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Til Justitsministeriet

Justitsminister Nick Hækkerup

 

Vedr. henstilling om at Nordjyllands Politi og dansk politi lader mine børn være i fred, 
herunder især mit yngste barn der endnu ikke er 18 år. Mine børn har ikke gjort sig skyldige i
noget som helst!

I går den 8 oktober 2020 havde vi en meget mærkelig oplevelse med Nordjyllands Politi over en bil 
der var parkeret for tæt på en nabos bil. Vi havde intet hørt fra denne nabo om anmodning om at 
flytte bilen. I stedet tropper to betjente fra Nordjyllands Politi op banker hårdt på døren og er 
nærmest aggressive. Men det mest alvorlige og uforståelige er at de ringer med hemmeligt nummer,
ikke bare til min ældste søn og jeg, men også til mit yngste barn der går i gynamsiet på et 
internationalt gymnasium og ikke er hjemme i hverdagene. Nordjyllands Politi ringede til ham med 
hemmeligt nummer kl. 19.02, i samme tidsrum som de ringede til min ældste søn og jeg. 

Jeg ved ikke hvem denne nabo er: han står ikke med navn på postkassen, men jeg fik 
dokumentation den 28 september 2020 på hvilket menneske har er, og om det skrev jeg til 
boligforeningen i et rekommandet brev af 2 oktober 2020 som de modtog 5 oktober 2020. Har 
denne person noget med dansk politi at gøre?? Han og hans samlever (der har navn på postkassen) 
er chikanerede over for os, og vi finder denne adfærd meget ondskabsfuld og decideret mærkelig.  

Jeg vil gerne at du og Justitsministeriet henstiller dansk politi om at lade mine børn være i 
fred! og især mit yngste barn der stadig er under 18 år. Jeg er oppe imod det meste af den 
danske stat, herunder jer, men det har mine børn absolut intet med at gøre! Dansk politi og 
Nordjyllands Politi skal overhovedet ikke ringe til mit yngste barn!

Jeg er uforstående over for at man kan handle sådan som dansk politi. Det er ikke første gang det 
sker, også i starten af september netop som jeg kontaktede Nordjyllands Politi i forbindelse med 
sagen. Jeg anser det som dybt forstyrret at man kan gøre brug af sådanne metoder. 
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