INVITATION

Dansk-kinesisk politisamarbejde:
Tid til at tage det næste skridt
Tid: 24. november 2016, 13.00-16.00
Sted: Københavns Universitet, Nørregade 10: Udvalgsværelse 1

I forbindelse med publicering af ThinkChina.dk’s Policy Brief ”Danish-Chinese police
collaboration: Time to take the next step” inviterer vi til et eftermiddagsseminar med
fokus på dansk-kinesisk politisamarbejde og en diskussion af behovet for at udvide
samarbejdet med bilaterale juridiske aftaler.
Program
13.00

Velkomst
ThinkChina.dk

13.05

Dansk-kinesisk politisam arbejde: Tid til at tage det næste skridt
Frode Z. Olsen, tidligere forbindelsesofficer på den danske ambassade i Beijing

13.20

Retssikkerhed på kinesiske politistationer – udfordringer og
udviklinger
Paul Dalton, Juridisk seniorrådgiver, Institut for Menneskerettigheder

13.40

Kaffepause

14.00

International politi samarbejde: Udfordringer og nødvendighed
Henrik Stevnsborg, Professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

14.20

Eksempel på dansk-kinesisk juridisk sam arbejde
Klavs Kinnerup Hede, Chef for International Sektion, Ombudsmanden

14.40

Diskussion

15.00

Reception

16.00

Slut

Arrangører
ThinkChina.dk ved Københavns Universitet
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Institut for Menneskerettigheder
Folketingets Ombudsmand
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Kort om oplæggene og oplægsholderne
Dansk-kinesisk politisamarbejde: Tid til at tage det næste skridt
Skitserer perspektiver i dansk-kinesisk politisamarbejde på baggrund af de seneste års
erfaringer og i lyset af de kommende års udfordringer. Præsentationen er baseret på
ThinkChina.dk Policy Brief ”Danish-Chinese police collaboration: Time to take the next
step”.
Frode Z. Olsen var forbindelsesofficer på den danske ambassade i Beijing, 2008-2013.
Gennem de fem år i Kina håndterede ham mere end 700 sager og var i øvrigt aktiv i
forhold til at opbygge samarbejdsrelationer med kinesisk politi. Frode Z. Olsen har
tidligere været leder af Frederiksberg Politis Efterforskningsenhed og
Undersøgelsesleder hos Statsadvokaturen for Særlige Internationale Straffesager.
***
Retssikkerhed på kinesiske politistationer – udfordringer og udviklinger
Paul Dalton, Juridisk seniorrådgiver, Institut for Menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder har gennem en årrække samarbejdet med kinesiske
politi om en række kompetenceopbygningsprojekter. Præsentationen skitserer
udfordringerne på området (inklusiv retssikkerheden i kinesiske arresthuse) og
belyser de seneste års udvikling.
Paul Dalton er Juridisk Rådgiver ved Institut for Menneskerettigheder og teamleder
for Kina-EU ’Access to Justice’-projektet (2013-17). Han er uddannet jurist fra
Australien og har arbejdet med menneskerettigheder, ’access to justice’ og
retssikkerhedsområdet i 20 år. Han har været tilknyttet Institut for
Menneskerettigheder siden 2004.
***
International politi samarbejde: Udfordringer og nødvendighed
Henrik Stevnsborg, Professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Danmarks retsforbehold har siden 1993 været en udfordring for dansk deltagelse i
internationalt politisamarbejde. Et sådant samarbejde har ellers en lang tradition bag
sig, baseret enten på personlige kontakter hen over landegrænserne eller på
formaliserede folkeretlige instrumenter og/eller EU-retlig regulering. Samarbejdet har
været båret af, at visse typer af kriminalitet er grænseoverskridende af natur og
derfor ikke kan håndteres nationalt. Politisamarbejdet har således været en
nødvendighed.
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Henrik Stevnsborg, dr.phil. Siden 2007 professor i politi og politiret ved Københavns
Universitet. Seneste udgivelse er ”Magt, Krig og Centralisering. Dansk politi 19452007”, DJØF Forlag 2016.
***
Eksempel på dansk-kinesisk juridisk samarbejde
Klavs Kinnerup Hede, Chef for International Sektion, Ombudsmanden
Siden den danske ombudsmandsinstitution blev oprettet i 1955, har de danske
ombudsmænd og deres medarbejdere arbejdet aktivt for at udbrede kendskabet til
filosofien bag en ombudsmandsinstitution. Ombudsmandsinstitutionen havde indtil
2013 haft en generel kontakt til kinesiske myndigheder. På baggrund af henvendelser
fra State Bureau for Letters and Calls og Ministry of Supervision i 2013 blev et nyt
dansk-kinesisk juridisk samarbejde udviklet. Præsentationen beskriver det danskkinesiske juridiske samarbejde om klagesagsbehandling og korruptionsbekæmpelse,
som Ombudsmanden sammen med en række danske myndigheder i disse år er
involveret i.
Klavs Kinnerup Hede er chef for ombudsmandens internationale sektion. Han har
tidligere været ansat Institut for Menneskerettigheder. Her arbejdede han i 2001 –
2004 bl.a. med den danske del af et større EU-Kina Rule of Law projekt. I 2006
forsvarede han sin Ph.d. afhandling om menneskerettigheder, demokratisering og
good governance i dansk udviklingspolitik ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.
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