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Lovligt at forbinde
Danske Forening
medracisme
• Det er fuldt ud lovligt at
forbinde Den Danske Forening med udttykket racisme, fastslog 0stre Landsret
mandag.
Foreningen havde anlagt
sag mod direkt0r J ens Sejersen, K0benhaVn, der
blev frifundet for sin udtalelse om, at Den Danske
Forening »er kendt for sine
racistiske og menneskefjendske tendens.er ... ~.

Stadfrestelse

har vreret rnedlemmer af
Den Da~ske Forening, der
har haft tilknytning til de
nrevnte politiske kredse.
Om ordet »racistisk« siger landsretten, at det efter
Dansk Sprognrevns fortolkning fra december 1990 »ma
antages i de senere Ar at
vrere blevet anvendt i en
bredere betydning end tidligere. «.

lEndret 8yn

. 0stre Landsret har herDenne del ·af frifindelsen med klart markeret, at domer en stadfrestelse af civil· stolene har rendret syn po.
retten i Gentoftes afg0relse Den Danske Forening. Det
_ er efter nutidigt sprogbrug
fra januar 1992.
Her blev Sejersen ogsa lovligt at forbinde Den Danfrifundet for den fortsatte ske Forening med racisdel af udtalelsen, nemlig at me,« siger advokat ChristiDen Danske Forening ogso. an Harlang, der har f0rt saer kendt for sine »forbindel- gen for Jens Sejersen.
ser til' ekstremistiske h0jre. J eg beklager, at landsorienterede krrefter, bl.a. retten tillader en udvidelse
Det Danske NazipartL«.
af sprogbrugen, der giver
mulighed for groft at" beDjjmt uden straf
klikke andre mennesker.
Elet havde harr ikke-reHili. Men jeg !'. tHf,eds .med . .;lt
siger 0stre Landsret. Men ' landsretten konstaterer, at
landsretten fastslar samti. vi ikke har forbindelse til
digt, at Jens Sejersen ikke' rtazistiske krredse, « siger
skal straffes for udsagnet, professor ' Ole ' Hasselbatch,
fordi han havde anledning formand for Den Danske
til at vurdere det for sandt, Forening.
RR
fordi der if0lge dommen

Tilladt at kalde Dansk
Forening racistisk
Advokat betegner
dommen som et
gennembrud
MERIKVALEUR
Det er nu tilladt at bruge ordet ..racistisk« i forbindelse
med omtale af Den Danske
Forening.
Det fastslog en dom i 0stre
Landsret i gAr.
Her vaT direkt€ST Jens Sejersen indstrevnet for at have
brugt vendingen » •.. som er
kendt for sine racistiske og
menneskefjendske
tendenser... <~ i en omtale af foreningen. Han blev frikendt.
Omvendt havde Sejersen,
der eT mangearig aktiv mod:
stander af den supernationalt
orienterede [orening, anlagt
sag mod redakWren af foreningens blad Danskeren, der
bl.a. havde beskyldt ham for
at »blrese pa grundloven«.

Her blev bladets redakWr frikendt, idet landsrettens dommere Jagde vregt p A en fremlagt bAndoptagelse med Sejersen og at uds.agnet kunne
opfattes 80m mere generelt.
Sejersens advakat Christian Harlang anser den sidste
afgl/Jrelse for .. uden principiel
betydning«, mens han er meget tilfreds med, at det efter
flere AI- er blevet muligt at'
knytte ardet .. racistisk.. tif
fareningen:
.
"pammen er et gennembrud. Vi er rneget glade for. at
en mere nutidig apfattelse af
begrebet er slaet igennem.
Sidste ar fik Bibliotekarforbundet lov· til at bruge udtrykket "et sammenrend af
forstokkede fremmedhadere«,
men hidtil har foreningen
pralet med, at man ikke matte kalde den racistisk, f< siger
Harlang til Information.
Sejersen havde ogsA fremsat udsagnet: "Den Danske

Forening har forbindelser til
ekstremistiske h0jrearienterede krcefter, bl.a. Det Danske Nazistparti«, og det mlltte
han if0lge retteI)s afg0relse
ikke. Men - det fllr ingen kansekvenser, idet der ikke "findes tiistrrekkeligt grundlag
for at tilkende appellanten
godtg0relse for tort i anledning af udsagnet«, som det
hedder i rettens sprag. Dammerne fastslar, at Jens Sejersen kan have vreret i god tro.
Farmand for Den Danske
Forening, professor, dr. jur.
Ole -Hassel balch, mener, det
er nianipulat~an at lregge
vregt p A den ene dam uden at
tillregge frifindelsen af bladet
Danskeren nagen betydning:
"Min kamrnentar er - punkt
et: Man udsretter pressen for
manipulation. Punkt to: Jeg
synes. det er meget beklageligt, at damstolene ikke viI
lregge lag pi!. de ustandselige
beklikninger af foreningens

TILFREDS - Aduokat Christian Harlang er glad for
dommen Foto: Nana Reimers
medlemmer. Punkt tre: Jeg
hilser med glrede, men ikke
med overraskelse. at Landsretten konstaterer. vi ikke
har forbindelse til nynazister.
Det har vi aldrig haft. "
Hasselbalch er tilfreds
med. at Sejersen ikke vandt
sin egen sag mod Danskeren.
If01ge a dvakat Christian
Harlang blev den fremlagte
bllndoptagelse med Sejersen
optaget ved en .frelde_ pa en
restaurant i Arhus. Her di~
skuterede Sejersen med en
"kilde 1<. sam lokkede udtalelserne frem.

