omtalt i andre vendinger. Som Elisabeth Arnold, der i 2002 ikke 

mente, at der var nogen, der kunne finde en bedre terrorismedefinition, udtrykker det: 
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”… Så er det helt klart, at den lovgivning, der blev foretaget i 2002, var kommet til veje på grund af 

chokeffekten efter den 11. september 2001. Den var vi alle sammen ofre for, vi blev alle sammen 

præget af den.” (L217 BEH 1 2006:40). 

  

Der bliver altså givet udtryk for, at det Radikale Venstre mener, at den antiterrorpakke, som der 

blev vedtaget i 2002, blev til grundet det chok, som terrorangrebet på USA udløste. Dette er 

interessant i forhold til den semantiske tidsdimension, hvor der her reflekteres fra politisk side over, 

at den semantik, som lovgivningen blev konstrueret inden for, var voldsomt præget af de 

begivenheder, der havde fundet sted. Elisabeth Arnold mener, at det, at der i 2002 blev truffet 

beslutninger på baggrund af chokeffekten, forpligter til at evaluere den lovgivning før den justeres 

med nye tiltag. Dette følges op af Lene Espersen, der påpeger, at der efter angrebet på USA også 

var et stort behov for at demonstrere handlekraft i EU og FN (L217 BEH 1 2006:40). Dette står i 

skarp kontrast til Lene Espersens udtalelser under folketingsbehandlingerne i 2002, hvor det flere 

gange blev understreget, at der i EU var foretaget en grundig og gennemarbejdet vurdering af 

terrortruslen, og at dette havde resulteret i en god rammelovgivning. Lene Espersen sætter 

situationen fra 2002 i modsætning til den situation, EU har befundet sig i efter terrorangrebet på 

London, hvor Lene Espersen mener, at gennemgangen i EU har været eftertænksom og grundig 

(L217 BEH 1 2006:41). Så hvor Elisabeth Arnold bruger tidsdimensionen til at mane til 

eftertænksomhed, bruges den af Lene Espersen til at opsætte forskellen på fortiden og nutiden. Lene 

Espersen påpeger, at fortidens fejltagelse har ført til eftertænksomhed i nutiden. Ud fra en 

luhmaniansk tankegang er dette paradoksalt, da beslutningen i nutiden foretager en tidsbinding, og 

at beslutningen derfor først vil kunne blive iagttaget som enten god eller dårlig i fremtiden, når 

effekterne af beslutningen kan iagttages.       

 

5.2 Analyse af tredje folketingsbehandling 

Som nævnt i min analysestrategi består denne antiterrorpakke kun af to folketingsbehandlinger. At 

dette er en første og en tredje behandling skyldes, at der i andenbehandlingen d. 31. maj 2006 ikke 

var nogen, der bad om ordet. Dette betyder, at lovforslaget går direkte til tredjebehandling uden 

fornyet udvalgsbehandling.  
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5.2.1 Risiko: Terrorisme 

På samme måde som ved analysen af den første antiterrorpakke fra 2002 finder jeg ikke, at der 

mellem første og tredje folketingsbehandling er sket en forandring i den måde, hvorpå terrortruslen 

opfattes i Folketinget. Derfor vil jeg i denne analyse ikke gå mere ind i det første underspørgsmål til 

analysen:   

 

1. Hvordan italesættes terrortruslen under folketingsbehandlingen af antiterrorlovgivningen? 

 

Den måde hvorpå terrortruslen italesættes er analyseret under førstebehandlingen, og det er derfor 

semantikken om terrortruslen som en indre trussel, der også ses under tredjebehandlingen. 

 

5.2.2 Nye Risici  

Jeg vil i følgende afsnit analysere hvilke semantiske temaer, der bliver skabt under 

tredjebehandlingen af antiterrorpakken. I disse temaer vil jeg iagttage de semantiske kampe, der 

finder sted grundet politiks uenighed, og analysere, hvorledes der bliver skabt en plejet semantik. 

Denne del af analysen vil blive foretaget på baggrund af nedenstående underspørgsmål: 

 

2. Hvilke nye risici udtrykkes der bekymring for, at antiterrorlovgivningen skaber? 

 

Tredjebehandlingen af denne antiterrorpakke er en meget kort folketingsbehandling. Denne 

folketingsbehandling indeholder, modsat de andre folketingsbehandlinger i dette speciale, meget 

lidt politisk debat. Den fungerer i højere grad som et forum, hvori de retspolitiske ordførere 

udtrykker deres holdning til antiterrorpakken i deres ordførertale, men ikke stiller de kritiske 

spørgsmål til modsatrettede politiske holdninger, som har præget de andre folketingsbehandlinger, 

jeg har analyseret. Jeg kan ikke iagttage nogen iøjnefaldende grund til denne forskel. Denne 

antiterrorpakke er i højere grad en videreførelse af de tiltag, der blev lagt kimen til gennem 

vedtagelsen af antiterrorpakken fra 2002. Derved bliver folketingsbehandlingen af denne 

antiterrorpakke mere rettet mod de konkrete juridiske tiltag og ikke af samme ideologiske karakter 

som kritikken af terrorismedefinitionen i lovgivningen eller anerkendelsen af EU’s arbejde med den 

gældende rammelov. 
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Semantisk tema: Demokratiske værdier og retssikkerhed 

Selvom denne folketingsbehandling ikke indeholder meget politisk debat, kan der stadig iagttages 

det samme semantiske team som under førstebehandlingen. Temaet, der dominerer denne 

tredjebehandling, omhandler, at oppositionen italesætter denne antiterrorpakke som et opgør med 

retssikkerheden. I ordførertalerne mener Elisabeth Arnold, at vi med denne lovpakke ser et 

eksempel på den udvikling, vi politisk er inde i – hvor det hele går sammen vej, mod flere 

restriktioner i borgernes frihed og flere beføjelser til politiet (L217 BEH 3 2006:1). Hun påpeger i 

samme omgang, at hun ikke finder, at balancen mellem retssikkerhed og sikkerhed er rigtig i denne 

lovpakke. Denne kritik følges op af Anne Baastrup i hendes ordførertale, hvor hun understreger, at 

de bestemmelser, der vedtages med lovforslaget, er meget vidtgående (L217 BEH 3 2006:2). Line 

Barfod fra Enhedslisten mener ikke, at lovforslaget gør noget i forhold til at forebygge, at Danmark 

bliver udsat for terrorangreb. Forebyggelsen, mener Line Barfod, skal findes via andre 

forebyggende initiativer, som forhindrer radikalisering både i Danmark men også i udlandet (L217 

BEH 3 2006:5).  

 

Derved forsøger Line Barfod at gøre op med den strukturelle kobling, der i denne sammenhæng 

findes mellem det politiske og det retslige funktionssystem. Line Barfod nævner begrebet 

polarisering, som kan opfattes, som den forebyggelse, hun foreslår, i højere grad skal ske gennem 

en kobling mellem det politiske og det pædagogiske system. Det kan hævdes, at polarisering af 

unge bl.a. sker i uddannelsessystemet, og der her gennem en pædagogisk indsats kan forebygges 

radikalisering og derved terrorisme. Denne lovpakke omhandler ændringer af straffeloven og 

retsplejeloven, hvilket kan forklare, hvorfor der ikke bliver kommenteret på Line Barfods 

kommentarer. De politiske initiativer, som Line Barfod gøre rede for, findes ikke relevante i den 

politiske kontekst, hun befinder sig i, hvilket betyder, at de initiativer hun fremlægger, skal 

fremlægges i andre politiske fora, hvor koblingen mellem det politiske og retslige system ikke er 

ligeså udtalte. 

 

For at vende tilbage til det semantiske tema mødes kritikken fra det Radikale Venstre, SF og 

Enhedslisten af modargumenter fra Dansk Folkeparti og justitsministeren. Dansk Folkeparti mener, 

at de tiltag, der findes i lovgivningen, er naturlige konsekvenser af det terrorangreb, som blev udført 

i London. Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører Peter Skaarup udtrykker, at den mulighed for 

overvågning, der findes i lovforslaget, vil være tryghedsskabende for befolkningen, da det vil sikre 
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befolkningen men ikke krænke befolkningen (L217 BEH 3 2006:7). Lene Espersen mener som 

Dansk Folkeparti, at det, at man revurderer antiterrorlovgivningen efter London angrebet, er en god 

baggrund for dette lovforslag. Justitsministeren påpeger samtidig, at de beføjelser, der gives til PET 

med dette lovforslag, skyldes, at det er nødvendigt for PET at kunne følge med den teknologiske 

udvikling, der sker i samfundet, og det netop er dette, der fører til ændringerne af bestemmelserne 

omkring aflytning af telekommunikationsmidler (L217 BEH 3 2006:9).  

 

Socialdemokraterne 

Ud over at rette kritik mod antiterrorpakken rettes der fra det Radikale Venstre, SF og Enhedslistens 

side ganske betragtelig kritik mod Socialdemokraterne under denne folketingsbehandling. 

Socialdemokraterne stemmer for vedtagelsen af antiterrorpakken. Socialdemokraterne opsatte i 

førstebehandlingen et krav om, at den øgede beføjelse til PET skulle følges med øget kontrol. 

Socialdemokraterne deltager ikke aktivt i tredjebehandlingen, men giver i lovforslagets betænkning 

udtryk for, at ændringsforlag 2 indfrier det krav, som Socialdemokraterne havde til den øget kontrol 

(L217 Betænkning 2006:5). Ændringsforslaget betyder, at PET skal forelægge deres sag senest 24 

timer efter, de har påbegyndt aflytning af nye telekommunikationsmidler, en mistænkt benytter. At 

denne ændring i antiterrorlovgivningen har medført, at Socialdemokraterne kan stemme for 

lovpakken, møder stor kritik fra de førnævnte tre partier. Igen kan det iagttages, hvorledes 

forskellen i det politiske system ændres, når denne lovpakke iagttages. Ved folketingsbehandlingen 

af denne lovpakke kan det politiske system iagttages ud fra forskellen DF, K, S & V/RV, SF & EL. 

Til denne forskel skal det tilføjes, at de fire medlemmer af Venstres folketingsgruppe, der var 

kritiske omkring antiterrorpakken, placerer sig på oppositionens side af forskellen, eftersom disse 

fire medlemmer stemte mod lovforslaget.      

 

Semantikken 

Eftersom der i denne folketingsbehandling er en meget begrænset politisk debat, finder jeg det 

vanskeligt at identificere nogen semantisk kamp. Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten 

kondenserer også i denne folketingsbehandling demokratiske værdier og retssikkerhed til at 

omhandle domstolskontrollen med PET i den semantiske sagsdimension. Her påpeger Dansk 

Folkeparti og de Konservative, at de ikke finder, der er sket en forringelse med domstolskontrollen 

og derved retssikkerheden. Denne semantiske kamp bliver ikke foretaget ud fra andet end 

ordførertalerne, hvilket gør det vanskeligt at se nogen dominerende semantik. Så udover at der 
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skabes en semantik, hvor domstolskontrol bliver afgørende for vores retssikkerhed, mener jeg ikke 

at kunne iagttage andre semantiske kondenseringer.     

 

5.2.3 Udvikling fra første antiterrorpakke  

Som de to foregående afsnit er denne del af analysen også præget af, at der ikke er meget politisk 

debat i tredjebehandlingen. Denne del af min analyse sker på baggrund af nedenstående 

underspørgsmål.   

 

3. Hvordan vurderes den første antiterrorpakke under folketingsbehandlingen af den anden 

antiterrorpakke?  

 

Ligesom kritikken under førstebehandlingen bliver der i tredjebehandlingen også rettet kritik mod, 

at der ikke har været foretaget en uvildig evaluering af den første antiterrorpakke, før man har 

fremlagt denne lovpakke. Dette påpeges af både Elisabeth Arnold og Anne Baastrup i deres 

ordførertaler (L217 BEH 3 2006:1-2). Denne gennemgang finder de nødvendig for at se, hvorledes 

den nye lovpakke er det nødvendige og rigtige skridt at foretage i forhold til terrortruslen. 

Justitsministeren mener modsat kritikerne, at der foreligger masser af dokumentation for 

nødvendigheden af denne lovpakke (L217 BEH 3 2006:13). Hvad denne dokumentation er, kommer 

ministeren ikke ind på. Det mest bemærkelsesværdige i denne folketingsbehandling er, hvordan 

justitsministeren forholder sig til, at det skulle være nødvendigt at evaluere den lovpakke, som blev 

indført i 2002. Som jeg viste i min analyse af førstebehandlingen, at Lene Espersen var enig med 

Elisabeth Arnold i, at de beslutninger, der blev truffet i 2002, blev truffet influeret af det chok, som 

angrebet på USA medførte. I denne behandling afviser Lene Espersen, at det skulle være 

nødvendigt at evaluere den lovpakke, der blev indført i 2002 (L217 BEh 3 2006:9). Dette skyldes, 

ifølge Lene Espersen, at hvis man fandt noget, som man ikke fandt godt nok og derfor ville ændre, 

ville Danmark gå imod både FN konventioner og EU’s rammeafgørelse (Ibid). Dette er også i 

kontrast med, hvad Lene Espersens partifælle Tom Behnke gav udtryk for under 

førstebehandlingen, hvor han tilkendegav, at de Konservative var indstillet på at evaluere lovpakken 

fra 2002. Lene Espersen påpeger samtidig, at hun ikke forventer, at det Radikale Venstre vil være 

parate til at gå imod internationale bestemmelser. Derved foretager Lene Espersen en saglig 

afparadoksering af beslutningen om at evaluere lovpakken fra 2002. Lene Espersen henviser til, at 
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beslutningen om at evaluere lovpakken fra 2002 ikke kan træffes grundet de bindinger, der er på 

Danmark som følge af internationale relationer. Derved konstruerer Lene Espersen omverden som 

’en’, der beslutter, at der ikke kan besluttes (Andersen 2001:15). Dette viser også, hvorledes Lene 

Espersen argumenterer for, at beslutningen om at vedtage lovpakken i 2002 har været endegyldig, 

og at det nutidige politiske mulighedsrum er konstrueret ud fra denne beslutning. Beslutningen om 

at vedtage den første antiterrorpakke har altså begrænset fremtidige beslutningers kontingens 

(Luhmann [1984] 2000:348). 

 

5.3 Delkonklusion 

Den opfattelse af terrortruslen, som der gives udtryk for under folketingsbehandlingen, er, som 

antiterrorpakken fra 2002, kraftigt influeret af den sikkerhedspolitiske kontekst, 

folketingsbehandlingen befinder sig i. Særligt terrorangrebet mod London i 2005 bliver fremhævet 

under folketingsbehandlingen. Dette skyldes, at terrorangrebet blev udført at selvmordsbombere, 

hvoraf tre ud af de fire gerningsmænd var opvokset i Storbritannien. Opfattelsen af terrortruslen 

bliver i høj grad præget af, at terrorhandlingerne geografisk er rykket tættere på, men samtidig, at 

det er folk bosat i Storbritannien, der har udført terrorangrebet. Dette betyder, at den semantik, der 

opstår omkring terrortruslen, bliver influeret af disse forhold. Semantikken omkring terrortruslen 

bliver derfor, at terrorismen har ændret karakter, og at det er angreb fra mennesker bosat i Danmark, 

der udgør den nye sikkerhedsmæssige trussel. I denne semantik sker der en saglig afparadoksering 

af beslutningen om at vedtage antiterrorpakken, eftersom der henvises til en omverden, der ikke 

tillader, at der ikke reageres på det ændrede trusselsbillede.  

 

Denne antiterrorpakke mødes med en massiv kritik fra mange sider. Særligt uventet er det, at 

regeringspartiet Venstres egen retspolitiske ordfører Birthe Rønn Hornbech mener, at 

antiterrorpakken bryder med den danske retssikkerhed. Derudover mener det Radikale Venstre, som 

stemte for antiterrorpakken i 2002, at antiterrorpakken går for langt i sine beføjelser til PET. Det er 

netop retssikkerheden og de demokratiske værdier, som udgør den risiko, som kritikerne mener, at 

antiterrorpakken skaber. Det er den ændrede domstolskontrol med PET, der menes at være en 

svækkelse af individets retssikkerhed, da PET med en dommerkendelse har mulighed for at aflytte 

personer, der er i kontakt med en terrormistænkt. Debatten under vedtagelsen af denne 
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antiterrorpakke handler om, hvorvidt denne ændring, i hvad PET har mulighed for at foretage sig 

med en domstolskontrol, er et opgør med retssikkerheden.   

 

Et centralt element i min analyse af folketingsbehandlingen af den anden antiterrorpakker er, 

hvorledes den første antiterrorpakke vurderes. Det er i høj grad manglende vurdering af den første 

antiterrorpakke, der bliver diskuteret under folketingsbehandlingerne. Den anden antiterrorpakke er 

blevet til på baggrund af et embedsmandsudvalgs vurdering af, om den danske lovgivning var god 

nok i forhold til terrortruslen. At det er et embedsmandsudvalg, der har foretaget denne evaluering, 

og ikke et uvildigt udvalg, bliver fremhævet som særdeles kritisabelt af store dele af oppositionen. 

Oppositionen lægger vægt på, at de gerne vil have en uvildig undersøgelse til at vurdere 

lovgrundlaget, før der gives beføjelser til PET.  
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6. Konklusion 
Specialets problemformulering udsprang af en iagttagelse af den antiterrorlovgivning, der de 

seneste år har været i kraftig fokus blandt både politikere og i det øvrige samfund. 

Antiterrorpakkerne kan betragtes som politiske programmer eller retspolitiske reformer, der skal 

ruste Danmark til at kunne klare den terrortrussel, politikerne iagttager. Samtidig kan 

antiterrorpakkerne ses som to ganske omfattende lovpakker, der har medført store ændringer i 

forhold til vores retssystem og Politiets Efterretningstjenestes beføjelser. Disse iagttagelser førte til 

nedenstående problemformulering, som dette speciale er blevet udarbejdet på baggrund af. 

 

 

Hvordan opfattes terrortruslen af de involverede politikere under folketingsbehandlingerne af anti-

terrorpakkerne, og hvilke nye risici udtrykkes der i denne sammenhæng bekymring for, at 

lovgivningen skaber? 

 

 

Igennem hele specialet har jeg analyseret, hvordan antiterrorpakkerne er blevet behandlet i det 

politiske system, ud fra den terrortrussel lovgivningen skal forhindre og de risici, som vedtagelsen 

af lovgivningen kan skabe. Dette har jeg gjort ved at se på hvilke semantikker, der blev skabt 

omhandlende den trussel, som terrorismen udgør, samt i forhold til skabelsen af nye risici. Dette 

speciale er foretaget med Niklas Luhmanns systemteori som teoretisk fundament.   

 

Terrortrussel 

Den terrortrussel, der italesættes i det politiske funktionssystem ved vedtagelsen af de to 

antiterrorpakker, er tydeligt influeret af den sikkerhedspolitiske situation, der omgiver 

folketingsbehandlingen.  

 

Under folketingsbehandlingerne af den første antiterrorpakke fra 2002 kan det iagttages, hvorledes 

terrorangrebet mod USA har været en skelsættende sikkerhedspolitisk begivenhed. Terrortruslen 

opfattes som en meget konkret trussel, og behovet for handling udtrykkes fra samtlige partier i 

Folketinget. At terrorangrebet på USA blev udført af islamistiske fundamentalister, mener jeg, 

påvirker den forståelse af terrortruslen, som kommunikeres under folketingsbehandlingen. Der 
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henvises på intet tidspunkt under folketingsbehandlingerne til nogen konkret sikkerhedspolitisk 

trussel andet end en mulig gentagelse af det angreb, som USA blev udsat for. Som en refleksion 

over antiterrorpakken fra 2002 påpeges det også under folketingsbehandlingen af den anden 

antiterrorpakke i 2006, at den chokeffekt, som terrorangrebet mod USA udløste, muligvis har 

præget den antiterrorlov, som blev vedtaget. Justitsminister Lene Espersen henviser også under 

folketingsbehandlingen af den anden antiterrorpakke til, at der i perioden efter terrorangrebet på 

USA var et behov i det internationale samfund for at bevise handlekraft. Dette sætter Lene Espersen 

i modsætning til den opmærksomhed, der har været i EU efter terrorangrebet i London, om ikke at 

indføre ’panik-lovgivning’. Lene Espersen giver derigennem udtryk for, at den rammelovgivning, 

som EU indførte i 2002, var en demonstration af handlekraft og ikke et gennemarbejdet stykke 

lovgivning, som Lene Espersen karakteriserede det som i 2002. Selvom justitsministeren påpeger 

dette, giver det ikke anledning til at støtte op om ønsket om en evaluering af lovpakken fra 2002. 

Her påpeges det af Lene Espersen, at en evaluering af lovpakken fra 2002 foretaget med henblik på 

eventuelle ændringer vil være at modsætte sig internationale bestemmelser, hvilket Lene Espersen 

ikke ønsker. Her kan det iagttages, at den kontingens, som blev fikseret ved beslutningen 

(vedtagelsen af antiterrorpakken), ikke kan ændres, grundet de ”sociale forventninger” Danmarks 

internationale relationer opsætter. Det kan fremstå paradoksalt, at en lovgivning, som italesættes 

som vedtaget i en politisk presset proces, ikke ønskes evalueret af den ansvarlige minister, der i 

samme forbindelse henviser til, at eftertænksomhed er det bedste middel i kampen mod terror.     

 

Terrortruslen ændrer tydelig karakter fra folketingsbehandlingen af første antiterrorpakke til anden 

antiterrorpakke. Særligt terrorangrebet mod London i 2005 bliver italesat som eksempel på den 

ændring, der har fundet sted i terrortruslen. Hvor terrortruslen stadig i 2002 blev opfattet som en 

ydre fjende, der dog benyttede sig af utraditionelle metoder set ud fra et sikkerhedspolitisk 

perspektiv, bliver terrortruslen i 2006 italesat som en indre trussel.  Dette skyldes i høj grad, at 

terrorangrebet blev udført at selvmordsbombere, hvoraf tre ud af de fire gerningsmænd var 

opvokset i Storbritannien.  

 

Jeg kan ud fra mine semantiske analyser konkludere, at den semantik, der skabes i Folketinget om 

terrortruslen, er kraftigt påvirket af den samfundsmæssige kontekst, den befinder sig i. Den 

sikkerhedspolitiske kontekst har ved vedtagelsen af begge antiterrorpakker påvirket 

kommunikationen i det politiske system. Dette kan hovedsageligt iagttages i forbindelse med første 
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antiterrorpakke. Dette skyldes, at de beslutninger foretaget under vedtagelsen af antiterrorpakken 

kan iagttages refleksivt, når disse beslutninger er blevet fortid.     

 

Nye risici 

Jeg har gennem mine analyser iagttaget to dominerende risici, som kritikerne af 

antiterrorlovgivningen mener, den skaber. Dette er risici forbundet med terrorismedefinitionen samt 

demokratiske værdier & retssikkerhed. Disse nye risici er fremanalyseret ved en iagttagelse af 

hvilke semantiks temaer, der bliver konstrueret under folketingsbehandlingerne.  

 

I det første tema, terrorismedefinitionen, kritiseres lovgivningen for at være defineret for uklart, 

hvilket kriminaliserer langt flere end de terrorister, som lovgivningen retter sig mod. Denne debat 

fylder meget i behandlingen af den første antiterrorpakke, men bliver ikke nævnt som værende 

problematisk i folketingsbehandlingen af den anden antiterrorpakke. At den ikke bliver omtalt, som 

en risikokritik af lovgivningen under folketingsbehandlingen skyldes, efter min mening, at der i 

perioden mellem de to antiterrorpakker ikke har været rejst tiltale efter de bestemmelser, der blev 

indført med den første antiterrorpakke. Ud fra den erfaring, som perioden mellem de to 

antiterrorpakker giver, må det konkluderes, at det ud fra en analyse af det politiske system ikke kan 

iagttages, at terrorismedefinitionen har skabt nye konkrete risici for befolkningen.       

 

Det andet semantiske tema bliver konstrueret ud fra iagttagelser om, at antiterrorpakkerne kan ses 

som en trussel mod de grundlæggende rettigheder og værdier, vi bygger vores samfund på. Det er i 

særlig grad retssikkerheden, der bliver italesat som værende under pres grundet en ændring i 

domstolskontrollen med PET. Under den første antiterrorpakkes folketingsbehandlinger bliver 

forholdet til skabelsen italesat, som noget det politiske system skal være opmærksom på, mens 

selve lovgivningen ikke bliver fremstillet som en direkte trussel som retssikkerheden. Det bliver 

påpeget under folketingsbehandlingerne, at det er nødvendigt, at lovforslaget ikke bliver en 

glidebane mod en forringelse af individets retssikkerhed. Dette, konkluderer jeg igen, skyldes den 

sikkerhedspolitiske kontekst. Der sker en saglig afparadoksering af beslutningen om vedtagelsen af 

antiterrorpakken, hvor omverden (og den sikkerhedspolitiske situation i denne) gøres til et 

tvingende imperativ for beslutningen.  
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Under folketingsbehandlingen af den anden antiterrorpakke bliver det italesat direkte, at de 

lovændringer, som antiterrorpakken indfører, er en forringelse af den enkeltes retssikkerhed. Der er 

ikke politisk enighed om dette, men det bemærkelsesværdige ved den politiske situation er, at 

kritikken også kommer fra politikere, der stemte for den første antiterrorpakke. For de politikere, 

der har ”skiftet side”, medfører den anden antiterrorpakke en forringelse af retssikkerheden. Den 

anden antiterrorpakke er en videreudvikling af de bestemmelser, der blev indført med den første 

antiterrorpakke. Derved bliver de lovændringer, der er blevet indført i første antiterrorpakke, set 

som at have skabt nye risici ved sin indførelse. Derved kan jeg konkludere, at dele af det politiske 

system iagttager den første antiterrorpakke som risikoproducerende, da dens lovgrundlag er 

forudsætningen for, at den anden antiterrorpakke kan indføres.     

 

Afslutningsvis vil jeg konkludere, at antiterrorlovgivningen ud fra Luhmanns iagttagelser ændrer 

terrorismen fra fare til risiko. Luhmann påpeger, at når vi mener, der findes samfundsmæssige 

foranstaltninger, der skal forhindre en katastrofe i at finde sted, ændres opfattelsen af risikoen. Dette 

skyldes, at hvis terrorangrebet bliver udført, er dette blevet muligt, fordi PET har truffet forkerte 

beslutninger eller forsømt overvågningen af potentielle terrorister.     
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