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Radio- og tv-nævnet pålægger selskabet bag ROJ TV 
sendestop i 2 måneder. 
 
Radio- og tv-nævnet har besluttet at pålægge selskabet bag ROJ TV, Me-
sopotamia Broadcast A/S METV, sendestop i 2 måneder som følge af, at 
stationen ikke lever op til sin forpligtelse til at optage og opbevare alle 
programmer. Dette betyder reelt, at Radio- og tv-nævnet forhindres i at 
opfylde sin tilsynspligt fuldt ud. 
 
Ud af de programmer, Nævnet har haft mulighed for at gennemgå, har 
Nævnet ikke fundet eksempler på direkte tilskyndelse til had, som kan til-
regnes ROJ TV.  
 
Nævnet har dog på grund af de manglende optagelser ikke haft nogen reel 
mulighed for at vurdere, hvorvidt andre programmer på kanalen har til-
skyndet til had. 
 
Formand for Radio- og tv-nævnet, Christian Scherfig, udtaler: 
 
”For at kunne føre tilsyn med Mesopotamia Broadcasts kanaler har vi i 
Nævnet bedt om optagelser af den samlede sendeflade på selskabets ka-
naler. Men da selskabet ikke, som det ellers er forpligtet til, optager hele 
fladen, har Nævnet ikke haft nogen reel mulighed for at vurdere den sam-
lede sendeflade, og dermed vanskeliggøres Nævnets tilsyn.  
 
At Nævnet pålægger sendestop på selskabets registreringer i 2 måneder 
skyldes derfor dels, at tilsidesættelsen er meget omfattende og vedvaren-
de, dels at Nævnet herved reelt ikke har nogen mulighed for at konstatere, 
hvorvidt andre programmer end de sete tilskynder til had.” 
 
Nævnet finder, at tilsidesættelsen er alvorlig, fordi stationen trods gentag-
ne opfordringer ikke har opfyldt forpligtelsen. 
 
Byrettens dom 
Nævnet har gennemgået udvalgte programmer sendt på ROJ TV fra perio-
den 28. oktober 2011 og til 26. januar 2012, samt efterfølgende perioder 
for selskabets andre aktive kanaler, NUCE og MMC. Nævnet har altså ikke 
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behandlet den samme sendeperiode som den, der ligger til grund for byret-
tens dom mod ROJ TV.  
 
Mesopotamia Broadcast skal indstille programvirksomheden i 2 måneder på 
alle sine fire registrerede kanaler: ROJ TV (som ikke sender længere), NU-
CE TV (nyhedskanal), MMC (musikvideokanal) og METV (som ikke har 
sendt siden 2004). 
 
Baggrund for tilsynssagen 
Radio- og tv-nævnet indledte på eget initiativ en tilsynssag mod Mesopo-
tamia Broadcast i januar 2012 på baggrund af Københavns Byrets dom af 
10. januar 2012 i straffesagen mod ROJ TV om fremme af terrorisme. 
 

Nævnet bad i forbindelse med tilsynssagen om at få programoversigter og 
kopi af programmer fra en periode på 3 måneder bagud fra anmodningen. 
Mesopotamia Broadcast har kun kunnet levere en del af de udsendte pro-
grammer, og en væsentlig del af de udsendte programmer har Nævnet 
derfor ikke haft mulighed for at bedømme. 
 

Ifølge radio- og fjernsynsloven skal alle radio- og tv-stationer løbende op-
tage alle programmer og opbevare dem i tre måneder. Radio- og tv-
nævnet kan i forbindelse med tilsynssager kræve de optagede programmer 
udleveret. 
 
Nævnet har stikprøvevis udvalgt en række af de programmer, der blev 
udleveret, for at få dem oversat og nærmere vurdere indholdet i forhold til 
radio- og fjernsynslovgivningens regler om, at programmerne ikke på no-
gen måde må tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet 
eller seksuel observans. 
 
Yderligere oplysninger:  
Christian Scherfig, Formand for Radio- og tv-nævnet, tlf.: 20 25 68 55  
Kaspar D. Lindhardt, Kulturstyrelsen, tlf. 33 73 33 16 
 
Fakta om straffesagen og retsreglerne 

Om straffesagen: 
Københavns byret afsagde dom i terrorsagen mod ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S 
METV den 10. januar 2012. Retten fandt det godtgjort, at de tiltalte gennem stationen ROJ TV 
udøvede propaganda for PKK, og at de væsentlige redaktionelle beslutninger blev truffet i 
Belgien af personer med tæt forbindelse til PKK. Retten fremhævede bl.a. spørgsmålet om 
udsendelsernes indhold, om PKK’s mulige indflydelse på de redaktionelle beslutninger og om, i 
hvilket land de væsentlige redaktionelle beslutninger træffes. Straffedommen er anket til 
Østre Landsret, og det sidste retsmøde er fastsat til 14. juni 2013. Da Radio- og tv-nævnet 
startede sin tilsynssag, udtalte Christian Scherfig bl.a.: ”Nævnets tilsynssag er ikke en ind-
blanding i den strafferetlige bedømmelse, der nu skal ske for landsretten. Nævnets vurdering 
sker efter radio- og fjernsynsloven, og der er ingen automatisk forbindelse mellem den sag og 
bedømmelsen efter straffeloven.” 
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De relevante retsregler 
Radio- og fjernsynsloven 
§ 47, stk. 1: Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesanten-
neanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller øvrige 
elektroniske kommunikationsnet, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig regi-
strere hos Radio- og tv-nævnet, jf. dog stk. 2. 
§ 50, stk. 2: I sager om registreringspligtig programvirksomhed kan der træffes afgørelse om 
indstilling af programvirksomheden, hvis foretagendet tilsidesætter pligten til at optage og 
opbevare programmerne, pålæg om at aflevere optagelser eller kopier heraf eller pålæg om i 
længere tid end 3 måneder at opbevare optagelserne jf. lovens § 50, stk. 2, nr. 2, og § 66, 
stk. 3, nr. 5. 
§ 87, stk. 1: DR, de regionale TV 2-virksomheder, indehavere af tilladelse til programvirk-
somhed og registrerede foretagender skal optage og i 3 måneder opbevare alle programmer i 
overensstemmelse med regler, der kan fastsættes af kulturministeren. I forbindelse med 
behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte 
reklamer, kan det pålægges foretagender at aflevere optagelser af programmerne. Hvis be-
handlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det pålægges foretagendet at opbevare pro-
grammerne i mere end 3 måneder. 
 
Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og 
fjernsynsprogrammer:  
§ 2: Radio- og fjernsynsforetagender skal løbende optage alle programmer i deres fulde ud-
strækning. Det vil sige, at alt hvad der udsendes i sendetiden, inkl. annoncering og afmelding 
af programmer, reklamer, pausesignaler, jingles osv. skal optages. Der må ikke forekomme 
fejl og mangler ved registreringsudstyret eller lignende.  
Stk. 2. Endvidere skal foretagenderne kunne dokumentere, hvad der har været udsendt på 
tekst-tv, digitale tillægstjenester knyttet til programmerne og RDS. Reglerne i denne be-
kendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering gælder ligeledes for denne dokumenta-
tion.  
Stk. 3. Optagelserne skal opbevares i 3 måneder og må i denne periode ikke ændres, slettes 
eller destrueres. Det kan pålægges foretagenderne at opbevare optagelserne i en nærmere 
angivet længere tid, hvis behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden gør det 
nødvendigt. 
§ 6, stk. 1: Hvis Radio- og tv-nævnet eller nogen anden dertil berettiget myndighed i forbin-
delse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden pålægger et radio- og 
fjernsynsforetagende at stille optagelser til rådighed, skal indsendelsen af originaloptagelser 
eller kopier af disse ske omgående. Forsendelse skal ske under iagttagelse af bestemmelserne 
i § 4. 
§ 10, stk. 2: I sager om registreringspligtig programvirksomhed kan der træffes afgørelse om 
indstilling af programvirksomheden, hvis foretagendet tilsidesætter pligten til at optage og 
opbevare programmerne, pålæg om at aflevere optagelser eller kopier heraf eller pålæg om i 
længere tid end 3 måneder at opbevare optagelserne jf. lovens § 50, stk. 2, nr. 2, og § 66, 
stk. 3, nr. 5.  
  
Bekendtgørelse nr. 100 af 28. januar 2010 om programvirksomhed på grundlag af registre-
ring samt on-demand audiovisuel programvirksomhed § 6, stk. 3: Programmerne må ikke på 
nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel obser-
vans. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138757
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138757
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11956
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130027
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Hvad sender Mesopotamia Broadcast i dag: 
Mesopotamia Broadcast A/S METV har fire registreringer (METV, ROJ TV, NUCE TV, MMC), og i 
dag sendes der kun på NUCE TV (nyhedskanal) og MMC (musikvideokanal).  
- ROJ TV har ikke sendt, siden Eutelsat i januar 2012 afbrød samarbejdet med Mesopotamia 
Broadcast A/S. Der bliver ikke længere produceret programmer til stationen, og stationen 
sender heller ikke via internettet.  
- NUCE TV har sendt siden 5. marts 2012 via netop Eutelsat og sender fortsat. NUCE TV sen-
des også på internettet. Stationen bliver broadcastet via Eutelsats satelit kaldet "Eurobird" og 
bliver sendt "9 grader Vest", hvilket betyder, at NUCE kan modtages i Skandinavien, Vest-
Europa og Mellemøsten.  
- MMC musikkanal bliver sendt på samme både som NUCE TV via satelit og på internettet. 
Endvidere bliver stationen kabelspredt via Yousee i Danmark.  
- METV har ikke været i brug i mange år, og bliver fortsat ikke benyttet. 
De kurdiske stationer Sterk i Norge og Newros i Sverige har ifølge Nævnets oplysninger ikke 
noget organisatorisk fællesskab med Mesopotamia Broadcast A/S. 

 

 
Radio- og tv-nævnets tidligere afgørelser om ROJ TV 
Find Nævnets tidligere afgørelser fra 2005, 2007 og 2008 om ROJ TV samt Nævnets presse-
meddelelse om nærværende sag på siden her. 

  
  
 

http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/tv/kabel-satellit-og-internet-tv/afgoerelser/
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