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Mordere	  som	  Peter	  Lundin	  skal	  ikke	  kunne	  tjene	  penge	  på	  at	  skrive	  en	  bog,	  ifølge	  flertallet	  af	  de	  danskere,	  der	  er	  blevet	  spurgt	  i	  en	  
ny	  undersøgelse.	  Foto:	  Keld	  Navntoft	  ©	  Scanpix	  
	  	  
Redigeret	  af:	  Marie	  Ravn	  Nielsen	  
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Drabsmænd	  som	  Peter	  Lundin	  eller	  Anders	  Behring	  Breivik	  bør	  ikke	  kunne	  tjene	  penge	  på	  at	  skrive	  
erindringsbøger,	  sådan	  som	  Lundin	  gjorde	  det	  for	  et	  par	  år	  siden.	  	  	  
Det	  mener	  64	  procent	  af	  danskere	  ifølge	  en	  meningsmåling,	  som	  YouGov	  har	  lavet	  for	  metroXpress.	  
	  	  I	  både	  Storbritannien,	  Australien	  og	  USA	  findes	  lovgivning,	  der	  giver	  staten	  mulighed	  for	  at	  konfiskere	  
overskuddet,	  hvis	  en	  morder	  tjener	  penge	  eksempelvis	  på	  at	  skrive	  en	  bog,	  men	  vi	  har	  ikke	  lignende	  regler	  
herhjemme.	  	  	  
	  
DF:	  God	  ide	  	  
Dansk	  Folkeparti	  finder	  imidlertid	  ideen	  sympatisk.	  	  	  
-‐	  Selvfølgelig	  kan	  man	  ikke	  forhindre	  nogen	  i	  at	  bruge	  deres	  ytringsfrihed	  til	  at	  skrive	  en	  bog,	  mens	  de	  
sidder	  i	  fængsel,	  men	  man	  kan	  godt	  lave	  regler	  -‐	  som	  man	  har	  gjort	  i	  andre	  lande	  -‐	  der	  forhindrer	  dem	  i	  at	  
tjene	  penge	  på	  det,	  udtaler	  partiets	  retsordfører,	  Peter	  Skaarup,	  til	  metroXpress.	  	  	  
	  
Ytringsfriheden	  er	  vigtigere	  	  
Avisen	  har	  talt	  med	  en	  række	  politikere	  og	  hos	  både	  Socialdemokraterne,	  SF,	  Enhedslisten,	  Venstre	  og	  De	  
Konservative	  er	  holdningen	  stik	  modsat.	  	  	  
-‐	  Vi	  har	  ytringsfrihed	  her	  i	  landet,	  og	  den	  grundlovssikrede	  ret	  betyder	  rigtigt	  meget	  for	  mig	  -‐	  også	  selv	  om	  
det	  betyder,	  at	  nogen	  kan	  sige	  og	  skrive	  noget,	  der	  er	  ubehageligt,	  forklarer	  De	  Konservatives	  retsordfører	  
Tom	  Behnke.	  	  	  
-‐	  Det,	  man	  kan	  gøre,	  hvis	  man	  er	  en	  nogenlunde	  fornuftig	  borger	  med	  nogenlunde	  omløb	  i	  hjernen,	  er	  at	  
lade	  være	  med	  at	  købe	  de	  bøger,	  tilføjer	  han.	  
	  
Muligt	  -‐	  men	  anbefales	  ikke	  	  
En	  lov	  om	  konfiskation	  af	  overskud	  fra	  bogsalg	  vil	  dog	  ikke	  være	  et	  brud	  på	  ytringsfriheden	  i	  grundlovens	  
forstand,	  vurderer	  to	  juridiske	  eksperter,	  som	  metroXpress	  har	  talt	  med.	  
	  
Men	  det	  kan	  være	  en	  vanskelig	  bestemmelse	  at	  arbejde	  med	  rent	  lovteknisk,	  fortæller	  både	  Jørgen	  Albæk	  
Jensen	  fra	  Aarhus	  Universitet	  og	  jurist	  og	  professor	  Claus	  Haagen	  Jensen	  fra	  Copenhagen	  Business	  School.	  
	  
Derfor	  vil	  de	  ikke	  anbefale	  politikerne	  at	  indføre	  den.	  


