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Anmeldelse af hacker-angreb på hjemmesiden www.org-his.dk og retsstridig
anvendelse og videregivelse af oplysninger
På vegne af min klient, foreningen ORG, skal jeg hermed anmelde en overtrædelse af
straffelovens § 263. Endvidere anmeldes følgende journalister på Politiken for krænkelse
af straffelovens § 264 c og 264 d - John Hansen, Amalie Køningsfeldt og Claus Blok
Thomsen samt ansvarshavende redaktør Bo Lidegaard.
For så vidt angår straffelovens § 263, §264 c og § 264 d henvises der til straffelovens §
275, stk. 2.
Foreningen ORG er en privat lukket forening, der har haft til formål at diskutere den i
gangværende proces med at forvandle det danske samfund fra et homogent til et multikulturelt samfund samt behandlet aktiviteter af historisk og kulturel betydning for det
danske samfund. Foreningen har valgt at være ikke-offentlig og uden politisk ståsted for
bl.a. at undgå evt. misforståelser fra omverdenen, herunder chikane og vold fra udenforstående.
I forbindelse med sidstnævnte har foreningen oprettet et ikke offentligt tilgængeligt debatforum på ovennævnte hjemmeside for foreningens medlemmer. Adgang til denne
hjemmeside krævede, dels kendskab til hjemmesidens eksistens, hvis indgang var
skjult, og dels gennem anvendelse af et individuelt tildelt brugernavn og en godkendt
adgangskode med tal.
Foreningen blev opmærksom på, at hackere var kommet ind, og at de uberettiget havde
kopieret hele internetsiden/debatforummet. Der henvises til vedlagte tekniske dokumentation herfor som udarbejdet af min klient, og som efter min klients opfattelse dokumentere hackerangrebet.
Foreningen foretog en nærmere undersøgelse af, hvor angrebet kom fra, og da det kunne konstateres, at der var anvendt en server fra flere lande, herunder USA, var vurderingen på daværende tidspunkt, at en anmeldelse til Politiet var formålsløs.

Som det fremgår af vedlagte artikler fra Politiken af den 10. august har gruppen Redox
foretaget hacker-angrebet. Jonas Jensen - talsmanden for Redox – er jf. Politikens beskrivelse bekendt hermed. Journalisten på Politiken John Hansen har talt med denne
person, og han kan formentlig oplyse mere om dette, idet kilden tilsyneladende afsløres
i artiklen.
Det bemærkes i den sammenhæng, at foreningen er af den opfattelse, at bruddet på
brevhemmeligheden, den professionelle måde, hvorpå informationerne er blevet tilvejebragt samt det forhold, at der er tale om en lovlig demokratisk forening formentligt vil
indebære, at strafferammen udgør op til 6 år efter straffelovens 263, stk. 3.
Anklagemyndigheden har således mulighed for at få journalisten til at afsløre sin kilde
efter retsplejelovens § 172, stk. 5.
Hvad angår ovennævnte chefredaktør og de 3 journalisters overtrædelse af straffelovens
§ 264 c fremgår det klart af artiklerne fra Politiken forfattet af de pågældende journalister, at de har anvendt og videregivet oplysningerne der er fremskaffet ulovligt ved
overtrædelse af §263. Videregivelse af oplysninger der klart må betragtes som rent private bragt i Politiken, og som stammer fra dette hackerangreb, kan ikke på nogen måde
betragtes som berettiget, hvorfor der også er sket en overtrædelse af straffelovens §264
d.
Foreningen har anmodet mig om at repræsentere dem i forbindelse med efterforskningen, og De er naturligvis velkommen til at kontakte mig for at drøfte sagen, herunder
oplyse hvad De i øvrigt måtte mangle af oplysninger m.v. for at efterforske sagen.

Med venlig hilsen

Peter Lind Nielsen
Advokat
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