
 

 
 
En enestående mulighed 
 
Det lykkedes som bekendt at få vores retssag om censur gennem det danske retssystem på 
rekordtid. I det stykke har vi valgt en helt anden strategi end vores kampfæller i 
Trykkefrihedsselskabet, som fører en sag, der lægger hovedvægten på dansk aftaleret og tager 
udgangspunkt i den konkrete sanktion af Trykkefrihedsselskabet og dets formand, Aia Fog. 
 
I følge Trykkefrihedsselskabet vil sagen blive langvarig og kostbar, og resultatet – i det danske 
retssystem – vil have begrænset effekt uden for landets grænser, med mindre sagen om 6-8 år 
havner ved én af de internationale domstole. 
 
Heroverfor står vores ræsonnement: 
1.Vi har ingen interesse i at føre en retssag, der tager 6-8 år, for efterfølgende at få at vide, hvad vi i 
forvejen godt ved: At censur er ulovlig. Vi har i særdeleshed ingen interesse i et udfald, der 
GODKENDER censur -  hvad man i allerhøjeste grad kunne befrygte, sådan som det danske 
retssystem p.t. fungerer, jf DJØF's bemærkninger om det umulige i at vinde over staten. Derfor gik 
hele strategien ud på at opnå en afvisning, der hurtigst muligt kunne føre os til EMD. Det lykkedes. 
 
2.Vi er nødt til også at stævne staten, idet initiativet til censuren i høj grad kommer fra staten, som 
ligeledes bevisligt finansierer den. (vedhæftning) 
 
3.Hvis staten ikke fastholdes i sin positive forpligtelse til at sikre menneskerettighedernes 
overholdelse, vil en sejr over Facebook  løbe ind i det problem, at staten er i fuld gang med at 
gennemføre lovgivning, der ligefrem PÅLÆGGER Facebook og andre at udøve censur. (som det 
allerede sker). 
 
Vi står nu i en situation, hvor vi faktisk har mulighed for indenfor kort tid (1-2 år) at opnå et 
resultat, der vil give genlyd i hele Europa, og som også vil have præjudicerende virkning i forhold 
til det øvrige EU. 
 
Vi har modtaget et fast tilbud fra den internationalt kendte norske menneskeretsadvokat Ola 
Tellesbø på 150.000 NOK (ca. 110.000 DKK) hvilket er en halv foræring. Vi skal initialt skaffe 
28.000 DKK, og vil bede om din støtte. Vi har travlt, for fristen for indbringelse til EMD er blevet 
nedsat til 4 måneder for nylig. 
 
 
Vær med til at skabe historie! 
	
	
Med	venlig	hilsen	
På	vegne	af	bestyrelsen	
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