
 
 
 

Vedr. overfaldet på journalisten Najieb Khoja                                                                                          
 
Najieb Khoja, som er dansk journalist med afghansk baggrund har ved grænsen mellem Tyrkiet og 
Syrien været udsat for vold, som er efter det oplyste udøvet fra tyrkiske politi. Dette er sket, 
selvom han har forevist sin legitimation og råbte højt på flere sprog, at han er journalist. Efter 
overfaldet, blev han sendt tilbage til Syrien.  
 
Den frie, af magthaverne uafhængige presse er et af det frie ords vigtigste instrumenter, og i et 
demokratisk samfund kan den ikke undværes. Dér er pressen en kontrolinstans, en "fjerde 
statsmagt", som den er blevet kaldt, der overvåger om den forfatningsretlige tredeling af 
statsmagten fungerer efter hensigten, således at den lovgivende, den udøvende og den 
dømmende magt holder hinanden i skak og derved forhindrer despoti og magtfordrejning. 
 
Den frie presses formål først og fremmest er at værne borgerne mod overgreb fra magthaverne, 
så må grænserne for pressens frihed sættes dér, hvor pressen selv i forhold til borgerne optræder 
som en skånselsløs og korrumperet magthaver. Ikke sådan at forstå, at der skal indføres censur, 
bestemt ikke, men således at forstå at pressen - når den har handlet - må stå til ansvar for sine 
handlinger, således som også de øvrige magthavere må stå til ansvar for deres. 
 
Sikringen af ytringsfriheden i Danmark står i nøje forbindelse med mediernes frie adgang til at 
indsamle informationer og nyheder og til at offentliggøre dem så korrekt som muligt. Den frie 
kommentar er en del af ytringsfrihedens udøvelse. Under varetagelse af disse opgaver bør 
medierne anerkende hensynet til den enkelte borgers krav på respekt for den personlige integritet 
og privatlivets fred og til behovet for beskyttelse mod ubeføjet krænkelse.  
 
Dette er en handling, som er umenneskeligt og krænker pressens frihed, derfor forventes det, at 
de politifolk, der har deltaget i udøvelsen af volden på journalisten Najieb Khoja, skal drages til 
ansvar via domstolen.   
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