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Dansk Journalistforbunds høringssvar vedr. udkast til forslag
til lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning
(Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen
til tv-overvågning)
Dansk Journalistforbund, DJ, skal hermed fremkomme med sit høringssvar
vedr. ovennævnte udkast til forslag til lov.
Konkret om mediernes muligheder for kildebeskyttelse:
Foruden de nedenstående generelle bemærkninger, vil vi fra DJ’s side først og fremmest
understrege en konkret og meget principiel problemstilling i forbindelse med tvovervågning: Mediernes muligheder for at kunne beskytte sine kilder jf. retsplejelovens bestemmelser.
Den tv-overvågning, der foregår, bør dog under ingen omstændigheder kunne udgøre en
risiko for mediernes muligheder for at kunne beskytte sine kilder.
Og den tv-overvågning, som det nærværende lovudkast omfatter, bør under ingen
omstændigheder kunne bringe denne kildebeskyttelse i fare.
DJ opfordrer derfor til, at kildebeskyttelsen sikres i forbindelse med de foreslåede
ændringer.
Det kan eksempelvis ske ved, at der indsættes en direkte henvisning til retsplejelovens
§ 172 om kildebeskyttelse.
Andre steder i retsplejeloven er der allerede henvisninger til § 172 (bestemmelserne om
ransagning, beslaglæggelse og edition).
Generelt om tv-overvågning:
Fra DJ’s side anerkender vi, at det kan være et helt legitimt ønske fra regeringens og
Folketingets side at ville styrke forebyggelsen, efterforskningen og retsforfølgningen af
strafbare forhold.
Fra DJ’s side er vi imidlertid generelt kritiske over for den forøgelse af adgangen til
overvågning af befolkningen, som dette lovudkast er en del af.
DJ er generelt imod overvågning og herunder tv-overvågning af store grupper af helt
uskyldige borgere, som ikke er i nærheden af at begå kriminelle handlinger.
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Og i DJ er vi ikke overbeviste om, at den forebyggende eller efterforskningsmæssige
nytteværdi af tv-overvågningen kan opveje de principielle problemer med overvågning.

Hvis dette høringssvar giver anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer, står DJ
gerne til rådighed, mail DJ@journalistforbundet.dk.

Venlig hilsen
Hans Jørgen Dybro
politisk konsulent
dybjournalistforbundet.dk
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