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Tyrkiet har (selvfølgelig) ikke tilladt sex med børn 
Dansk og europæisk presse tror gerne det værste om tyrkerne – også at pædofile får frit spil. 

af  MARTIN SELSØE SØRENSEN - Sydøsteuropakorrespondent 
 

I krydsfeltet mellem nogle mediers lyst til at tro de mest vanvittige historier fra Tyrkiet, tyrkisk 
presses dårlige formidling og den tyrkiske regerings langsommelighed gror en frodig have. 

De seneste dage har danske, og for den sags skyld også svenske og østrigske, medier brugt oceaner af 
tid og spalteplads på at diskutere en historie om, at Tyrkiet vil lovliggøre sex med børn. 

Selv højtstående politikere som den svenske udenrigsminister, Margot Wallström, har kommenteret 
sagen. 

»Tyrkiets beslutning om at tillade sex med børn under 15 må ændres. Børn har brug for mere 
beskyttelse, ikke mindre, mod vold og sexovergreb«, skrev hun søndag på Twitter. 

Men Tyrkiet vil ikke tillade sex med børn – og landet har hverken haft planer eller intentioner om den 
slags. Når nogle medier alligevel kan få den idé, er det, fordi den tyrkiske avis Hürriyet Daily News for 
en måned siden skrev en knudret og misforstået historie, der kan give det indtryk, hvis man ikke 
læser den ordentligt. 

Avisen skrev, at den tyrkiske forfatningsdomstol har afvist en stramning af loven om den seksuelle 
lavalder, fordi den er fundet forfatningsstridig. Bag afvisningen lå altså et ønske fra et flertal i 
parlamentet om at stramme loven, men af tekniske grunde var det ikke muligt i første omgang. 
Domstolen har givet parlamentet indtil december til at rette fejlen, og indtil da er loven gældende. 

»Ved at vedtage ny lovgivning før den retsbestemte deadline vil den tyrkiske regering forhindre huller 
i at opstå i fremtiden«, hedder det i en erklæring fra det tyrkiske justitsministerium sendt til Politiken 
i går. 

»Under tyrkisk lov vil alle bestemmelser, der har med seksuelt misbrug af børn at gøre, forblive i 
kraft. Derfor er påstanden om, at seksuelt misbrug af børn er straffrit, fuldstændig grundløs«. 

I stedet for at få opklaring på plads i en fart brugte tyrkiske embedsmænd og en viceminister-
præsident mandag morgen dyrebare timer på at latterliggøre de medier og den svenske 
udenrigsminister, der var hoppet på den fejlagtige historie, i stedet for at opklare misforståelsen. Det 
var deres fejl. 

 

Forført af fordomme 

Danske medier begik den fejl at lade sig forføre af egne fordomme, hvor man uden at tænke sig om 
forestiller sig, at Tyrkiet vil tillade sex med børn. Det selv om den originale tyrkiske historie ikke havde 
nogen kilder, der kunne bekræfte påstanden. 

En del af de forkerte artikler lå i aftes stadig på nettet. »Nu kører debatten, så vi skriver om det igen i 
morgen«, som en redaktør på bt.dk sagde – som om der var to modsatte meninger om lovliggørelse 
af sex med børn. 
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