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En mand i Tyskland har gjort Foreningen Pædo�lgruppens gamle hjemmeside tilgængelig igen.

Arkivfoto:: Thomas Borberg

INTERNATIONALT 17. MÄR 2017 KL. 22.06

Gammel pædofil-side er igen
online
En tysker har valgt at offentliggøre Pædo�lgruppens gamle
hjemmeside, hvor der bliver argumenteret for, at det bør være lovligt at
have sex med mindreårige. Politiet kan ikke lukke den, for den er ikke
ulovlig, siger politikommissær.

   

Det er mere end ti år siden, at
Foreningen Pædofilgruppen endte
med at opløse sig selv.

KRISTIAN CORFIXEN
Journalist

Trump gav ikke hånd til Merkel

Psykolog og forfatter:
Smartphones og tablets gør os
afhængige som narkomaner

Henrik Marstal: Kageepisoden
viser klart, at Støjberg er uegnet
som minister. Så hvad nu?
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Foreningen var på det tidspunkt et
brandvarmt debatemne i Danmark.
En stor del af medlemmerne var
selverklærede pædofile, og blandt
andet havde de fundet sammen i et
forsøg på at argumentere for, at det
ikke burde være ulovligt for voksne
at have sex med mindreårige, hvis det seksuelle forhold altså var, hvad
foreningen ville betegne som »frivilligt«.

Pædofilgruppen havde en hjemmeside.

Her kunne man læse, at børn ligesom voksne er seksuelle, og at det tilmed i
virkeligheden er »en krænkelse af børnenes rettigheder«, når aldersgrænser
bestemmer, at »seksuelle oplevelser« er ulvolige.

Faktisk kan man stadigvæk læse alle Pædofilgruppens argumenter. For selv
om foreningen lukkede sin hjemmeside i 2004, da foreningen blev opløst, er
den i dag online igen med budskaber som »Pædofili betyder kærlighed« og
»Andre siger bare 'misbrug'. Vi siger, hvad det er«.

Årsagen er en tysker, der hedder Roman Czyborra.

Politiken har fået kontakt til manden, der ejer det domæne, som står bag, at
Foreningen Pædofilgruppens hjemmeside igen er aktuel. Roman Czyborra
taler hovedsageligt tysk og hollandsk og henviser i telefonen til at svare på
spørgsmål via mail. Her skriver han så, at han har lagt den danske hjemmeside
op »af principielle årsager«.

»Du kender måske citatet med Voltaire, hvor han siger, at han vil kæmpe for
retten til, at du kan udtrykke dine meninger, selv om han afskyr dem? Eller
måske Martin Niemöllers citat med, at du bliver nødt til at udvise solidaritet
over for forfulgte minoriteter lang tid før, at du selv kommer til at tilhøre en«,
skriver Roman Czyborra.

Du kender måske citatet med Voltaire,
hvor han siger, at han vil kæmpe for retten
til, at du kan udtrykke dine meninger, selv
om han afskyr dem?
Roman Czyborra, tysker som har gjort Pædo�lgruppens
hjemmeside tilgængelig igen

Roman Czyborra er selv 46 år
gammel, skriver han. Og han sender
et billede af noget biledlegitimation
for at dokumentere sin alder og
fortæller derefter, at han lige nu bor i
Tyskland. Politikens næste spørgsmål
er, om Roman Czyborra deler Foreningen Pædofilgruppens holdninger, når
han nu er med til at udbrede dem på nettet.

»Jeg har ikke læst eller forstået, hvad DPA (Pædofilgruppen, på engelsk Danish
Pedophile Association, red.) skrev eller gjorde. Hvis deres idéer er de samme
som Martijns (en hollandsk pendant til Pædofilgruppen, red.), så føler jeg
sympati for dem, men jeg vil lægge mere vægt på at give børn mulighed for at
kæmpe imod undertrykkelse end behovet hos de ældres generation, som jeg

ANNONCØRBETALT INDHOLD FRA RENAULT

Rækkevidde og holdbarhed - hvad er
op og ned om elbiler?
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tror, jeg måske vil være uenige med på en række områder«, skriver Roman
Czyborra.

Politiet er opmærksomme på siden
Politiken har gennemgået Foreningen Pædofilgruppens hjemmeside.

Det er kun startsiden, som Roman Czyborra igen har gjort tilgængelig. Hos en
online-tjeneste på nettet, der registrerer tidligere versioner af hjemmesider,
kan man se, at den ikke er blevet opdateret siden begyndelsen af 2004.

Politiken har forsøgt at ringe på kontaktnummeret, der oplyses på
hjemmesiden.

Det er ikke aktivt mere.

Det samme er heller ikke den mailadresse til foreningen, som er opgivet.

Politikommissær Flemming Kjærside fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime
Center, som blandt andet efterforsker pædofiles færden på nettet, har ikke
stødt på omstændigheder, som kunne tyde på, at Foreningen Pædofilgruppen
igen er blevet aktiv, siger han.

Politiet er dog bekendt med, at gruppens hjemmeside igen er online.

Læs også: Pædofilgruppen har opløst sig selv
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»Det er vores indtryk, at den har været online i lang tid«, siger Flemming
Kjærside.

I princippet er der ikke noget forbudt i at
være pædo�l, så længe man ikke laver
overgreb mod børn. Vi har jo ytringsfrihed
Flemming Kjærside, politikommissær

»I princippet er der ikke noget forbudt i at være pædofil, så længe man ikke
laver overgreb mod børn. Vi har jo ytringsfrihed. Havde der været et eneste
billede eller en video, så havde vi reageret. Men i og med at det kun er tekst og
tanker, kan vi ikke lukke siden«, forklarer politikomissæren.

Rigsadvokaten: Ikke ulovlig
Hvorvidt Pædofilgruppen kan erklæres ulovlig, er der blevet taget stilling til.

Spørgsmålet var et af omdrejningspunkterne i begyndelsen af 00'erne, da
debatten om foreningen buldrede derudaf.

Dengang endte den daværende justitsminister Lene Espersen (K) med at bede
Rigsadvokaten om at undersøge foreningen nærmere - blandt andet med

Libyske borgmestre: Europa er
medskyldig i kaosset
1 time siden

Angrebsmand i Paris-lufthavn
kan have skudt og såret
politibetjent tidligere i dag
2 timer siden

Voldsom regn i Peru kan være
varsel til resten af kloden
4 timer siden
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henblik på at finde ud af, om den ifølge Grundloven kunne lukkes.

Det kunne den ikke, vurderede Rigsadvokaten med sin undersøgelse, som lå
klar i 2005 - altså året efter, at foreningen selv havde valgt at lade sig opløse.

For det første mente Rigsadvokaten ikke, at det var muligt at dokumentere,
hvorvidt Pædofilgruppen overhovedet kunne betragtes som en forening. For
det andet var der umiddelbart ingen beviser for, at gruppen havde et ulovligt
øjemed, konkluderede Rigsadvokaten.

Helt modsat forholder det sig i Holland.

Læs også: Pædofilgruppen er nedlagt - men kunne heller ikke
opløses
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Foreningen Martijn, som Roman Czyborra også henviste til og som deler en
stor del af de samme synspunkter som Pædofilgruppen, blev her kendt
ulovlig.

Foreningens mål var at få systemet
og samfundet til at acceptere
seksuelle forhold mellem voksne og
børn.

Men i 2012 fandt en hollandsk domstol, at Martijn »krænker børns rettigheder,
hvor beskyttelse af børns seksuelle rettigheder entydigt er et af de mest
ønskelige principper i vores retssamfund«, ligesom foreningen var med til at
tegne et billede af sex med børn som »noget normalt og acceptabelt eller som
noget, der bør være det«, selv om det må betragtes som »en alvorlig krænkelse
af vort samfunds værdier«, lød det fra domstolen.

   

Kender du en lærer, der fortjener at
vinde Politikens Undervisningspris?
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Prøv Politiken i en måned for kun 1 kr.
Med et digitalt abonnement får du fuld adgang til
politiken.dk og e-avisen leveret direkte til din telefon, tablet
og computer hver aften.

Kom i gang med det samme

Mest læste
Stemningen var kølig mellem Trump og Merkel
under fredagens første topmøde mellem de to
regeringsledere.
AF LARS HALSKOV

Højst usædvanligt gjorde USA's præsident
Donald Trump ikke mine til at ville give hånd til
Tysklands kansler Angela Merkels, selv om
fotograferne flere gange opfordrede ham til det
under fredagens fotoseance i Det Hvide Hus.
Eller ikke, da Merkel diskret spurgte ham
direkte.

Trump gav ikke
hånd til Merkel

1

Ny teknologi er designet til at gøre os afhængige
og er i færd med at smadre vores liv, siger den
bogaktuelle socialpsykolog og lektor i
markedsføring Adam Alter, der selv har et
’misbrug’.
AF KENNETH LUND

Hundred millioner mennesker verden over har i
dag så svært ved at slippe deres smartphone
eller tablet, at det til forveksling minder om et
alkohol- eller narkomisbrug.

Sådan lyder den alarmerende diagnose fra
psykolog og lektor i markedsføring ved New

Psykolog og
forfatter:
Smartphones og
tablets gør os
afhængige som
narkomaner

2

Hverken vælgerne, regeringen eller Folketinget
kan fortsat leve med, at Støjberg bærer
ministertitlen. Reaktionen må komme et sted fra.
AF HENRIK MARSTAL

Forargelsen og bestyrtelsen har været enorm
siden integrationsminister Inger Støjbergs
Facebook-opdatering tirsdag, hvor hun med et

Henrik Marstal:
Kageepisoden viser
klart, at Støjberg er
uegnet som
minister. Så hvad
nu?

3
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kæmpesmil og en lige så stor lagkage fejrede sin
udlændingestramning nr. 50. Lad os her et par
dage senere forsøge at se begivenheden i et

Amerikansk dokumentar�lm om Jennifer Brea
med kronisk træthedssyndrom retter en hård
kritik mod det danske sundhedsvæsen. »Vi bliver
jo kaldt psykisk syge og fejlbehandlet«, siger
dansk patient. Filmen har europapremiere på
CPH:DOX i dag.
AF LARS IGUM RASMUSSEN

Den amerikanske ph.d.-studerende ved Harvard
University Jennifer Brea kunne alt.

Hun rejste verden rundt, stod på bjergtinder,
dykkede i koralrev, blev interviewet til
amerikansk tv som udvekslingsstudent i Kina
og blev i 2012 gift med internetguruen Omar

Ny film om kronisk
trætte: Deres celler
er syge – læger og
venner siger, de
bare skal tage sig
sammen

4

To søstre på 16 og 19 år drog uden varsel fra
Norge til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.
Deres somalisknorske familie gik i chok. Men
hvad drev dem i armene på ekstremisterne? I sin
prisbelønnede bog’To søstre’, som udkommer på
dansk i næste uge, forsøger Åsne Seierstad at
�nde svar. Og bliver både vildledt og klogere
undervejs.
AF CARSTEN ANDERSEN

Vi er i 2014. Journalisten og forfatteren Åsne
Seierstad forbereder sig. Hun gør sig klar til at
kunne tage af sted, når det afgørende øjeblik
nærmer sig. Når tiden er inde, vil hun, om alt
går vel, stå et sted ved grænsen mellem Tyrkiet
og Syrien for at se en somalisknorsk far blive
lykkelig.

Åsne Seierstad blev
vildledt: Og så
måtte hun skrive
bogen 'To søstre'
helt om, da
sandheden kom
frem

5

Læs mere

Læs mere

Læs mere

For abonnenterPolitiken bruger cookies og lokal lagring bl.a. for at huske dine indstillinger og målrette annoncer. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Læs mere

Ok, jeg er med

http://politiken.dk/debat/profiler/art5874020/Kageepisoden-viser-klart-at-St%C3%B8jberg-er-uegnet-som-minister.-S%C3%A5-hvad-nu
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5874906/Deres-celler-er-syge-%E2%80%93-l%C3%A6ger-og-venner-siger-de-bare-skal-tage-sig-sammen
http://politiken.dk/kultur/art5876322/Og-s%C3%A5-m%C3%A5tte-hun-skrive-bogen-To-s%C3%B8stre-helt-om-da-sandheden-kom-frem
http://politiken.dk/debat/profiler/art5874020/Kageepisoden-viser-klart-at-St%C3%B8jberg-er-uegnet-som-minister.-S%C3%A5-hvad-nu
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5874906/Deres-celler-er-syge-%E2%80%93-l%C3%A6ger-og-venner-siger-de-bare-skal-tage-sig-sammen
http://politiken.dk/kultur/art5876322/Og-s%C3%A5-m%C3%A5tte-hun-skrive-bogen-To-s%C3%B8stre-helt-om-da-sandheden-kom-frem
http://politiken.dk/kultur/art5857485/Jeg-har-gjort-det-smart-at-v%C3%A6re-lesbisk-jeg-har-gjort-det-smart-at-v%C3%A6re-syg.-Og-nu-kan-jeg-ogs%C3%A5-lige-s%C3%A5-godt-g%C3%B8re-d%C3%B8den-smart
http://politiken.dk/fotografier/art5860579/%C2%BBJeg-ved-godt-at-de-ikke-er-levende-men-det-ved-andre-jo-ikke%C2%AB
http://politiken.dk/indland/uddannelse/undervisningsprisen/?int_campaign=marketing&int_content=politikens-undervisningspris-laes-mere&int_source=relation_for_abonnenterzone-artikel_relation
https://politiken.dk/bruger/koebabonnement/?int_campaign=e-avis-kampagne&int_content=laes-morgendagens-avis-fra-22-15-anonym&int_source=relation_for_abonnenterzone-artikel_relation
http://politiken.dk/om_politiken/article4951194.ece


3/18/2017 Gammel pædofil-side er igen online - politiken.dk

http://politiken.dk/udland/art5876519/Gammel-p%C3%A6dofil-side-er-igen-online 7/10

Maria Gerhardt:
Jeg har gjort det
smart at være
lesbisk, jeg har
gjort det smart
at være syg. Og
nu kan jeg også
lige så godt
gøre døden
smart

FOR ABONNENTER

27-årige Mies to
børn er dukker:
»Jeg ved godt, at
de ikke er
levende«

FOR ABONNENTER

Politikens
Undervisningspri
s 2017
Politiken hylder igen i år
Danmarks bedste lærere.
Du kan være med til
indstille en lærer, der
fortjener at blive hædret.

Læs
morgendagens
avis fra kl. 22.15
Vi har sørget for at e-avisen
er tilgængelig allerede fra
kl. 22.15 aftenen forinden,
så du kan være på forkant
med dagens nyheder.

KULTUR FOTO

Læs mere Prøv første måned for kun 1 kr.

Forsiden

Genbrug er
blevet 'big
business': Røde
Kors sælger 80
procent af dit
donerede tøj til
udlandet

Vi modtager
pakker i stedet
for breve: Den
lille kiosk er
blevet det nye
posthus

Efter halvandet år:
Betjente, der ikke
kunne identificeres,
er nu dukket op
Formand for Politiforbundet har fundet frem til de
to betjente, som var til stede, da �ygtninge
vandrede på motorvej E45.

Vind en rejsebog: Tip os om et
flot vejrfænomen
5 minutter siden

Genbrug er blevet 'big business':
Røde Kors sælger 80 procent af
dit donerede tøj til udlandet
12 minutter siden

Politiformand: Politikreds
kendte til identitet på betjente
22 minutter siden

Efter halvandet år: Betjente, der
ikke kunne identificeres, er nu
dukket op
47 minutter siden

Rekonstrueret til det brister
50 minutter siden

Ingers kage og de søde røde
50 minutter siden

Lynch er døsig i hverdagen
50 minutter siden

Bevidsthedens bølgebryder
50 minutter siden

Ode til et æsel – hi-haaa
50 minutter siden

Traumatisk kunstnerisk
50 minutter siden

SENESTE NYT

ØKONOMI

FORBRUG OG LIV

DANMARK

Politiformand: Politikreds
kendte til identitet på
betjente
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Psykolog og
forfatter:
Smartphones
og tablets gør
os afhængige
som
narkomaner

Skriv til
Politiken:
Hvorfor løber
du?

Hvorfor jeg
alligevel gerne
vil være mere
som Nicklas
Bendtner

FOR ABONNENTER

Angrebsmand i Paris-
lufthavn kan have
skudt og såret
politibetjent tidligere
i dag
Angrebsmand er dræbt af sikkerhedsfolk i Orly-
lufthavnen, efter at han forsøgte at tage et våben
fra soldat.

Trump: Måske
er vi begge
blevet aflyttet
af Obama
Den tyske kansler nedtonede uenighed til møde
med USA’s præsident og gik til forsvar for
frihandel.

DEBAT

SUNDHED

CATHRINE LUNDAGER

INTERNATIONALT

DONALD TRUMP

Trump gav ikke hånd til
Merkel
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Åsne Seierstad blev
vildledt: Og så måtte
hun skrive bogen 'To
søstre' helt om, da
sandheden kom frem

Libyske borgmestre:
Europa er medskyldig
i kaosset
EU’s krav om, at Libyen skal bremse strømmen af
migranter, er latterligt, siger �ere libyske
borgmestre. De mener, at EU selv er med til at
skabe en tilstand, hvor smuglerne kan trives.

KULTUR

INTERNATIONALT

EU’s planer for at bremse
migrationen virker ikke:
Menneskesmuglere har
stadig frit spil

Kronik

Døende kvindes sidste
ønske: Gift dig med min

mand, når jeg er væk
FOR ABONNENTER

Forfatteren bag
rørende kronik er død
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