
Grundlovens § 77: “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentligegøre sine tanker, dog 
under ansvar for domstolene.Cencur og andre forebyggende forholdregler kan ingensinde på ny 
indføres”. 
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af Annette Mørk 
 
 
Anders Fogh Rasmussen ville gerne være NATO´s generalsekretær i 2009, men manglede Tyrkiets 
afgørende stemme og derved startede en af af de mest sorte kapitler i Danmarks retshistorie. 
Regimet Tyrkiet skulle have “noget for noge” og krævede at det danske retssystem lukkede den 
kurdiske tv.station ROJ TV, som havde sende tilladelse fra Danmark. ROJ TV var 40 millioner 
kurders stemme og sendte nyheder, informationer, musik, sundhed og kulturprogrammer.  
 

ROJ TV fik frataget sendetilladelsen med begrundelsen “at stationen fremmede terror”, fordi de 
også havde bragt nyheder om Det kurdiske Arbejderparti (PKK), som står på Europas og USA´s 
terrorlister og hvis leder AbdullahÖcelan - kurdernes Mandela - har siddet fængslet på øen Imrali 
siden 1999. Terrorlister som undertrykker, samt overvåger hele befolkninger, kriminalisere 
solidaritet, selvstændighedskampe og gør det kriminelt at hjælpe undertrykte og forfulgte 
mennesker. Allerede i juni 2005 anmeldte Tyrkiets ambassade i København ROJ TV for 
overtrædelse af terrorloven, og politiet gik i gang med at undersøge om der skulle rejses tiltale. 
Statsadvokaten fandt sagen for mangelfuld. Desuden havde det danske radio-og tv.nævn havde 
tre gange underkendt den tyrkiske stats krav om lukning, da ROJ TV ikke sendte mere om PKK 
end andre tv.stationer i verden. Alligevel kunne Tyrkiet diktere Højesteret afgørelse d. 27. feb. 2014: 
“Selskabet ROJ TV A/S, der var fundet skyldig i at have fremmet terrorvirksomhed blev frakendt 
retten til at udsende tv. Selskabet ROJ TV A/S var af Landsretten fundet skyldig i at have fremmet 
PKK´s terrorvirksomhed gennem tv-udsendelser i en periode over 4 år. Sagen for Højesteret angik, 

 

 

 

 

 

 

 

 



om ROJ TV A/S kunne frakendes retten til at udsende tv på baggrund af registrering hos Radio- og 
tv-nævnet. Højesterets flertal fastslog, at strafferammens bestemmelser om rettighedsfrakendelse 
også finder anvendelse på juridske personer (selskaber m.m.) , og at der i den konkrete sag var 
grundlag for at frakende ROJ TV A/S retten til at udsende tv”.  

For første gang i Danmark - så vidt vides - blev en “død ting” dømt for at have begået en kriminel 
handling. Ingen mennesker blev dømt for noget som helst!  

I kølvandet på ROJ TV sagen, blev 10 herboende kurdiske mænd 18. sep. 2012 arresteret og tiltalt 
efter straffelovens ( terrorlovgivningen) §114, stk. 3: “Personer som direkte eller inddirekte stiller 
penge, andre formuegoder, eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for, en person, 
en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet 
af § 114”. De 10 tiltalte og deres familer fik - og får - ødelagt deres tilværelse i Danmark 
arbejdsmæssigt og økonomisk, samt socialt og deres børn har lidt meget under 
mistænkeliggørelsen og de har siden retsagerne begyndte, skulle møde op i retssalene 3-4 gange 
om ugen. Medierne kaldte det Danmarks største terrorsag - inden dommen faldt. Det endte op i en 
farce af en retssag i Københavns Byret: Anklageren forsøgte at få de tiltalte til at udpege flag - med 
forskellige politiske budskaber ( som ikke er forbudte i Danmark, men i Tyrkiet), de skulle forklare, 
hvorfor de havde billeder af politisk aktive dræbte kurdere i deres foreningslokale, tyrkiske tolke 
blev brugt som kurdiske tolke, hvilket f.eks. kunne betyde at ordet “organisere” blev oversat til 
“Organisationen” og ikke alle afhøringsrapporter stemte overens med hvad som var blevet sagt osv. 
osv.  

En af de tiltalte S.B. udtalte i feb. 2014: “Jeg erkender, at have samlet penge ind og leveret dem i 
en bankboks til ROJ TV, hvilket ikke på noget tidspunkt har været ulovligt i Danmark. Vi havde 
sendetilladelse, da pengene blev samlet ind og godkendelse af de danske myndigheder. Jeg - og 
de kurdere jeg kender - overholder Grundloven og er intregreret i det danske samfund. Vi forsørger 
os selv og f.eks. opdrager vi vores børn til at tage en uddannelse og bidrage til fællesskabet. Vi har 
overholdt alle vedtægter omkring foreninger. Vi søger og har altid søgt politiet og kommunerne om 
tilladelser, ved penge-og underskriftindsamlinger. Der er ikke noget at komme efter!” 

22. okt. 2014 blev alle 10 mænd pure frifundet i Københavns Byret.  

Det tyrkiske udenrigsministerium henvendte sig øjeblikkelig til den danske regering og 
udenrigsministeriet for at få en forklaring på frifindelsen og skrev b.la.: “Bekæmpelse af 
finasieringen af terrorisme er en international forpligtigelse for ethvert land, således også for 
Danmark. Derfor er information om og en forklaring på forholdregler mod finansiering af 
terrorbevægelsen PKK, herunder den aktuelle sags historie, afkrævet af de danske myndigheder”. 
Efter dén henvendelse, mente statsadvokaten Lise-Lotte Nilas: “Vi anker sagen til Landsretten, 
fordi vi efter nærlæsning af dommen er uening i Byrettens samlede vurdering.  

Det er Tyrkiet, som undertrykker, forfølger, fængsler og myrder kurderne, som har dikteret 
efterforskningen, samt retssagerne, som indtil nu har kostet millioner af danske skattekroner.Der vil 
blive afsagt dom i Landsretten i maj måned.  



Samme Tyrkiet - med diktatoren præsident Erdogan i spidsen - som i disse uger har dikteret 
Tysklands forbundskansler Angela Merkel at den tyske stat skal lægge sag an mod komikeren 
Böhmermann, fordi han har læst et smædedigt op om Erdogan i TV. Böhmermann risikerer en 
fængselsstraf på op mod 3-5 år, hvis han dømmes, “for at have gjort grin mod andres landes 
repræsentanter”. Merkels beslutning om at lægge sag an mod komikeren, faldt sammen med at 
hun i uge 16 skulle besøge Tyrkiet - sammen med EU´s præsident Donald Tusk - for at få tyrkerne 
til at hjælpe med at stoppe flygtningenes vej til Europa. 

Diktatoren Erdogan og det tyrkiske regeringsregime bestiller retssager i Europa - ikke kun i 
Danmark og Tyskland - som bliver udført i et beskidt politisk spil. 

 

 

 

 

 

 

 

 


