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Emne: I beskytter kriminelle

Til Østjyllands politi
Sag: 4200-70811-00067-17
I beskytter kriminelle. Det er kriminelt at begå
dokumentfalsk;
I har med vilje ignoreret mine henvendelser.
I har pligt til at udlevere kvittering på modtaget anmeldelse.
Jeg har aldrig fået en kvittering på anmeldelse af Aarhus
Universitets navngivne ledelsespersoner. Efter mange
henvendelser får jeg 31 oktober en kort besked fra jer, om at
anmeldelsen er langt ind under ovenstående journalnummer.
10 februar 2018 - godt 9 måneder efter første anmeldelse om
dokumentfalsk skriver jeg til jer, at jeg har KRAV og RET til
at vide hvis I henlægger sagen. I svarer som sædvanlig ikke.
Sagen er på ingen måde vanskelig at opklare, alligevel er det snart 10
måneder siden jeg indgav anmeldelsen.

Ifølge Retsplejeloven §749 stk. 3 har I pligt til at meddele mig,
hvis I afviser sagen, sådan at jeg har mulighed for at klage.
I beskytter universitetet, og det er GRIMT når vi i Danmark
siger om os selv, at vi lever i en retsstat og et demokrati.
I ved, præcis som jeg, at dette er en meget alvorlig sag for
universitetet, og jeg ved nu, at det er derfor I, såvel som andre
'demokratiske' instanser, har handlet som I har gjort. Det er
både groft og meget pinligt!
Iben Schartau Schow
Efter denne henvendelse i vrede toner, ringer nedenstående Marianne F. fra Østjyllands Politi,
hvilket undrer mig. Dette skrev jeg ned umiddelbart efter:
I dag 2 marts 2018 skrev jeg via e-boks til Østjyllands politi. Kl. 6.51 [/7.01] er klokkeslettet for
afsendelsen, og kl. 7.50 ringer min telefon og det er fra en kvinde – Østjyllands politi? – der sidder
med disse indkomne breve (via e-boks). Jeg skriver dette fordi hun kom med nogle lidt mærkelige
udtalelser. Der var ingen oplysninger om e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger på mig, så
hun var nødt til at ringe til [min søn] (?!) for at få mit telefonnummer), alligevel siger hun at sagen
er under efterforskning. At hun bare sad og tog imod disse e-boks henvendelser …
I denne sag, hvor jeg i øvrigt skrev journalnummeret i dag i mailen, der fremgår jo jeg som
anmelder! Jeg har før fået mails via ischartau12@outlook.dk (efter at have ’slået i bordet’ for at få
dem til at svare på mine henvendelser). Hun nævner noget om at være forurettet i sagen, og hvis
man ikke er det, får man ikke besked. At hvis man ser en kriminel handling og anmelder den er man
ikke forurettet. Men jeg sagde at jeg er forurettet i sagen, da der er begået dokumentfalsk i en sag
hvor jeg har rettigheder.
Det er som om de prøver at ’spise mig af’ med løgn og fordrejninger. Jeg bad hende om at sende
mig skriftlig bekræftelse på dette hun fortalte mig, om at sagen er under efterforskning, og gav
hende ischartau12 mailadressen.
Da jeg havde skrevet omtalte mail, skrev jeg også til Rigsadvokaten. Jeg ved godt at de alle
sammen er bundrådne, men forsøger at bruge alle klagemuligheder, for så har jeg gjort hvad jeg
kunne.
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Hej Iben
Som aftalt telefonisk dags dato, kan jeg oplyse dig, at din sag bliver behandlet i Økonomisk
Kriminalitet i Randers.
Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, vil du blive kontaktet.
Med venlig hilsen
Marianne F.
Overassistent
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Til Rigsadvokaten, Rigspolitiet
Ang. sag: 4200-70811-00067-17 hos Østjyllands politi
Dette journalnummer er oprettet ved første anmeldelse af Aarhus Universitet for dokumentfalsk.
Kvitteringen herfor fik jeg tilsendt via e-boks efter to dage. Jeg anmeldte udvalgte ledelsespersoner
for Aarhus Universitet tre uger efter - 9 juni 2017 - fordi det er mit indtryk at personen der har
begået dokumentfalsk ikke har handlet alene. Det mener jeg, fordi jeg løbende igennem
eksamensklagesagen har informeret disse ledelsespersoner. De kunne altså for længst have grebet
ind.
Jeg bliver bevidst ignoreret af Østjyllands politi. Kvittering for anmeldelse af disse ledelsespersoner
har jeg aldrig fået, på trods af mange henvendelser inkl. rekommanderet forsendelse, kun til sidst får
jeg en kort besked via almindelig mail - 31 oktober 2017 - om at anmeldelsen af 9 juni er langt ind
under sags/journalnummeret.
7 november 2017 får jeg en mail fra en efterforskningsenhed i Randers, om at de beklager jeg ikke
har hørt noget og fået svar på mine henvendelser, men at de ikke har modtaget 'brevene' i sagen. De
skriver samtidig at sagen afventer ledige ressourcer, og at man ikke pt. kender tidshorisonten for
dette.
Jeg skrev 10 februar 2018 til Østjyllands politi at jeg har ret til at vide hvis sagen henlægges. Jeg
har som sædvanlig ikke fået svar.
I dag har jeg skrevet igen. Ifølge Retsplejeloven §749 stk.3 fremgår denne ret jeg som forurettet har.
Dokumentfalsksagen er meget nem at opklare. Underskriften der er forfalsket skulle ligne at
forestille en kendt forfatters: Lise Busk-Jensen. Men måske det hele handler om alle disse 'fine'
aktører der er indblandet i sagen som for enhver pris skal beskyttes - især over for sådan en ussel
studerende som jeg??
Tankevækkende når man tænker på den studerende der i 2016 fik stadfæstet en dom i landsretten,
anmeldt af Aarhus Universitet! Anmeldelse, sigtelse, dom i byret og stadfæstelse i landsretten på 13
måneder! Og sagen om Aarhus Universitets begået dokumentfalsk er langt, langt mere alvorlig.
(https://hsfo.dk/112/27-aarig-studerende-forfalskede-sin-laeges-underskrift-derfor-gjorde-handet/artikel/90258)
Lever vi ikke i en retsstat og et demokrati her i Danmark? Hvor lighed for loven burde gælde?
Det er direkte grimt sådan som Østjyllands politi har handlet i denne sag, og den måde jeg

som berettiget borger med rettigheder er behandlet.
Med venlig hilsen
Iben Schartau Schow
Omtalte mail af 7 november 2017:

Henvendelse
K
KAN019@politi.dk
|

ti 07-11-2017, 07:36

Hej Iben
Det er beklageligt at i ikke har fået svar fra Østjyllands Politi vedr. sagen, jeg kan sige med
sikkerhed at vi her i afdelingen for økonomisk kriminalitet ikke har modtaget de pågældende breve.
Vedr. sagen kan jeg oplyse at den afventer ledige ressourcer til efterforskning af sagen.
Tidshorisonten for påbegyndelse af efterforskning er desværre pt. ukendt.
Med venlig hilsen
Knud Andersen
Politiassistent
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