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Efterretningstjenesternes forsøg på at intimidere frie og uafhængige danske medier  

Efter anholdelsen af fire personer for lækager fra efterretningstjenesterne 8. december 2021 har 

Forsvarets og Politiets efterretningstjenester i de seneste dage gennemført samtaler med en række 

koncernchefer og chefredaktører i nogle af landets medievirksomheder; FE og PET har angiveligt 

under disse møder gjort opmærksom på, at den særlige bestemmelse om tavshedspligt i 

straffelovens § 109 også gælder for mediernes videregivelse af oplysninger. § 109 indgår i 

straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og har en 

strafferamme på 12 års fængsel. 

Danske Medier er oprørt over efterretningstjenesternes fremturen, som kun kan ses som en slet 

skjult trussel om, at der vil blive forsøgt slået hårdt ned på medierne, hvis de publicerer oplysninger. 

Men uden at specificere hvad det er for konkrete oplysninger, der er tale om. 

Foreningen tager kraftigt afstand fra FE’s og PET’s fremgangsmåde. Redaktører har stor erfaring med 

at vurdere, hvornår et emne er af væsentlig offentlig interesse og derfor bør behandles i medierne – 

også selv om det i ekstraordinære tilfælde måtte indebære videregivelse af fortrolige oplysninger, 

ligesom redaktørerne er vant til samvittighedsfuldt at afveje den samfundsmæssige interesse over 

for modstående hensyn, herunder f.eks. vedrørende statens sikkerhed eller forholdet til fremmede 

magter. 

Publicistiske medier har ikke til formål at være statens forlængede arm. Tværtimod har medierne en 

forpligtelse til at kigge enhver magtstruktur i samfundet efter i kortene – også efterretningstjenester. 

Frie og uafhængige mediers opgave er således at give borgerne adgang til troværdig information om 

alle relevante samfundsforhold, hvilket normalt også anerkendes som en forudsætning for en oplyst 

offentlig debat i et velfungerende demokratisk samfund. 

Efterretningstjenesternes klodsede forsøg på at intimidere danske medier har givet genlyd i det 

internationale samfund, hvor World Association of News Publishers har givet udtryk for sin dybe 

bekymring over den ”chilling effect”, som efterretningstjenesternes ageren har på medierne. Trusler 

mod redaktionelle medier om strafferetlige sanktioner i anledning af journalistik, der publiceres efter 
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professionelle etiske standarder, er en fremgangsmåde, som normalt kun anvendes i lande, som 

Danmark ikke sammenligner sig med. 

Danske Medier vil på denne baggrund kraftigt opfordre justitsministeren og forsvarsministeren til at 

indskærpe over for PET og FE, at det ikke er en del af efterretningstjenesternes arbejde at 

modarbejde endsige true frie, publicistiske medier i forbindelse med deres lovlige virke. 

 

Med venlig hilsen 

Danske Medier 

 

Mads Brandstrup 

Adm. direktør 


