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begår fejl, for det gør det. Demokratiets styrke er dets evne til at identificere og rette sine fejl." Bogen
diskuterer, om den megen antiterrorlovgivning, som Folketinget har vedtaget siden angrebene i USA d. 11.
september 2011, truer vores retsstat. Bogen beskriver i den forbindelse, at antiterrorlovgivningen først og

fremmest er et udtryk for, at vi i vestlige demokratier har ændret vores tilgang til bekæmpelsen af trusler mod
vores sikkerhed fra en betoning af afskrækkelse til forebyggelse, og at vores politikere har valgt at skrue op
for sikkerheden i vores samfund på bekostning af borgernes frihed. Bogen gennemgår antiterrorlovgivningens
indvirkninger på de forskellige typer af friheder og de principper for magtadskillelse, der ligger til grund for
det retsstatsbegreb, som vi bekender os til i vores del af verden, ligesom der gives et bud på, hvilken rolle
domstolene skal indtage, når staten forsøger at forsvare nationen mod trusler mod dets sikkerhed. Bogen

udgør et vigtigt indlæg i debatten om antiterrorlovgivningen, og er en lettere omskrevet udgave af
forfatterens bidrag til en konkurrence om den retspolitiske udvikling siden 11. september 2001, opslået af

Advokatsamfundet. Bogen er umiddelbart henvendt til jurastuderende og til juridiske praktikere, men er i det
hele taget møntet på alle der interesserer sig for den almindelige samfundsudvikling og i særdeleshed

spørgsmålet om antiterrorismen og dets betydning for vores demokrati.

 

"Demokratiets styrke er ikke, at det ikke begår fejl, for det gør det.
Demokratiets styrke er dets evne til at identificere og rette sine fejl."

Bogen diskuterer, om den megen antiterrorlovgivning, som
Folketinget har vedtaget siden angrebene i USA d. 11. september
2011, truer vores retsstat. Bogen beskriver i den forbindelse, at
antiterrorlovgivningen først og fremmest er et udtryk for, at vi i
vestlige demokratier har ændret vores tilgang til bekæmpelsen af
trusler mod vores sikkerhed fra en betoning af afskrækkelse til
forebyggelse, og at vores politikere har valgt at skrue op for

sikkerheden i vores samfund på bekostning af borgernes frihed.
Bogen gennemgår antiterrorlovgivningens indvirkninger på de



forskellige typer af friheder og de principper for magtadskillelse, der
ligger til grund for det retsstatsbegreb, som vi bekender os til i vores
del af verden, ligesom der gives et bud på, hvilken rolle domstolene
skal indtage, når staten forsøger at forsvare nationen mod trusler
mod dets sikkerhed. Bogen udgør et vigtigt indlæg i debatten om
antiterrorlovgivningen, og er en lettere omskrevet udgave af

forfatterens bidrag til en konkurrence om den retspolitiske udvikling
siden 11. september 2001, opslået af Advokatsamfundet. Bogen er
umiddelbart henvendt til jurastuderende og til juridiske praktikere,
men er i det hele taget møntet på alle der interesserer sig for den
almindelige samfundsudvikling og i særdeleshed spørgsmålet om

antiterrorismen og dets betydning for vores demokrati.
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