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Dansk Journalistforbunds udtalelse vedr. afindexering (2022-811-0076) 

 

 

På baggrund af anmodning i mail fra Pressenævnet den 16. marts 2022 skal Dansk 

Journalistforbund hermed komme med sin udtalelse vedr. afindexering med mere 

(Pressenævnets sag nr. 2022-811-0076). 

 

Vedr. punkt B8 

Danske Medier og Dansk Journalistforbund justerede i 2013 efter grundige overvejelser 

de presseetiske regler med blandt andet tilføjelsen af punkt B8 om muligheden for at 

hindre tilgængeligheden af tidligere offentliggjorte følsomme eller private oplysninger. 

 

Tilføjelsen foregreb på sin vis den retsopfattelse, der blev statueret med EU-domstolens  

”retten til at blive glemt”-dom i 2014: Der skal være en afvejning mellem på den ene side 

den berørte persons ret til at kunne beskytte visse følsomme oplysninger overfor på den 

anden side offentlighedens interesse i at kunne tilgå de pågældende oplysninger. 

 

I de bemærkninger, der blev knyttet til tilføjelsen af B8, blev det angivet, at medierne 

kunne fjerne oplysningerne ved afindexering, anonymisering eller afpublicering. 

 

Fra Dansk Journalistforbunds side lå der en graduering i denne rækkefølge. Først og 

fremmest i forhold til det redaktionelle indhold af eksempelvis en artikel på et dagblads 

hjemmeside, hvor rækkefølgen er udtryk for en stigende grad af ændring i den oprindeligt 

offentliggjorte tekst: Ved en afindexering ændrer man slet ikke i teksten. Ved en anonymi-

sering retter man i teksten ved at fjerne personnavne mv. Og ved en afpublicering sletter 

man hele artiklen fra hjemmesiden. 

 

Fra Dansk Journalistforbunds side vil vi tilføje, at med dén viden om søgemaskiner og 

afindexering, som vi havde i 2013, så var rækkefølgen formentlig også et udtryk for en 

stigende grad af hindring for offentligheden til at kunne finde den pågældende artikel. 

Afindexering var således efter denne opfattelse den mindst vidtgående hindring, som var 

begrænset til, at man ikke længere kunne finde artiklen ved at søge på et bestemt 

personnavn, men at man fortsat kunne finde den ved at søge på et generelt søgeord, 

eksempelvis ”drabsforsøg” eller ”brandstiftelse”. 

 

Det er siden blevet klart for os og flere andre, at sådan kan de enkelte mediers søge-

maskiner ikke skelne. Enten er en artikel afindexeret eller ej. Og en artikel, der er 
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afindexeret kan i realiteten ikke søges frem ved en almindelig søgning. Kun hvis man 

kender den nøjagtige URL, kan man tilgå den oprindeligt offentliggjorte artikel. 

 

Det er i øjeblikket kun store søgemaskiner som Google og Bing, der har mulighed for at 

fjerne forbindelsen mellem et bestemt søgeord, eksempelvis et personnavn, og et link til 

en konkret artikel, hvori dette personnavn figurerer. 

 

Her vil vi henvise til den oversigt, som Danske Medier har fremlagt i sit brev dateret  

den 17. januar 2022. 

 

Vedr. Danske Mediers oplysninger til Pressenævnet  

I Dansk Journalistforbund har vi haft lejlighed til at læse Danske Mediers breve til Presse-

nævnet dateret henholdsvis den 17. januar og den 29. marts 2022 om genoptagelse af 

sagerne om afindexering af artikler fra 2005. 

 

På baggrund af vore indledende bemærkninger om B8 og den nuværende tilgængelige 

viden om mediernes søgemaskiner kan vi i det hele taget tilslutte os de oplysninger, som 

Danske Medier lægger frem. 

 

Fra Dansk Journalistforbunds side er vi således enige i Danske Mediers overordnede 

betragtning om, at Pressenævnets flertal i de pågældende kendelser fra 2021 tilsyne-

ladende har lagt en virkning af afindexering til grund, som ikke er teknisk mulig. 

Her vil vi igen henvise til oversigten i Danske Mediers brev dateret den 17. januar 2022. 

 

I forlængelse af dette finder vi det i sig selv korrekt af Pressenævnet at beslutte at 

genoptage sagerne om artiklerne fra 2005 til en fornyet behandling. 

 

Da sagerne således igen er under behandling i Pressenævnet, vil vi fra Dansk Journalist-

forbunds side på nuværende tidspunkt afholde os fra at udtale os yderligere om disse. 

 

Hvis det ovenstående giver anledning til yderligere spørgsmål, står vi gerne til rådighed. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Tine Johansen 

formand 


