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Velkommen til Trykkefrihedsselskabets generalforsamling. 
 
Det er ikke en gang et halvt år siden vi sidst var samlet – men det kunne nu lige så 
godt være et helt år, for meget er sket siden sidste generalforsamling i oktober. 
Vi har fået krig i Europa. Ingen ved, hvad krigen i Ukraine vil føre med sig, heller 
ikke for os herhjemme i Danmark, men i forhold til vores gebet, ytringsfriheden, er der 
modstridende tendenser: 
Det positive først: hele den vestlige verden har reageret unisont, enigt og konsekvent 
på Putins overfald på Ukraine. Det er den ultimative anerkendelse af nationalstaten og 
nationalstatens suverænitet, som blev toppet op af Tysklands sikkerhedspolitiske 
paradigme-skifte og massive militære oprustning. 
Læg hertil den verdensomspændende beundring for det ukrainske folk, der sender 
kvinder og børn i sikkerhed uden for landets grænser, men lader mændene blive 
tilbage for at kæmpe for – ja: deres land. 
 
Oprustning og sikkerhedspolitiske skærpelser er jo ikke i sig selv positivt; men hvis 
man er tilhænger af nationalstaten og hvis man er overbevist om, at nationalstaten 
indtil videre er det bedste og i realiteten også eneste værn om retssamfundet og 
borgernes rettigheder, så er det endda meget positivt at se, at selv de mest forbenede 
globalister falder tilbage på nationalstaten og bakker op om nationalstaten og 
samarbejdet mellem suveræne stater, når alvorlige problemer skal løses. 
Det er, isoleret set, en gave til os efter årtiers grænseløse globaliserings-tænkning.    
Og i et ytringsfrihedsperspektiv er det særlig vigtigt: vi har i Trykkefrihedsselskabet 
altid hævdet nationalstatens grænser som helt afgørende for, at ytringsfriheden i 
Danmark har ben at gå på: det er dansk jurisdiktion, og den retsstat, der råder over 
den, som sikrer vores frihed – vigtigst af alt vores ytringsfrihed. 
 
Men træerne vokser ikke ind i himlen, for Putins overfald på Ukraine har også vist, at 
krigens første offer ikke bare er sandheden, men også ytringsfriheden. Og krigen har 
vist, at vores egne politikere stadig ligger i top tre over de største trusler mod Det Frie 
Ord. 
EU's og Facebooks beslutning om at blokere de statskontrollerede russiske medier 
Russia Today og Sputnik er et direkte angreb på ytringsfriheden, som blev fuldtonet 
bakket op af vores egen regering. 
Men ikke nok med det. Beslutningen om at blokere de russiske medier forsvares med, 
at det er nødvendigt som et gensvar på den russiske censur og ikke mindst: for at 
forhindre spredningen af russisk propaganda. 
Det er nonsens og et ikke-argument, for man kan ikke bekæmpe censur med censur, 
og i et demokrati er det ikke staten, der skal bestemme, hvilken information, der skal 



tilflyde borgerne. 
Blokeringen af de russiske medier føjer sig dermed til den efterhånden lange liste af 
angreb på ytringsfriheden, som danske politikere bærer ansvaret for. Tilslutningen til 
Marrakech-aftalen og påvirkningsloven er andre eksempler. 
Trykkefrihedsselskabet har utrætteligt råbt op, hver gang politikerne har gjort indhug i 
ytringsfriheden, og det vil vi blive ved med, for der er med skam at melde ikke mange 
andre, der gør det. 
 
Og politikerne holder os da også konstant beskæftiget: senest har regeringen fremsat et 
lovforslag om regulering af sociale medier. Et tilsyneladende tilforladeligt lovforslag, 
der har til formål at fjerne ulovligt indhold fra de sociale medier, som f.eks. 
børneporno og halshugningsvideoer. 
Fint nok, men problemet er bare, at man sætter kikkerten for det blinde øje og bruger 
mange ressourcer på at forfølge og lovgive om et relativt lille problem, som alle i 
forvejen er enige om at løse – inklusive Facebook og de andre tech-giganter, der 
kontrollerer danskernes foretrukne sociale medier. 
For det er jo ikke det ulovlige indhold, der er problemet, men tværtimod det lovlige 
indhold, som bliver vilkårligt censureret – og meget ofte med politisk slagside. Noget 
som tech-giganterne ikke engang gider skjule, fordi de er blevet så store og magtfulde, 
at de kan tillade sig nærmest hvad som helst, så længe de bare henviser til deres 
”fællesskabsregler”. Fællesskabsregler, som er kendetegnet ved at være så vagt 
formulerede og så uafgrænsede, at betegnelsen elastik i metermål ikke slår til. 
 
Det oplevede jeg selv for nogle uger siden, hvor jeg ud af det blå blev blokeret på 
Facebook: jeg fik ingen forklaring, jeg fik ingen konkret angivelse af, hvad jeg havde 
skrevet eller vist, der kunne begrunde en blokering. Men jeg mistede med ét slag flere 
tusinde facebookkontakter og følgere – og dermed også min vigtigste informations- og 
kommunikationsplatform. Også for Trykkefrihedsselskabet, som jeg havde gjort til en 
integreret del af min egen profil. 
Det er hvad mange danskere oplever hver dag, så i den forstand er min historie ikke 
noget særligt. Men det gør jo bare problemet så meget desto større. 
Derfor kan jeg her på selskabets generalforsamling bekendtgøre, at 
Trykkefrihedsselskabet har besluttet at bruge blokeringen af selskabets formand som 
en konkret anledning til at sagsøge Facebook. 
 
Vi har anmodet advokatfirmaet Lars Borring ved advokatfuldmægtig Rasmus Munch 
Søndergaard om at indstævne Facebook – først ved byretten, men derefter ved 
landsretten og efter anketilladelse også højesteret, så den til sidst kan indbringes for 
Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg. 
Formålet er selvsagt ikke, at formanden skal have sin Facebookprofil genåbnet. 
Facebooks blokering af Trykkefrihedsselskabets formand er som sagt kun 
anledningen. Vi vil med søgsmålet føre en nyskabende principsag om rækkevidden af 
ytringsfrihedens beskyttelse over for tech-giganter, for dermed at påvise manglen på 



retlig beskyttelse og behovet for at indføre sådanne regler. 
Udgangspunktet for vores søgsmål er, at borgerne skal have samme rettigheder online 
som de har offline, og at grænserne for ytringsfrihed skal være ens overalt i samfundet 
– også på Facebook. 
 
Det er en årelang proces vi nu påbegynder, men den er vigtig. Den bliver også dyr. 
Derfor har vi anmodet Indsamlingsnævnet om at få lov til at crowdfunde processen, og 
den tilladelse har vi lige modtaget. Vi håber, at vi ved at samle ind kan finansiere en 
væsentlig del af sagsomkostningerne. 
Det skal siges, at vores advokat har tilbudt sin assistance til et meget begrænset salær, 
og det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Men vi ved også, at det er uholdbart i 
længden: det store arbejde, der ligger foran ham vil på længere sigt kræve en anden og 
mere realistisk aflønning. Hertil kommer også en række andre påregnelige udgifter. 
Sagsanlægget mod Facebook bliver Trykkefrihedsselskabets til dato største og mest 
langvarige projekt. Og det kan meget vel også vise sig at blive det vigtigste. Derfor er 
det vigtigt, at I bakker op. 
Jeg vil bede jer om både selv at give et bidrag, men også om at opfordre venner og 
familie til at gøre det samme, når vi inden for de næste uger får vores indsamling sat 
på skinner. Vi har foreløbig oprettet en særlig konto til formålet, som man lige om lidt 
kan donere penge til både via MobilePay og på gammeldags facon. Der kommer mere 
information ud snarest muligt: vi planlægger foreløbig at lave en lille oplysningsvideo 
med vores advokat, som bliver lagt på hjemmesiden og sendt ud med nyhedsbrevet. 
Og så vil den naturligvis også blive lagt på Trykkefrihedsselskabets Facebookside, 
hvilket der er en hvis tilfredsstillelse ved. 
 
Det kommer til at tage år at føre denne principielle og vigtige sag gennem retssystemet 
– men er der nogen, der kan gøre det, så er det os. Så er det Trykkefrihedsselskabet. 
Det er nu selskabet skal stå sin prøve på en ny måde og vise sin styrke, sin 
gennemslagskraft og sin vedholdenhed som Danmarks største 
ytringsfrihedsorganisation. Det er nu vi skal omsætte vores viden om og vores 
erfaringer med censur på de sociale medier til konkret handling. Og det er vigtigt, at vi 
griber muligheden, når den er der. 
Derfor beder jeg og resten af bestyrelsen jer om opbakning til denne sag.     
Endnu en gang har udviklingen vist, at når det går skidt for ytringsfriheden, så går det 
godt for Trykkefrihedsselskabet. Vi har opgaver som aldrig før og med søgsmålet mod 
Facebook får vi rigeligt at gøre flere år ud i fremtiden. 
 
Men jeg skylder også at minde om, at vi ikke har ligget på den lade side på alle andre 
fronter. Tværtimod: 
Kort tid efter generalforsamlingen i oktober, satte selskabet en foreløbig rekord og 
afholdt hele tre debatmøder i løbet af en enkelt måned: 
Søndag d. 7. november afholdt vi her i Vartov en konference om ytringsfrihed, 
metodefrihed og Muhammed-tegninger i undervisningen, 



tirsdag d. 16. november afholdt vi – også her i Vartov - en debat om juridisk 
kønsskifte for børn ned til 12 år, og endelig, kun en uge senere, tirsdag  
d. 23. november, et fælles debatarrangement i Fællessalen på Christiansborg med 
Foreningen Frafalden om islam og religionsfrihed. 
Tre super aktuelle temaer, som vi følte var lige påtrængende. 
Hvis sandheden skal frem, så var vi lidt bekymrede for, om vi kunne få folk af huse 
hele tre gange på fire uger, men vores bekymringer blev gjort til skamme: der var 
næsten fulde huse og levende diskussioner til alle tre arrangementer. 
 
Når vi afvikler tre store arrangementer på kort tid, er det på en gang et bevis på, at 
Trykkefrihedsselskabet er en forening, der er en aktiv deltager i sin samtid og samtidig 
har kompetencer og kapacitet til at realisere vigtige debatter, når de opstår. Og især 
efter corona-nedlukningerne følte vi tydeligt, at der var et påtrængende behov for at 
mødes og debattere. 
Det behov er jeg stolt over, at vi på så kort tid kunne dække med tre så forskellige og 
samtidige aktuelle emner. 
Samtidig har vi i artikler og på sociale medier været først med det sidste om vigtige 
ytringsfriheds-emner, både herhjemme og i udlandet, og vi har bakket andre aktivt op, 
når de gik i brechen for det frie ord. Blandt andet var jeg selv i min egenskab af 
Trykkefrihedsselskabets formand blandt talerne ved den mindehøjtidelighed, som 
Gruppen Paty afholdt foran den franske ambassade på årsdagen for mordet på den 
franske lærer Samuel Paty. 
 
Vores evne til at være på forkant med presset på ytringsfriheden kan kun lade sig gøre, 
fordi vi har en arbejdende bestyrelse, der rummer lige præcis de kompetencer og har 
den erfaring, der skal til for at skabe rammerne for det høje niveau i selskabets 
arbejde. 
Jeg vil derfor sige bestyrelsen mange tak for jeres indsats og jeres utrættelige arbejde. 
Ikke bare med debatmøder, arrangementer og jeres altid begavede og oplysende 
artikler; men også med det mere usynlige bestyrelsesarbejde, der udføres bag 
kulisserne på møder og hjemme hos jer selv. 
I år skal der lyde en særlig tak til Kit Louise Strand. Ikke for en særlig indsats i det 
halve år, der er gået, men for den helt særlige indsats, som hun yder hver dag året 
rundt, og som hun har ydet for Trykkefrihedsselskabet i alle de år, hun har været vores 
sekretær. Tak, Kit, for dit aldrig svigtende engagement, for dit store arbejde, for din 
urokkelige venlighed, for din store gavmildhed, din gæstfrihed, og for din æstetiske 
sans, der altid får pakket vores budskaber og vores arrangementer fint ind. Din indsats 
for ytringsfriheden og for Trykkefrihedsselskabet er uvurderlig, og jeg er sikker på, at 
jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi håber, du aldrig vil blive træt af os. 
Jeg vil også takke vores trofaste hjælpere, der altid står parat med praktisk hjælp og 
bistand i forbindelse med selskabets arrangementer. Vi kan ikke undvære jer. 
 
Vi står over for endnu et travlt år i Trykkefrihedsselskabet. For selvom vi nu kaster os 



ud i en langvarig retssag, står resten af verden ikke stille. Og selvom krigen i Ukraine 
for en stund har fejet både klima-alarmisme, woke og muslimske særkrav af banen, så 
vil disse temaer og flere til, komme tilbage og kræve vores tid og vores energi. 
Vi skal ikke bare kunne gribe dagen og hurtigt få debatter og konferencer stablet på 
benene. Vi skal også tænke langt frem. Ikke mindst når det gælder uddelingen af vores 
ytringsfrihedspris, Sapphoprisen. Og vi har tænkt frem og vi har fundet 
Sapphoprismodtageren 2022. Det bliver den amerikanske talkshow-vært og forfatter 
Dennis Prager. Han er medstifter af Prager University og en af de vigtigste 
konservative stemmer i den amerikanske ytringsfrihedsdebat. 
I vil komme til at høre meget mere om Dennis Prager i de kommende måneder, men 
jeg kan allerede nu sige, at vi er utroligt glade for og stolte af at få ham til Danmark.   
 
Vi står over for endnu et travlt og begivenhedsrigt år i Trykkefrihedsselskabet.     
Bliver det kommende år som de foregående kan jeg kun sige, at vi har både 
udfordringer og overraskelser i vente.  
Det kan jeg med sindsro sige, at vi er godt rustede til. 
 
Tak. 
  


