
Har din ytringsfrihed, og din ret til frit at give og modtage 
information, værdi for dig som menneske? 

 
Der var engang et land kaldet Danmark, hvor man besluttede at censur aldrig igen kunne indføres. Det blev 
derfor indskrevet i den Danske Grundlov med følgende paragraf: 
 
 § 77 ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for 
domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.” 
 
Men det har Regeringen, Folketinget, Tjekdet.dk og Facebook tilsyneladende glemt, for i dag oplever det 
danske folk at vores grundlovssikrede ret bliver krænket. Derfor er nævnte parter blevet sagsøgt af 
Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF) med følgende 4 påstande: 
 
Påstand 1:  
Facebook Danmark ApS belægges med et foreløbigt forbud mod at udøve egentlig censur, dvs. fjerne 
opslag, der ikke strider mod gældende dansk ret, samt begrænse og lukke konti, herunder også at belægge 
dem med såkaldt ”ghostbanning”, hvis indehavere ikke har gjort sig skyldige i krænkelser af gældende 
dansk ret.  
Påstand 2:  
Foreningen Tjekdet belægges med et foreløbigt forbud mod at mærke påstande som ”falske oplysninger” 
eller ”delvist falske oplysninger”.  
Påstand 3:  
Regering og Folketing belægges med foreløbigt forbud mod finansiering af foreningen Tjekdet og andre 
foreninger med samme modus operandum, dvs. indgreb i fri udveksling af informationer og synspunkter på 
sociale medier. 
Påstand 4: 
Regeringen pålægges at overholde sin positive forpligtelse til at skride ind overfor censur jf. EMRK's Artikel 
10, samt sikre danskernes RET til at modtage informationer, jf. EU-Charterets Artikel 11 og EMRK's Artikel 
10, herunder at gennemføre tilstrækkelige foranstaltninger til at afværge sociale mediers uberettigede 
censur og udelukkelse. jf. påstand 1 og 2. 
 
Det danske retssystem har fejlet  
Det danske retssystem har ikke behandlet sagen med respekt for loven. Sagen er derfor afsluttet i Danmark 
og gøres nu klar til indbringelse for den Europæiske Menneskeretsdomstol af den norske 
menneskeretsadvokat Ola Tellesbø, som er lige så optaget af de essentielle menneskerettigheder som FBF.  
 
VÆR MED TIL AT SKABE HISTORIE!  
 
Du kan finde mere info om sagen via nedenstående links:  
1. Sagens baggrund, forløb, status og videre forløb 
2. Oplysninger om hvordan du kan støtte sagen økonomisk. 
3. Links til denne flyer, som du kan dele, elektronisk og på print.  
fbf.one/har-ytringsfriheden-vaerdi-for-dig-som-menneske/ 
fbf.one/stop-censuren/ 

 
 

Tak fordi du deler og er med til at bevare vores alle sammens værdige menneskeret, til frit at ytre os og modtage information. 

 

eller QR-kode 


