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Til Københavns Politi 

Hermed en anmeldelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse, København, for at have kendskab til alvorlige lovovertrædelser begået af beskikket 

censor Lise Busk-Jensen og ansatte under Aarhus Universitet i en eksamensklage- og ankenævnssag

(retlig og faglig), hvor det gælder at Uddannelses- og Forskningsministeriet har tilbageholdt 

oplysninger i sagen, der kunne have været medvirken til opklaring af begåede ulovligheder allerede 

i 2017. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har af mig fået fremsendt en falsk underskrift der har været 

brugt i sagen, og de er i besiddelse af involveredes rette underskrift. Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, har pligt til at holde tilsyn med, at 

universiteter i Danmark overholder lovgivningen vedr. eksamensklage- og ankenævnssager (retlig 

og faglig). De har endvidere pligt til at undersøge om ansatte under dem, de beskikkede censorer, 

overholder lovgivningen på området, samt at de varetager deres betroede arbejde på forsvarlig vis. 

Det er min overbevisning, og påstand, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i over et årti har 

kendt til ulovligheder begået af danske universiteter i Danmark. Denne udtalelse er fra nuværende 

erhvervsminister Simon Kollerup, da han var næstformand i studenterorganisationen Frit Forum i 

2008. 

“Og det er på høje tid at de studerende får hjælp, siger næstformand i den socialdemokratiske 

studenterorganisation Frit Forum, Simon Kollerup: Der er rigtig mange studerende som hvert år står

med klager over en uretfærdig og måske endda ulovlig behandling på deres universitet, og i dag er 

det sådan, at vi som studerende står helt alene, når vi bevæger os ind i en klagesag”

(https://www.dr.dk/nyheder/indland/studerende-mangler-ombudsmand?rss=true ) 
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Det er min klare formodning, at der vedrørende systemet med beskikkede censorer under 

Uddannelses- og Forskningsministeriet snydes bevidst fra både Uddannelses- og 

Forskningsministeriets side og fra danske universiteters side. Beskikket censor Lise Busk-Jensen 

har tydeligt godtgjort med sine udtalelser til mig i mail (juni 2018) at hun ingen anelse har om, hvad

hendes betroede hverv gå ud på. Beskikket censor Erik Svendsen svarede ikke på min henvendelse 

til ham i juni 2018. 

På trods af vægtig dokumentation i sagen, har samtlige retsordførere for Folketinget (før valget 

2019) og nuværende medlemmer af Retsudvalget (februar 2020), Folketinget, på Christiansborg, 

ikke ønsket at røre ved sagen. Det er min overbevisning, og påstand, at de ligeledes har kendskab til

universiteters ulovlige handlinger i eksamensklager- og ankenævnssager (retlig og faglig). 

Nedenstående svar fik jeg fra retsordfører for Enhedslisten Rosa Lund i juni 2018, der som den 

eneste svarede, udover Alternativets Josephine Fock. 

Rosa Lund 

Man 18-06-2018 13:32 

Dig 

Kære Iben Mange tak for din mail. Har de svaret dig hos den uafhængige politiklagemýndighed? 

Som politikere kan vi ikke gå ind og blande os i DUPens afgørelser. På Københavns universitet er 

der en studenter ombudsmand som tager sig af de studerendes klager og som repræsenterer dem 

overfor universitetet. I Enhedslisten arbejder vi for at der kommer en studenterombudsmand på alle 

universiteter 

Med venlig hilsen 

Rosa Lund MF 

Enhedslisten retsordfører og uddannelsesfører 

Medlem af Folketinget (EL) 

Christiansborg DK-1240 København K 

Tlf. +45 33 37 55 00 Dir. +45 33 37 50 08

www.ft.dk
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Der bør ikke være en såkaldt ombudsmand på universiteterne i sager om ulovlig behandling af 

eksamensklager- ankenævnssager, da universiteterne har pligt til at overholde dansk lovgivning. Det

er alle vi andre jo underlagt. 

Endvidere fik tidligere Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind kendskab til sagen allerede 

i november 2017, da jeg fremsendte en henvendelse ang. ulovlighederne begået i sagen, af ansatte 

under Aarhus Universitet. 

Det er min formodning at også tidligere Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers og 

nuværende Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen ligeledes har hørt om 

sagen. 

Jeg har netop i dag indgivet en ny anmeldelse til Østjyllands Politi vedrørende involverede i sagen, 

grundet nye oplysninger i sagen (2020), samt involveredes vedvarende beskyldninger imod mig, og 

deres vedvarende afvisning af at have begået lovovertrædelser (2018 og 2020). 

Der er dokumentation i sagen for begåede ulovligheder. 

Hverken Aarhus Universitet, herunder involverede ansatte, eller Uddannelses- og 

Forskningsministeriet herunder involverede ansatte, har på noget tidspunkt anmeldt mig for injurier 

i forhold til mine udtalelser på min hjemmeside, på Twitter og i min bog. I stedet forsøger 

involverede at få mine ytringer censureret uden om de danske domstole [løj Datatilsynet – under 

Justitsministeriet -  juli 2020?]. 

Jeg fik 20 juli 2020 kendskab til, at jeg har været anmeldt til Nordjyllands Politi i forhold til 

straffelovens §119a og retsplejelovens §749, stk. 2, men at Nordjyllands Politi ikke fandt grundlag 

for at rejse sigtelse. Jeg har nu rettet henvendelse til dem for at blive informeret om dette forhold 

vedr. omtalte anmeldelse. Samme anmeldelse blev i øvrigt indgivet af Aarhus Universitets jurister 

på vegne af nedenstående nævnte ansatte, oplyst i brev fra Datatilsyn. 

To involverede, Studiekoordinator/Uddannelsesadministrator/sagsbehandler Vibeke Kjær Nielsen, 

Aarhus Universitet, har på egne vegne og på vegne af beskikkede censor Lise Busk-Jensen, 

Uddannelses- og Forskningsministeriet, indgivet klage til Datatilsynet vedrørende mine ytringer. 

Det har de først gjort i juni 2020. 
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Jeg har haft tanken, at direkte involverede, og de der er involverede i forhold til deres kendskab til 

sagen, kan være gået sammen om at få mine ytringer censureret. Når der foreligger så vægtig 

dokumentation og ingen myndigheder ønsker at opklare sagen på redelig vis, hvilket de faktisk 

burde være forpligtet til, da må der være tale om indgåede aftaler. Jeg har ansøgt Civilstyrelsen om 

fri proces vedrørende sagen [er nu i Procesbevillingsnævnet 2021].

Som jeg skrev i den fornyede anmeldelse til Østjyllands Politi af 23 juli 2020, er jeg afhængig af at 

kunne stole på jer som politi- og anklagemyndighed. Jeg er ikke uddannet i jura og har ingen faglig 

baggrund herfor. Selvom der er tale om involverede med betydelig samfundsagtelse, da skulle det 

være muligt for en almindelig borger at kunne anmelde sådanne personer til politiet og få rejst en 

sag, når der er dokumentation for begåede ulovligheder. 

Vedlagt korrespondance imellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning 

og Uddannelse og jeg, vedhæftes som fil i denne henvendelse og anmeldelse. Ønskes andet oplyst, 

er I velkommen til at kontakte mig. 

Iben Schartau Schow 

Jernbanegade 55A, 2. tv 

9500 Hobro 
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