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Lektor, dr.jur. Jonas Christoffersen, Danmark

Emnet for sektionsmødet er, hvordan den internationale regulering af immigrati-
onsretten påvirker den nationale – politiske og juridiske – beslutningsproces. Dette 
referat anser internationaliseringen for demokratisk bestemt (tese 1), ligesom den in-
ternationale menneskeret virkning på lovgivningen er beskeden snarere end markant 
(tese 2). En bestemt lovgivningsteknik forrykkede magtbalancen væk fra lovgiver 
(tese 3), og der er retssikkerhedsmæssige betænkeligheder forbundet med uigennem-
sigtig administrativ praksis (tese 4). Nationale domstole kan være en aktiv medspiller 
over for de internationale institutioner (tese 5), men EU-retten indebærer den politisk 
mest betydningsfulde internationalisering af immigrationsretten (tese 6). Politiske 
valg indebærer afvejning af fordele og ulemper, og i en globaliseret verden kan de-
mokratier ikke altid få alt (tese 7).

Introduktion1. 

Emnet ”immigrationsret og magtfordeling” kræver en afgrænsning. Den internatio-
nale, retlige regulering af immigration (indvandring) har mange aspekter, hvorfor 
magtfordelingsproblemet opstår på mange måder og i mange sammenhænge. 

Jeg vil ikke foretage nogen systematisk funderet afgrænsning af emnet, men vil 
behandle udvalgte problemstillinger af særlig interesse. Dog vil jeg ikke behandle 
problemstillinger af særlig interesse for flygtning, da den politiske og retlige regule-
ring af flygtninges forhold er speciel. 

I tiden efter anden verdenskrig var Danmark genstand for indvandring af arbejds-
immigranter fra Sverige, Norge, Tyskland og Polen (samt flygtninge fra navnlig 
Tyskland og Ungarn). Fra 1960’erne kom immigranterne navnlig fra lande uden for 
Vesteuropa (navnlig Jugoslavien, Marokko, Pakistan og Tyrkiet), da efterspørgslen 
efter arbejdskraft var betydelig. Som følge navnlig af de økonomiske problemer i 
1970’erne og den stigende arbejdsløshed steg den politiske modvilje mod immigra-
tion af arbejdskraft, men Danmark tillod betydelig indvandring indtil 2001. Pr. 1. 
januar 2007 var der ca. 480.000 indvandrere og efterkommere i Danmark svarende 
til knap 9 procent af befolkningen, hvilket var en stigning på 45 procent på 10 år. Af 
denne gruppe udgjorde tyrkiske indvandrere og efterkommere ca. 12 procent, irakere 
ca. 6 procent og tyskere ca. 6 procent.1

Immigrationen var primært begrundet i dansk lovgivning, men Danmark har påta-
get sig internationale forpligtelser til at tillade immigration fra tre retninger: norden, 

1  Udlændingeservice: Tal og fakta – befolkningsstatistik om udlændinge (juni 2007).
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Europa og verden. Dette er ikke stedet for en nærmere beskrivelse af Danmarks inter-
nationale forpligtelser, men der kan være grund til kort at skitsere reguleringen med 
henblik på at indikere, hvorfra udfordringerne kommer.

Norden: Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan frit opholde sig og 
arbejde i Danmark, ligesom familiemedlemmer kan få opholdstilladelse efter EU/
EØS-reglerne.

Europa: Statsborgere i EU, EØS og Schweiz kan opholde sig og arbejde i Dan-
mark efter reglerne om fri bevægelighed i EU-traktat og afledet regulering (se nær-
mere afsnit 7).

Verden uden for: Der gælder visse internationale traktater om indrejse og ophold 
af menneskeretlig karakter i form af navnlig Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention og FN’s Konvention om Civile og Politiske Rettigheder, hvor især retten 
til privat- og familieliv og forbuddet mod tortur m.v. kan sætte grænser for staternes 
fri regulering af immigrationsretten.

Demokratisk bestemt internationalisering (Tese 1)2. 

Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde er politisk bestemt. Begrænsninger-
ne på den politiske regulering af immigrationen er derfor i meget vidt omfang direkte 
politisk bestemt. Der består intet demokratisk problem, så længe lovgivningsmagten 
bevarer adgangen til at træffe politiske beslutning om ophævelse af Danmarks inter-
nationale forpligtelser. Uanset dette udgangspunkt er en del af den retlige regulering 
er ikke direkte politisk besluttet af danske myndigheder, hvilket indebærer en magt-
fordelingsmæssig udfordring – men intet demokratisk problem.

Der tænkes navnlig på, at ikke-politiske organer i form navnlig af EF-domstolen 
og Menneskerettighedsdomstolen har anlagt fortolkninger, som indebærer nye in-
ternationale forpligtelser for bl.a. Danmark. Det er imidlertid tilsigtet, at juridiske 
organer på folkeretligt grundlag kan skabe nye forpligtelser, og det stod således klart 
allerede ved vedtagelsen af Wienerkonventionen om Traktatretten i 1960’erne, at in-
ternationale traktater kan fortolkes dynamisk og i lyset af den enkelte traktats ordlyd, 
genstand og formål. 

I Danmark har den kritik af magtfordelingsmæssig relevans været rejst, at fortolk-
ningen af EMRK er gået for vidt.2 Kritikken er en følge af en klassisk modstand mod 
international regulering kombineret med en tekstpositivistisk tilgang til fortolkning. 
Kritikken trives i Justitsministeriet, hvis minister i 2005 meddelte, at EMD ikke bør 
afgøre det ”fordelingspolitiske spørgsmål”, hvornår der er tilstrækkelig grund til at 
forskelsbehandle forskellige persongrupper i samfundet. Justitsministeren kom også 
til at udtale, at EMD havde ”enevældig indflydelse” på menneskeretten, men senere 
2  Mads Bryde Andersen: ”Opgør med menneskeretstænkningen” (kronik), Berlingske Tidende, 13. marts 
2005, og Rytter: Går Menneskerettighedsdomstolen for vidt? - Fortolkning og retsskabelse i Strasbourg, 
Juristen 2005 s. 9-19.
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har ministeren udtalt, at der ikke er grund til at ændre EMRK, da det vil være ”mere 
ødelæggende end gavnende”, fordi ”alle mulige [vil] have ændret andre ting”, hvis 
der tages hul på diskussionen.3 

Kritikken er ikke ny. Allerede under forhandlingerne i slutningen af 1940’erne 
var et mindretal, herunder Danmark, Norge og Storbritannien, tilhængere af stramme 
formuleringer, der skulle beskytte statens suverænitet,4 men flertallet foretrak rum-
melige bestemmelser og en domstol til at udfylde EMRK. Den forhandlingsposition, 
som blandt andet Danmark indtog for 60 år siden, vandt hverken tilslutning dengang 
eller senere.

Danmark har således gentagne gange i perioden fra 1953 til 1998 anerkendt 
EMD’s fakultative jurisdiktion. I 1992 blev EMRK inkorporeret bl.a. for at give dan-
ske domstole et klarere mandat til at anvende EMRK i tilfælde, hvor EMD’s dynamiske 
fortolkning gjorde det påkrævet.5 Siden 1998 har Danmark tilsluttet sig EMD’s obliga-
toriske jurisdiktion. Danmark har aldrig lovgivet med vished om og i erkendelse af, at 
loven ville stride mod den internationale menneskeret. Danmark har ligeledes tilsluttet 
sig overførsel af fortsat flere beføjelser til EU og EF, ligesom Danmark støtter EU’s 
tiltrædelse af EMRK i medfør af Lissabon-traktatens art. 6, stk. 2.

Det er ikke dokumenteret, at der i Europa (udover Rusland) skulle være nogen ud-
bredt politisk modstand mod den internationale beskyttelse af menneskerettighederne. 
Den danske regering er skeptisk over for 12. tillægsprotokol om diskrimination, men 
der foreligger mig bekendt ikke oplysninger om, at andre landes undladelse af at til-
træde protokollen er udtryk for en generel politisk modstand mod EMRK/EMD. Der 
blev for eksempel ikke i forbindelse med forhandlingerne om senest 14. tillægsprotokol 
sendt blot det mest skrøbelige signal om, at EMD er gået for vidt i sine fortolkninger. 
Tværtimod blev subsidiaritetsprincippet styrket ved 14. tillægsprotokol for at modvirke 
en deregulering, som kunne følge af en ændring af EMD’s funktion.

Selv om en (mindre) del af de internationale forpligtelser opstår i ikke-politiske 
fora, så har denne ikke-politiske udvikling af de internationale forpligtelser, der be-
grænser immigrationslovgivningen, altså indirekte politisk opbakning i form navn-
lig af politiske beslutninger om at opretholde deltagelsen i internationalt samarbejde 
trods de politiske konsekvenser for immigrationslovgivningen. Der er således foreta-
get politiske afvejninger, hvorefter Danmarks suverænitet inden for immigrationsret-
ten er blevet begrænser for at opnå andre fordele.

Kritikken kan ikke desto mindre vise sig at få uheldige konsekvenser, såfremt 
der på tiltrædelsestidspunktet stilles strengere krav end tidligere til klarheden af  
Danmarks internationale forpligtelser. Tidligere blev den manglende klarhed og  
præcision anset som en hindring for anvendeligheden og inkorporationen af  

3  Se nærmere Jonas Christoffersen: ”Den danske debat om den internationale menneskeret”, Nordisk 
Tidsskrift for Menneskeret 2006, vol. 24, nr. 2, s. 97-114.
4  Susan Marks: “The European Convention on Human Rights and its Democratic Society” 66 British 
Yearbook of International Law 1996 s. 209-238, navnlig s. 214.
5  F.eks. betænkning 1220/1991 om inkorporering af EMRK s. 149.



108 Jonas Christoffersen

traktater i national ret,6 men ikke for at tiltrædelse en traktat. Efterhånden som det har 
vist sig, at folkeretten får effektivitet via den internationale retshåndhævelse, stiller 
Justitsministeriet sig tvivlende over for det hensigtsmæssige i at tiltræde f.eks. til-
lægsprotokol nr. 12 om diskrimination.7 Mærkbare stramninger af klarhedskravet på 
tiltrædelsestidspunktet vil i højere grad end hidtil gøre det påkrævet på internationalt 
plan at opnå enighed om mere præcise formuleringer. Da det historisk set har vist sig 
at være vanskeligt, kan konsekvensen blive, at international regulering bliver mindre 
effektiv. Spørgsmålet er, om små lande som de nordiske lande er så bekymrede for 
de magtfordelingspolitiske udfordringer, at de vil begrænse det internationale samar-
bejde, som jævnligt er til små landes fordel. 

Tese 1: Internationaliseringen er demokratisk bestemt, idet der løbende er fore-
taget politiske afvejninger, hvorefter suveræniteten er blevet begrænset for at opnå 
andre fordele, hvilket ikke indebærer noget demokratisk problem, men en magtfor-
delingsmæssig udfordring.

Lovgivningsmæssige konsekvenser af EMRK (Tese 2)3. 

EMRK’s betydning for lovgivningsprocessen er vanskelig at vurdere. Det første pro-
blem er, at der ikke er offentlig tilgængelig viden om, hvilke politiske forslag der ville 
kunne have samlet flertal i folketinget, men som opgives på grund af den internationale 
regulering. Det er min fornemmelse baseret på samtaler med embedsmænd, at nogle 
politiske forslag afvises af embedsværket med henvisning til Danmarks internationale 
forpligtelser, men at forslagene oftest er temmelig urealistiske og vidtløftige.

Det andet og mere relevante problem opstår, når lovgivningen udtrykkelig af-
grænses med henvisning til Danmarks internationale forpligtelser. For eksempel er 
der vedtaget talrige ændringer til udlændingeloven under den udtrykkelige forudsæt-
ning, at loven skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med Danmarks inter-
nationale forpligtelser (se nærmere punkt 6 nedenfor om Tese 5). I sådanne tilfælde 
begrænser de internationale forpligtelser lovgivningens omfang, hvilket umiddelbart 
har magtfordelingsmæssige og retssikkerhedsmæssige konsekvenser, som er demo-
kratisk velfunderede.

Det er imidlertid ikke åbenbart, at de magtfordelingsmæssige konsekvenser er så 
omfangsrige, som man umiddelbart kunne tro. For det første har lovgivningsmagten 
frihed til at bryde Danmarks internationale forpligtelser, da folkeretten ikke har virk-
ning på forfatningsniveau.8 Der er derfor tale om en politisk selvbåndlæggelse som 
følge af den internationale regulering, der hviler på tidligere politisk beslutning om 

6  Betænkning 1407/2001 s. 150 ff., jf. betænkning 682/1973 s. 45 ff., om klarhed, generelle bestemmelser 
og programerklæringer.
7  Justitsministerens udkast til tale af 6. april og 11. maj 2005.
8  Jonas Christoffersen: ”Folkeretskonform grundlovsfortolkning” i Politik og jura - Festskrift til Ole 
Espersen (Henning Koch, red.) (2004) s. 241-268.
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deltagelse i internationalt samarbejde. Såfremt magtfordelingsspørgsmålet vurderes 
ud fra et parlamentarisk perspektiv, er der altså tale om, at det parlamentariske 
flertal opretholder og dermed støtter tidligere beslutninger om internationalt sam-
arbejde.

Med disse forbehold kan kort anføres tre – ikke udtømmende - eksempler på, 
hvordan internationale forpligtelser har haft konkret betydning for udformningen 
af immigrationsretten, nemlig udvisning af kriminelle udlændinge, asylretten og 
retten til familiesammenføring.

EMRK har måske haft sin mest markante betydning i forhold til lovgivningen 
om udvisning af kriminelle udlændinge siden 1996, hvor Folketinget vedtog, at alle 
udlændinge, der bliver idømt ubetinget frihedsstraf for narkotikakriminalitet, skal 
kunne udvises at Danmark, uanset straffens længde, uanset varigheden af opholdet 
i Danmark, og uanset hvilken type narkotika der var tale om.9 Udvisning skal dog 
undlades, såfremt en individuel vurdering “afgørende taler herimod”. I lovforsla-
get hedder det, at udvisningsreglerne skal fortolkes og anvendes i overensstem-
melse med Danmarks internationale forpligtelse, og at udvisning skal udelades “i 
det omfang, det ville stride med Danmarks internationale forpligtelser”.10 Senere er 
tilgangen udvidet til at omfatte en række andre forbrydelse, og det er til stadighed 
forudsat, at der ikke vil blive udvist, hvis det strider mod Danmarks internationale 
forpligtelser. Højesteret har til dels retableret lovens system, hvorefter udvisnings-
adgangen navnlig beror på opholdets og straffens varighed, ved i en konkret sag 
at udtale, at det trods lovens system “ikke kan komme på tale” at udvise, og at en 
udvisning måtte forudsætte ”en langvarig fængselsstraf” eller ”flere fængselsstraffe 
af betydelig længde”.11

Den internationale menneskeret står også centralt i asylretten, idet opholdstil-
ladelse gives til en udlænding, som enten er omfattet af FN’s Flygtningekonven-
tionen eller som ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf, tortur 
eller umenneskelig / nedværdigende behandling eller straf og dermed har krav på 
opholdstilladelse efter Danmarks internationale forpligtelser. Danmark har dermed 
skåret adgangen til asyl ned til et internationalt minimum.12

Betydningen for reglerne om familiesammenføring fremkommer først og frem-
mest derved, at der gælder særlige regler for indrejse af nordiske statsborgere, EU/
EØS-statsborgere, efter Schengen-aftalen og af flygtninge (se også afsnit 7 neden-
for). Derudover er der i en lang række bestemmelser om meddelelse af opholdstil-
ladelse taget forbehold om at fravige lovens almindelige krav af ”ganske særlige 

9  Lov nr. 1052 af 11. december 1996 om ændring af udlændingeloven, jf. Folketingstidende 1995-96 
tillæg A, s. 1016 f., navnlig s. 1017 højre spalte. Lovgivningen indebar en tilnærmelse til befolkningens 
ønsker om en strammere udlændingepolitik, jf. Lise Togeby: Magt og demokrati i Danmark: hovedresul-
tater fra magtudredningen (Århus: Århus Universitetsforlag 2003) s. 107.
10  Folketingstidende 1995-96 tillæg A, s. 1017 højre spalte og s. 1018 højre spalte. 
11  UfR 1999.1394 H.
12  Se nærmere fodnote 59.
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grunde”. I lovforslag specificeres dette ofte til tilfælde, i) hvor den herboende ikke 
har mulighed for med ansøgeren at indrejse og tage ophold i et andet land, ii) hvor 
den herboende ikke kan tage ophold i hjemlandet på grund af fortsat risiko for for-
følgelse, iii) hvor hensynet til mindreårige børn bosiddende er tungtvejende, eller 
iv) hvor høj alder, alvorlig sygdom eller alvorligt handikap ville gøre det huma-
nitært uforsvarlig at tillade familiesammenføring i tilfælde af manglende adgang 
behandlings- eller pleje i udlandet. Der skal gives opholdstilladelse i tilfælde, hvor 
nægtelse ville krænke de internationale menneskerettigheder, ligesom der muligt 
kan og skal gives tilladelse i videre omfang. På grund af denne sammenhæng mel-
lem lovgivningens formulering og forudsætninger samt Danmarks internationale 
forpligtelser kommer den internationale menneskeret til at være omdrejningspunk-
tet for (til dels politisk betinget) uenighed om fortolkningen og anvendelsen af 
lovgivningen.13 

Det er vanskeligt at opgøre den kvantitative, lovgivningsmæssige virkning af 
immigrationsretten på dette område, da der ikke foreligger offentligt tilgængelige 
oplysninger om, hvor mange afgørelser der er truffet alene på grundlag af den inter-
nationale menneskeret. Højesteret har i perioden 1997-2005 frifundet 30 personer 
for påstand om udvisning, ligesom landsretterne i 2001-2003 havde frifundet 13 
personer.14 Der foreligger ingen oplysninger om antallet af sager, hvor anklage-
myndigheden har undladt at nedlægge påstand om udvisning. Der foreligger heller 
ingen oplysninger om antallet af opholdstilladelser meddelt på grund af den inter-
nationale menneskeret. Endelig bemærkes, at det ikke er givet, at lovgivningen 
havde været helt anderledes, såfremt lovgivningsprocessen havde været fri for ind-
flydelse af den internationale menneskeret. Der er således ikke givet, at Danmark 
ville have tilladt udsendelse til tortur m.v. eller ville have ignoreret hensynet til 
privat- og familielivet, såfremt det havde været tilladt efter folkeretten.

Tese 2: Lovgivningsmagten har respekteret den internationale menneskeret, 
hvilket har indebåret en vis kvantitativ virkning på lovgivningen, men det er den 
symbolske snarere end kvantitative betydning, der har vakt opsigt.

Lovgivningsteknikken og magtbalancen (Tese 3)4. 

Som nævnt under afsnit 3 har lovgivningsmagten navnlig ved udlændingelovgiv-
ning overladt ansvaret for overholdelsen af de internationale menneskerettigheder til 
13  Se f.eks. Institut for Menneskerettigheder: Udredning nr. 1 om ægtefællesammenføring.
14  I perioden 1. januar 1997 til 15. august 2003 har Højesteret i 66 sager taget stilling til spørgsmålet 
om udvisning af 75 tiltalte, hvoraf ca. 25 blev frifundet for påstanden om udvisning, ligesom Højesteret 
i perioden medio 2003 til medio 2005 har fået forelagt sager om udvisning af 34 tiltalte, hvoraf fem blev 
frifundet for udvisning. I perioden 2001- medio 2003 frifandt landsretterne for påstanden om udvisning 
i 13 af 40 sager, og der foreligger ikke officielle optællinger af senere landsretspraksis, jf. Anklagemyn-
dighedens Årsberetning 2001-2002 pkt. 5.3-5.8 og bilag 1-3 samt Anklagemyndighedens Årsberetning 
2003-2004 pkt. 5.3. 
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forvaltning og domstole. Det er i lovforslag indsat henvisninger til menneskerettig-
hederne uden at det konkret angives, hvordan retsstillingen skal være. Lovgivnings-
teknikken forrykkede selvsagt magtbalancen.15

Problemet er, at lovgivningsmagten i nogle tilfælde har forsømt at tilpasse lov-
givningen til internationale standarder. Lovgivningsteknikken på udlændingeområ-
det har betydet, at Højesteret siden 1997 har fået forelagt en lang række udvisnings-
sager, hvor såvel anklagemyndigheden som landsretterne havde undladt at foretage 
tilstrækkelig nuancerede bedømmelser af indholdet af den internationale menneske-
ret. Det betød, at Højesteret i en række sager undlod udvisning med henvisning til 
bl.a. EMRK artikel 8. Dette vakte opsigt i offentligheden, men lovgivningsmagten 
fremkaldte situationen.16 

Magtbalancen hviler på det grundsynspunkt, at danske domstole skal følge 
EMD’s fortolkning af EMRK,17 medmindre der er tale om en vilkårlig eller klart 
forkert fortolkning af EMRK. Danske domstole anlægger et variabelt – men som 
regel ret strengt – klarhedskrav, som betyder, at den internationale menneskeret kun 
tillægges selvstændig betydning, hvis der er ret sikkert grundlag for det i ordlyd og/
eller praksis.18 Der indlægges som udgangspunkt ingen sikkerhedsmargin mellem 
forståelsen af EMD’s praksis og den anlagte fortolkning.19 Klarhedskravet står lige-
ledes centralt i Norges Høyesteretts praksis, men det norske klarhedskrav er mindre 
strengt end det danske.20 Det kan også udtrykkes på den måde, at hvis der er tvivl 
om fortolkningen af EMRK, og hvis retsspørgsmålet har tilstrækkelig betydning for 
national ret, så må fortolkningstvivlen komme lovgiver til gode, såfremt lovgivers 
løsning er tilstrækkelig velfunderet ud fra de samfundsværdier, der normalt værnes i 
det nationale retssystem.21 

Trods dette udgangspunkt har der siden UfR 2002.736 være indlagt en begrænset 
margin i Højesterets praksis om udvisning af kriminelle udlændinge, men den margin 
beror formentlig snarere på Højesterets frigørelse fra EMD’s praksis pga. praktiske 
forhold end på frygten for domfældelse ved EMD. Praksis på dette område kan heller 
ikke forstås uden hensyntagen til lovgivningsteknikken på området.22

15  Jens Vedsted-Hansen og Ida E. Koch: ”Internationale menneskerettigheder som konfliktkilde i national 
ret”, i Ida E. Koch m.fl. (red.): Menneskerettigheder og magtfordeling - domstolskontrol med politiske 
prioriteringer (2004) s. 19-58.
16  Torben Melchior: ”Maastricht, Tvind ... og hvad så?”, i Torsten Iversen m.fl. (red.): Hyldestskrift til 
Jørgen Nørgaard (2003) s. 201-219.
17  UfR 1996.234 H.
18  Betænkning 1407/2001 s. 307, Jonas Christoffersen: “Folkerettens virkning i dansk ret” UfR 2001 
B. 143 samt Mohammed Ahsan og Søren Skibsted: “Menneskerettighedskonventioners retskildemæssige 
status i dansk ret” Juristen 2002 s. 92-104.
19  F.eks. UfR 2004.1765 H, jf. EMD Ciliz v. the Netherlands.
20  NRt 2000.996, NRt 2002.557, NRt 2003.359 og kendelse af 24. juni 2005 (HR-2005-01014-A).
21  Jf. Lars Oftedal Broch: “Skjønnsmarginen i nyere praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol” 
Lov og rett 2005 s. 282.
22  F.eks. Torben Melchior: ”Maastricht, Tvind ... og hvad så?”, i Torsten Iversen m.fl. (red.): Hyldestskrift 
til Jørgen Nørgaard (2003) 201-219.
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Den implementeringsteknik, hvorefter abstrakte henvisninger til EMRK m.v. blev 
indført i lovforarbejderne, er i vidt omfang forladt. Justitsministeren fremhævede i et 
samråd i Folketingets Retsudvalg 12. maj 2005, at lovgivningsmagten bør gøre sig 
”mere umage med at vejlede om, hvordan vi mener, at ny lovgivning skal forstås i 
forhold til internationale forpligtelser og Menneskerettighedsdomstolens praksis.”23 
Det er udtryk for en ændring, som fandt sted for flere år siden – blandt andet ved 
ændringen af reglerne om familiesammenføring og asyl i 2002. 

Det må derfor antages, at danske domstoles fremtrædende rolle ved implemente-
ringen af menneskeretten de seneste 5–10 år vil vise sig at være en afvigelse fra nor-
men, fordi lovgivningsprocessen nu normalt indeholder mere præcise beskrivelser af 
den til grund for lovgivningen liggende fortolkning af menneskeretten. 

Den mere udførlige lovgivningsteknik svarer vel i virkeligheden til, hvad der var 
tilsigtet ved inkorporationen af EMRK i begyndelsen af 1990’erne. Det var ønsket 
og forudsat, at lovgivningsmagten løbende skulle drage omsorg for foreneligheden 
af dansk ret med den internationale menneskeret.24 Da henvisnings-teknikken synes 
forladt, må domstolenes rolle forventes at blive mindre fremover, selv om domsto-
lenes ultimative ansvar i enkelte sager hverken kan eller skal forsvinde. Det ligger i 
kerneområdet af domstolenes virksomhed at foretage konkrete bedømmelser og af-
vejninger på grundlag af de kriterier, der udtrykkes i loven, og i lyset af de standarder, 
der er forudsat i lovgivningsprocessen, herunder internationale menneskerettigheds-
standarder. Desuden kan fortolkningstvivlen – på grund af retsgrundlagets karakter 
og den dynamiske fortolkning – aldrig udryddes.25

Det må samtidig understreges, at domstolene lægger selvstændig vægt på lov-
givningsmagtens bedømmelse af et konkret fortolknings- eller afvejningsspørgsmål, 
hvis der er foretaget udførlig vurdering af forholdet til internationale forpligtelser.26 
Højesteret har – vistnok navnlig i skriftligt behandlede sager – de senere år mere ud-
førligt refereret lovforarbejder under et særlig afsnit om ”retsgrundlaget”, hvilket alt 
andet lige må antages at styrke lovforslagenes betydning for afgørelserne, herunder 
på bekostning af den internationale menneskeret, som ikke ses refereret eller sam-
menfattet i Højesterets afgørelser. 

Kombinationen af domstolenes almindelige vægtlægning af lovforarbejder kombi-
neret med lovforarbejdernes mere udførlige fortolkninger af den internationale menne-
skeret kan indebære en tilbageskydning af fortolkningskompetencen fra domstolene til 

23  Udkast til tale af 11. maj 2005 s. 6 pkt. 3.
24  Betænkning 1220/1991 s. 148 ff. I Justitsministeriets seneste vejledning om lovkvalitet fra juni 2005 
anføres det kortfattet, at såfremt et lovforslag giver adgang til at træffe skønsprægede afgørelser, der ofte 
rejser spørgsmål i forhold til konventionerne, bør lovforslagets bemærkninger indeholde ”en rimelig vej-
ledning om indholdet af de menneskeretlige forpligtelser, herunder om de kriterier og forhold, der … har 
betydning for myndighedernes afgørelser”.
25  Henrik Palmer Olsen: ”Når praksis overhaler grundloven”, i Stine Jørgensen m.fl. (red.): Nye retlige 
design (2003) s. 91-104 navnlig s. 98.
26  Se betænkning 1407/2001 s. 308 og f.eks. UfR 2005.1265 H om afskedigelsen af kvinde for at bære 
religiøst begrundet hovedtørklæde i strid med arbejdsgiverens beklædningsregler.
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lovgivningsmagten. Det vil – medmindre fortolkningerne er genstand for reel politisk 
debat – sige fra domstolene til regeringen/forvaltningen/embedsmændene. Så længe 
lovgiver holder sig inden for rammerne af det fortolkningsråderum, som EMRK 
overlader til staterne, er der ikke grundlag for at være skeptisk over for lovgivnings-
magtens fortolkning af EMRK, heller ikke selv om det reelt af forvaltningen/embeds-
mændene, der fortolker.

En reel domstolskontrol af de fortolkninger, der er lagt til grund af lovgivnings-
magten/forvaltningen/embedsmændene, strider dog fortsat ikke mod den tilsigtede 
magtbalance, så længe domstolene i medfør af klarhedskravet har tilstrækkeligt 
grundlag for sine fortolkninger og ikke overimplementerer. De fortolkninger, der 
lægges til grund i lovforslag, er i sagens natur politisk orienterede, og der kan derfor 
være behov for at neutralisere og korrigere fortolkningerne, således at de stemmer 
overens med almindeligt accepterede fortolkningsprincipper. Desuden er der princi-
piel forskel på lovgivningsmagtens forudgående og generelle fortolkninger og dom-
stolenes efterfølgende og konkrete afgørelser.

Afslutningsvis kan det overvejes, om uklarheden omkring indholdet af Danmarks 
internationale forpligtelser på immigrationsområdet er så stor, at det giver mærkbare 
problemer for lovgiver. Det er vanskeligt at besvare dette spørgsmål, fordi der er tale 
om grader af uklarhed og niveauer af besvær. Det er imidlertid min vurdering, at der 
ikke i praksis er forekommet markante eksempler på så overraskende fortolkninger, 
at lovgivningsmagten reelt ikke har været i stand til at forudse problemerne i rimelig 
tid.

Tese 3: Den lovgivningsteknik, hvorefter der i forarbejderne indførtes generelle 
henvisninger til den internationale menneskeret, forrykkede magtbalancen, idet lov-
givningsmagten lagde ansvaret for den rette fortolkning på forvaltning og domstole, 
men den senere lovgivningsteknik med mere udførlige redegørelser for fortolkningen 
kan forventes at indebære en tilbageskydning af fortolkningskompetencen fra for-
valtning og domstole til lovgivningsmagten.

Vanskelig administration af skønsmæssige beføjelser (Tese 4)5. 

Anvendelsen af skønsmæssige beføjelser har ligeledes givet anledning til betyde-
lige vanskeligheder for navnlig udlændingemyndighederne, som er pålagt opgaven 
at forvalte lovgivningen om navnlig familiesammenføring i overensstemmelse med 
Danmarks internationale forpligtelser. Det er vanskeligt at bedømme omfanget af 
problemerne, fordi der ikke foreligger præcise oplysninger om, hvordan udlændin-
gemyndighederne i praksis fortolker lovgivningen i lyset af Danmarks internationale 
forpligtelser.27 

27  Jonas Christoffersen: Ægtefællesammenføring, EU-ret & Menneskeret 2004 nr. 6 s. 273 ff.
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Selv om det i lovforslag er anført, hvordan lovgivningen forudsættes anvendt, kan 
der være ganske uklart, hvilken administrativ praksis der følges. Det har konsekvenser 
for de medborgere, der må leve med en høj grad af uigennemsigtighed i forvaltningen, 
der ikke er ufejlbarlig. Det er imidlertid ikke kun eksterne personer, men også Integra-
tionsministeriet og Udlændingeservice, der har haft svært ved at identificere admini-
strativ praksis på selv klart identificerede, konkrete områder. Det skyldes, at det ikke 
er muligt ved hjælp af Udlændingeregisteret at finde konkrete sager om betydningen 
af enkelte kriterier fremhævet i forarbejderne så som f.eks. høj alder, særbørn, han-
dikaps etc. I lyset af sagernes kompleksitet og betydning for ansøgerne må man stille 
forholdsvis store krav til åbenheden i forvaltningen, men administrativ praksis ser ud 
til at have været så uklar, at det i sig selv giver anledning til retssikkerhedsmæssige 
betænkeligheder, der måske overstiger bekymringen om den rette implementering af 
EMRK.28

I januar 2005 meddelte Integrationsministeriet, at det ville overveje, om der var 
behov for at øge gennemsigtigheden f.eks. ved at lægge ministeriets retningslinjer for 
behandlingen af konkrete sager ud på hjemmesiden. Der blev først taget initiativer 
i retning af øget gennemsigtighed, da det i slutningen af september 2005 kom frem, 
at der i omkring 1½ år var gjort undtagelse fra tilknytningskravet og 24 års reglen i 
forhold til personer med særlig erhvervsmæssigt tilknytning til Danmark. Den mang-
lende åbenhed blev kritiseret, og Folketingets Ombudsmand fandt medio 2006, at det 
ville have været bedst stemmende med god forvaltningsskik at offentliggøre notatet.29 
I oktober 2005 meddelte integrationsministeren, at der ville blive etableret en IT-por-
tal med adgang til bl.a. generelle notater og konkrete afgørelser. Det er nu via denne 
portal muligt at finde afgørelser og notater, der belyser praksis på udlændingeområ-
det. De konkrete afgørelser har alle vejledende eller principiel værdi og illustrerer 
dermed gældende praksis. Det vides ikke, om alle afgørelser af principiel betydning 
offentliggøres. Under alle omstændigheder indebærer den stigende åbenhed en større 
hensyntagen til borgernes behov for oplysninger om deres retsstilling.30 

Spørgsmålet om klarhedskravet og en eventuel sikkerhedsmargin ved fortolknin-
gen af internationale forpligtelse har også været rejst i forhold til forvaltningen. Den 
almene opfattelse synes at være, at udlændingelovens almindelige regler skal anven-
des, medmindre Danmarks internationale forpligtelser gør undtagelser nødvendige, 
men der er ifølge forskellige lovforslag hjemmel til at gøre undtagelser i videre om-
fang end nødvendiggjort af Danmarks internationale forpligtelser.31 

28  Se herom nærmere Jonas Christoffersen: Forvaltningsretlig transparens: om familiesammenføring i 
praksis, Juristen 2006 s. 37-45.
29  Folketingets Ombudsmands Beretning 2006 s. 350.
30  For så vidt angår asylretten er en redegørelse for EMD’s praksis optaget som bilag til forslaget til den 
senere gennemførte L 2006 429, jf. FT 2005-06, Tillæg A (L 128). Se også Anders Henriksen i Juristen 
2004 s. 93-103 og Kim U. Kjær i Juristen 2004 s. 322-326 om ændringen. For så vidt angår udvisning pga. 
kriminalitet er navnlig Rigsadvokatens løbende oversigter informative.
31  Se Jonas Christoffersen i EU-ret & Menneskeret 2004 nr. 6 s. 275 ff.
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Uanset at der kan gøres undtagelse i videre omfang end nødvendigt af hensyn til de 
internationale forpligtelser, kan det være mere eller mindre klart, i hvilket omfang den 
internationale menneskeret tilsiger, at der skal gøres undtagelse. Spørgsmålet opstår 
derfor i tvivlstilfælde, om udlændingemyndighederne skal fastholde lovens alminde-
lige regler og meddele afslag eller indlægge en sikkerhedsmargin og give opholdstilla-
delse. Integrationsministeriets udgangspunkt er været, at såfremt der ikke er afgørelser 
fra EMD, som viser, at EMRK er krænket, anses EMRK ikke for krænket.32

Dette udgangspunkt er dog ikke ubetinget. I et notat af 14. juni 2005 om afgørelse 
af sager om flygtninges ægtefællesammenføring anfører Integrationsministeriet, at 
der i flygtningesager gives opholdstilladelse, hvis der er tale om reelt ægteskab, og 
hvis der ikke kan tages ophold i et vestligt land. Begrundelsen er, at ”der ved admini-
strationen af reglerne bør være en sikkerhedsmargin i forhold til at sikre overholdelse 
af forpligtelsen til at respektere familieliv efter Den Europæiske Menneskerettig-
hedskonventions artikel 8”.33 En sikkerhedsmargin indebærer selvsagt en slækkelse 
af klarhedskravet. Tilsvarende anføres det i et notat af 15. december 2004 om æn-
dring af praksis for indgivelse af ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark, 
at det i visse sager vil kunne være åbenbart urimeligt at kræve ansøgningen indgivet 
i udlandet, og at en videre åbning over for indgivelse af ansøgning her i landet ”vil 
være bedst stemmende med Danmarks internationale forpligtelser”.34 Formuleringen 
antyder, at Danmark ved en anden retstilstand ikke ville begå folkeretsbrud, ligesom 
det ikke er ganske klart, hvilke internationale forpligtelser der i givet fald måtte være 
tale om. Dette er dog formentlig undtagelser fra et udgangspunkt om, at der ikke 
opereres med en administrativ sikkerhedsmargin ved fortolkningen af Danmarks in-
ternationale forpligtelser.

Tese 4: Det giver anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, når det 
ikke vides, om forvaltningen opererer med en sikkerhedsmargin ved fortolkningen 
af menneskeretten, og når der ikke er klarhed om, hvilken administrativ praksis der 
følges.

Samspil mellem national og international domstolsprøvelse (Tese 5)6. 

Nationale domstoles kontrolfunktion har den praktiske betydning, som blev frem-
hævet i betænkning nr. 1220/1991 om inkorporation af EMRK, at ”man formentlig 
normalt vil kunne gå ud fra, at hvis et statsorgan ikke kan overbevise landets egne 
domstole om rigtigheden af en fortolkning, er der ingen grund til at tro, at staten vil 
have mere held ved konventionsorganerne”.35 

32  Se f.eks. notat af 22. september 2004 s. 12 om 24 års-reglen og mere generelt notat af 14. januar 2005 
s. 13.
33  Notat af 14. juni 2005 s. 2, pkt. 3.
34  Notat af 14. december 2004 s. 1, pkt. 2.
35  Betænkning 1220/1991 s. 153.



Dertil kan man i lyset af nyere praksis fra EMD tilføje, at hvis et statsorgan kan 
overbevise landets egne domstole om rigtigheden af en fortolkning, så er der desto 
større grund til at tro, at staten vil have held med sagen ved EMD. Et illustrativt 
eksempel på den selvstændige betydning for EMD’s prøvelse af nationale domstoles 
accept af lovgivers valg findes i sagen Ždanoka mod Letland om begrænsninger i en 
kommunists valgbarhed efter Letlands selvstændighed. EMD accepterede begræns-
ningen som proportionel under henvisning til staternes skønsmargin og fremhævede, 
at det lettiske parlament havde revurderet lovgivningen med mellemrum senest i 
2004, og navnlig at Letlands forfatningsdomstol i august 2000 havde fundet lovgiv-
ningen nødvendig på dette tidspunkt. EMD fandt derfor ikke krænkelse af EMRK, 
men nøjedes med at indikere, at lovgivningen skulle følges nøje med henblik på op-
hævelse (”kept under review with a view to bringing it to an early end).36 Der findes 
flere eksempler i EMD’s praksis på denne direkte fremhævelse af nationale myndig-
heders bedømmelse af forholdet mellem nationale foranstaltninger og EMRK.

Tese 5: Såfremt nationale domstole med udførlige begrundelser står bag lovgivers 
bedømmelse af lovgivningens proportionalitet, så vil det alt andet lige styrke rege-
ringens arbejde i en efterfølgende international klagesag, hvorfor nationale domstole 
kan være en aktiv medspiller i ”det nationale forsvar” over for de internationale in-
stitutioner. 

Immigrationsretlige konsekvenser af EU (Tese 6)7. 

Fra et magtfordelingsperspektiv må fokus måske navnlig rettes mod fællesskabsret-
ten, som formentlig reflekterer den politisk set mest betydningsfulde internationali-
sering af immigrationsretten. Den fællesskabsretlige regulering af social- og arbejds-
retten i bred forstand har stigende betydning. Det gælder både traktatens regler om 
fri bevægelighed af varer, arbejdskraft og tjenesteydelser og dens hjemmelsbestem-
melser inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken.

Fællesskabsretten skabes – ligesom anden international ret – i et samspil mel-
lem nationale og internationale aktører. Efter vedtagelsen af samarbejdsgrundlaget 
(traktaten) opstår yderligere retlige forpligtelser med eller uden konkret grundlag i 
beslutninger vedtaget i det nationale parlament. Ud fra et nationalt-parlamentarisk 
demokratiperspektiv vil alle fællesskabsretlige forpligtelser, der opstår uden det en-
kelte lands regerings tilslutning, være problematiske. Det gælder politiske flertalsaf-
gørelse såvel som afgørelse fra EF-domstolen. 

Dette er ikke stedet for en nærmere gennemgang og drøftelse af den EU-retlige 
regulering, men hovedlinierne bør kort skitseres for at antyde den magtfordelings-
mæssige udfordring, der følger af EU’s regulering af immigrationsretten.37

36  EMD Ždanoka mod Letland § 135.
37  Tak til Kirsten Ketscher for fremsendelse af ufærdigt manuskript til Socialretten (2008) samt til Cathe-
rine Jacqueson for udførlige oplysninger om EU-retten.



Immigration af EU-borgere og deres familiemedlemmer, uanset om de er stats-
borgere i et tredjeland, er reguleret af EU. Også statsborgere fra tredjelande kan have 
adgang til indrejse og ophold, om end mange retsakter på dette område ikke binder 
Danmark. Økonomisk aktive personer som f.eks. arbejdstagere har ret til indrejse og 
ophold, idet der dog gælder overgangsregler for de senest tilkomne EU-medlemslan-
de. Uanset om en person er økonomisk aktiv, kan unionsborgere have ret til ophold 
med deres familiemedlemmer uanset nationalitet.38 Unionsborgerskabet skaber ret-
tigheder, som typisk vil aktualiseres i forbindelse med midlertidig eller varig immi-
gration. Ret til indrejse og ophold har også fastboende tredjelandsstatsborger,39 tred-
jelandsstatsborgere med lovligt ophold og ret til familiesammenføring,40 tredjelands-
statsborgere med henblik på studier m.v.,41 ligesom der er regulering af asylretten.42

Reguleringen ved direktiv eller forordning ophæver ikke nødvendigvis udfordrin-
gen set fra et nationalt-parlamentarisk demokratiperspektiv, dels fordi den enkelte 
medlemsstat kan stemmes ned, dels fordi EF-domstolen fortolker og udfylder regu-
leringen.

Ydermere kan der være grund til at fremhæve, at den immigrationsretlige regule-
ring trækker socialretlig regulering med sig. Det er ikke noget nyt, men desto større 
immigration, desto større socialpolitisk betydning får EU-retten. Immigration i form 
af vandrende arbejdstager er velkendt i fællesskabsretten, og den første forordning, 
forordning 1612/68, der blev udstedt allerede i slutningen af 1960’erne, angår navn-
lig arbejdsretlig ligestilling, herunder indenfor social- og skatteretten. Omfanget af 
de omfattede ydelser er bredt. Vandrende arbejdstagere har ret til sygdomsbehand-
ling i opholdslandet, ligesom arbejdstagere har ret til sygdomsbehandling uden for 
hjemlandet med henblik på at sikre den fri bevægelighed af tjenesteydelser i form af 
sygdomsbehandling. Kernen i vandrende arbejdstageres rettigheder er ikke-diskrimi-
nation, ret til sammenlægning af perioder med relevant ophold og beskæftigelse m.v. 
i forskellige lande og ret til modtagelse af rettigheder trods ophold i udlandet (eks-
portabilitet). For eksempel anses hjemmehjælp iht. serviceloven for omfattet, hvilket 
indebærer, at en arbejdstager med ophold i udlandet kan rejse krav mod Danmark om 
økonomisk refusion af hjemmehjælp modtaget i opholdslandet.

Forbuddet mod kønsdiskrimination er ligeledes centralt og rejser magtfordelings-
mæssige spørgsmål. Den danske justitsminister har således udtalt, at spørgsmålet om 
diskrimination i forhold til sociale ydelser var et fordelingspolitisk spørgsmål, som 

38  Direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig 
frit på medlemsstaternes område.
39  Direktiv 2003/109/EF om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding.
40  Direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring.
41  Direktiv 2004/114/EF om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på 
studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.
42  F.eks. direktiv 2001/55/EF om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetil-
strømning af fordrevne personer m.v., direktiv 2003/9/EF om minimumsstandarder for modtagelse af asyl-
ansøgere, forordning 343/2003 om kriterier og procedurer ved behandling af asylansøgninger, forordning 
574/1999 om visum.
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Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ikke skulle beskæftige sig med.43 Det 
samme perspektiv kunne anlægges på fællesskabsretten, således at EF-domstolen af 
fordelingspolitiske hensyn ikke burde tage stilling til diskrimination. Men det kan 
ikke undre, at EF-domstolen spiller en rolle, eftersom traktaten indeholder bestem-
melse om kønsdiskrimination (art. 3, 13 og 137), ligesom en række direktiver er 
udstedt.44 Det samme gælder med hensyn til etnisk diskrimination45 samt forskels-
behandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.46 
Desuden kan det nævnes, at den fri bevægelighed af arbejdskraft giver anledning til 
konflikter, som kan begrænse den fri bevægelighed, hvorfor konfliktretten kan udfor-
dres af immigrationsretten. 

Tese 6: EU-retten reflekterer formentlig den politisk mest betydningsfulde inter-
nationalisering af immigrationsretten, og den immigrationsretlige regulering trækker 
socialretlig regulering med sig, hvorved EU-retten fremstår som den magtfordelings-
mæssige største udfordring.

Sammenfatning8. 

Tese 1: Den retlige internationalisering er demokratisk bestemt, idet der er fore-
taget politiske afvejninger, hvorefter suveræniteten er blevet begrænset for at opnå 
andre fordele, hvilket ikke indebærer noget demokratisk problem, men en magtfor-
delingsmæssig udfordring.

Tese 2: Lovgivningsmagten har respekteret den internationale menneskeret, hvil-
ket har indebåret en vis kvantitativ virkning på lovgivningen, men det er den symbol-
ske snarere end reelle betydning, der har vakt opsigt. 

Tese 3: Den lovgivningsteknik, hvorefter der i forarbejderne indførtes generelle 
henvisninger til den internationale menneskeret, forrykkede magtbalancen, idet lov-
givningsmagten lagde ansvaret for den rette fortolkning på forvaltning og domstole, 
men den senere lovgivningsteknik med mere udførlige redegørelser for fortolkningen 
må forventes at indebære en tilbageskydning af fortolkningskompetencen fra forvalt-
ning og domstole til lovgivningsmagten. 

Tese 4: Det giver anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, når det 
ikke vides, om forvaltningen opererer med en sikkerhedsmargin ved fortolkningen 
af menneskeretten, og når der ikke er klarhed om, hvilken administrativ praksis der 
følges.

43  Se henvisning i note 32.
44  Direktiv 1979/7/EF om lovbestemt social sikring, direktiv 1986/378/EF om erhvervstilknyttede sociale 
sikringsordninger, og direktiv 1992/85/EF om gravide og ammende arbejdstagere. 
45  Direktiv 2000/43/EF om etnisk ligebehandling.
46  Direktiv 2000/78/EF om ligebehandling ved beskæftigelse og erhverv.
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Tese 5: Såfremt nationale domstole med udførlige begrundelser står bag lovgivers 
bedømmelse af lovgivningens legitimitet, så vil det alt andet lige styrke regeringens 
arbejde i en efterfølgende international klagesag, hvorfor nationale domstole kan være 
en aktiv medspiller i ”det nationale forsvar” over for de internationale institutioner.

Tese 6: EU-retten reflekterer formentlig den politisk mest betydningsfulde in-
ternationalisering af immigrationsretten, ligesom den immigrationsretlige regulering 
trækker socialretlig regulering med sig, hvorfor EU-retten fremstår som den magtfor-
delingsmæssige største udfordring.

Tese 7: Afslutningsvis kan anføres, at politiske valg indebærer afvejninger af for-
dele og ulemper, og at alle demokrater må leve under mantraet ”You can’t always get 
what you want”. Det gælder også de nordiske lande i en globaliseret verden. 




