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Tiltale i to sager om terrorfinansiering 

 

Justitsministeren har tiltrådt Rigsadvokatens indstilling om 

at rejse tiltale i to sager om økonomisk støtte til organis a-

tionerne FARC og PFLP. Rigsadvokatens indstilling til j u-

stitsministeren er afgivet efter indstilling fra Københavns 

Politi og Statsadvokaten for København og Bornholm. 

 

Der vil i begge sager blive rejst tiltale for overtrædelse af 

straffelovens § 114 b, nr. 1 og 2. Efter disse bestemmel-

ser er det strafbart at indsamle og yde økonomisk støtte til 

grupper, der begår eller har til hensigt at begå terrorhand-

linger. 

  

I den ene sag vil der bl ive rejst tiltale mod Horserød-

Stutthof Foreningen og mod foreningens formand. 

  

Københavns Politis efterforskning i denne sag blev indledt 

i oktober 2006 på baggrund af et brev fra Horserød-

Stutthof Foreningen til Justitsministeriet, hvoraf det frem-

gik, at foreningen havde støttet FARC og PFLP. Herud-
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over sendte Horserød-Stutthof Foreningen i perioden fra 

februar 2009 til januar 2010 en række breve til Justitsm i-

nisteriet, hvoraf det fremgik, at foreningen havde indsam-

let og ydet økonomisk støtte til PFLP. Den økonomiske 

støtte beløber sig samlet til 18.690 kr.  

 

I den anden sag vil der blive rejst tiltale mod talsmanden 

for Den Faglige Klub, København. 

 

Københavns Politi indledte efterforskning i denne sag, da 

Den Faglige Klub, København, i december 2007 udsendte 

en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at klubben hav-

de besluttet at støtte FARC med 10.000 kr.  

 

Efterforskningen og afgørelsen af spørgsmålet om tiltal e 

har i begge sager afventet den endelige afgørelse af den 

såkaldte ”Fighters and Lovers-sag” og sagen mod tals-

manden for Foreningen Oprør. Begge disse sager vedrø r-

te økonomisk støtte til FARC og PFLP og er nu afgjort.  

  

Sagerne vil blive behandlet som domsmandssager ved 

Københavns Byret. 

 

Der vil ikke kunne gives yderligere oplysninger om sager-

nes indhold. Spørgsmål i øvrigt kan rettes til statsadvokat 

Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten for København og Born-

holm, tlf. 33 30 73 00. 

 

Baggrund: 

Der er tidligere sket domfældelse i to sager  vedrørende økonomisk 

støtte til organisationerne FARC og PFLP. I den såkaldte ”Fighters 

and Lovers-sag” stadfæstede Højesteret den 25. marts 2009 Østre 

Landsrets domfældelse af seks personer for forsøg på indsamling 

af økonomisk støtte til FARC og PFLP. I den anden sag skete der 

domfældelse af talsmanden for Foreningen Oprør for medvirken til 

bl.a. forsøg på at yde økonomisk støtte til FARC og PFLP. Sagen 

blev afgjort af Københavns Byret den 15. marts 2010. Det blev i 

begge sager lagt t il grund, at organisationerne FARC og PFLP be-

går eller har begået terrorhandlinger omfattet af straffelovens § 

114. 
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Horserød-Stutthof Foreningen blev ifølge informationsmateriale fra 

foreningen i sin tid stiftet af de overlevende kommunister fra Horse-

rødlejren og den nazistiske udryddelseslejr Stutthof. Foreningen er 

i dag ifølge informat ionsmaterialet ”en aktivt arbejdende antifa-

cistisk forening”, og ”kampen mod den fascistoide terrorlovgivning” 

angives at være et hovedpunkt på foreningens dagsorden.  

 

Den Faglige Klub, København, er ifølge en pressemeddelelse fra 

klubben ”en sammenslutning af tømrere, snedkere, sadelmagere og 

andre medlemmer af forbundet Træ-Industri-Byg (TIB) i København 

med holdninger til venstre for socialdemokraterne”. Den Faglige 

Klub er således ikke en fagforening eller en del af forbundet Træ-

Industri-Byg. 

 

 

 

 

Jørgen Steen Sørensen 


