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I alle synes at have så travlt med menneskerettigheder og overholdelse af fælles konventioner når 

det gælder alle andre lande end Danmark. Når der foregår overtrædelse af retsbeskyttelse for 

'almindelige' borgere, i 'forkælede' lande som Danmark, bliver I alle så tavse. Men det er alvorligt 

når nogle statsborgere har udvidede og helt frie beføjelser til at begå kriminalitet, alene af den grund

at de besidder magtfulde poster. Det er ekstremt uhørt og uacceptabelt. Det er ødelæggende for 

Danmark. 

...

Ligebehandlingsrådgivningen 

Tor 27-02-2020 13:05 

Til: Dig   

Ligebehandlingsrådgivningen har modtaget din henvendelse 

Institut for Menneskerettigheders ligebehandlingsrådgivning har modtaget din henvendelse. 

Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt. 

The Equality Counselling at the Danish Institute for Human Rights has received your inquiry. 

We will get back to you as soon as possible. 

Læs mere om dine personlige data og dine rettigheder i forbindelse med din henvendelse til 

Rådgivningen her Read more about your personal data and your rights when contacting the 

Counselling here 

Med venlig hilsen/ Kind regards 

Ligebehandlingsrådgivningen/ The Equality Counselling 
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Ligebehandlingsrådgivningen 

Tor 19-03-2020 11:11 

Til: Dig   

Kære Iben Schartau 

Vi har forståelse for din bekymring, og du skal have tak for at gøre os opmærksomme på din 

problemtik. Vi opfatter din mail som en orientering, og vi noterer os dine synspunkter. 

På instituttets hjemmeside www.menneskeret.dk kan du læse om instituttets arbejde samt finde 

information om menneskerettigheder i Danmark og udlandet, herunder publikationer og artikler 

inden for en lang række menneskeretlige områder. 

Læs mere om dine personlige data og dine rettigheder i forbindelse med din henvendelse til 

Rådgivningen her. 

Med venlig hilsen Emil Nadir Kadhim 

BA. JUR. LIGEBEHANDLINGSRÅDGIVNINGEN 

WILDERS PLADS 8K | DK-1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8666 

…

Iben Schartau 

Lør 21-03-2020 07:11 

Til: Ligebehandlingsrådgivningen  

 I noterer jer mine synspunkter?? ... ! 



Ligebehandlingsrådgivningen 

Tir 31-03-2020 11:44 

Til: Dig   

Kære Iben Schartau 

Tak for din henvendelse, som vi har modtaget den 21. marts 2020.

Min tidligere mail var lidt kringlet formuleret, og det beklager jeg. Det jeg konkret har ment er, at 

det lyder som en vigtig problematik at tage op. Desværre er det sådan, at vores forskere på 

instituttet allerede har en dagsorden fastlagt, i henhold til hvilke emner de p.t. skal arbejde med. Da 

det dog er en relevant problematik, bliver den noteret. Dvs. at din henvendelse, sammen med andre 

vigtige henvendelser, løbende vil blive brugt til inspiration til hvilke emner, vi skal kaste os over i 

vores arbejde for at ændre strukturelle rammer, regler og lovgivning, der eksempelvis skal sikre, at 

almindelige borgeres retsikkerhed bliver varetaget herhjemme. På den baggrund vil vi gerne sige 

tak for din henvendelse. 

Med venlig hilsen 

Emil Nadir Kadhim BA. JUR. 

LIGEBEHANDLINGSRÅDGIVNINGEN 

WILDERS PLADS 8K | 

DK-1403 KØBENHAVN K 

Og bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder, DK? 

https://menneskeret.dk/om-os/bestyrelsen


