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Jeres dokumentarprogram og artikler om indvandrere og politiet ivrighed udi uretmæssigt at
forfølge dem, står i skærende kontrast til mit forsøg på at få politiet Østjylland til at sigte udvalgte
ledelsespersoner under Aarhus Universitet for dokumentfalsk og grov uredelighed i en
eksamensklage. Noget INGEN af jer medier har ønsket af undersøge (mon ikke I har hørt om det?)
Det er en særdeles grov sag, som Østjylland har gjort alt hvad de kunne for at forhale. Sagen er nu
hos Statsadvokaten for Viborg. Der er løjet og løjet i denne sag fra universitetets side og nu fra
Østjyllands politi. De har ignoreret mange af mine henvendelser. At der er begået de af mig
påpegede ulovligheder, hersker der absolut ingen tvivl om. Det er helt grotesk at nogle personer i
Danmark oppebærer en uofficiel immunitet, imens andre groft forfølges uden at have gjort noget
som helst. I kender sikkert også nogen, der kender nogen, der kender nogen, der ikke ønsker denne
sag frem i Danmarks' påståede 'demokratiske' lys?! (det skulle ikke undre mig) Her en sag om en
studerende der på 13 måneder blev anmeldt (af Aarhus Universitet), sigtet, dømt i byret og
stadfæstet i landsret.
https://hsfo.dk/112/27-aarig-studerende-forfalskede-sinlaeges-underskrift-derfor-gjorde-handet/artikel/90258
Jeg anmeldte universitetet hhv. 16 maj 2017 (dokumentfalsk) og 9 juni 2017 (specifikt tre
ledelsespersoner for at tilskynde til dokumentfalsk og tilsidesættelse af studerendes retssikkerhed)
og først 11 maj 2018 faldt en afgørelse om af afslutte efterforskningen. En stærkt kritisabel
'efterforskning', hvor enten politiet lyver, eller beskikket censor Lise Busk-Jensen. Hun er nu 13 maj
2018 anmeldt for at være medvirkende i dokumentfalsksagen.
Iben

Når politiet forfølger uskyldige og lader andre gå fri. Samfundsstatus eller ikke - det er
spørgsmålet ...
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Hermed får I tilsendt følgende henvendelse jeg har sendt til Justitsministeriet af i dag 1 juni
2018;
Til Justitsministeriet
Nedenstående henvendelse til Østjyllands Politi af 1 juni 2018 (oprindeligt fra 23 maj, men med
tilføjelser da det nu er blevet 1 juni), gengivet sidst i denne henvendelse til jer, fortæller hvordan jeg
har forsøgt at få en kvittering fra Østjyllands Politi vedr. en anmeldelse for en persons indblanding i
en alvorlig dokumentfalsksag. Jeg er som borger alene, i forhold til manglende juridisk støtte og
bistand, og oppe imod noget der burde være en ordentlig og demokratisk samfundsinstitution, som
det danske retssystem, hvor man trygt burde kunne henvende sig til politiet som første instans på
denne vej. De har ignoreret mig systematisk fra en anmeldelse af 9 juni 2017. Det dybt
problematiske heri er meddelt Rigsadvokaten i form af henvendelse 2 marts 2018. Rigsadvokaten
har desuden modtaget kopi af klagen til Statsadvokaten i Viborg - en klage over standsning af
efterforskning i sagen.
Denne sag, som jeg forsøger at få retssamfundet Danmark til at tage sig af - et retssamfund der
netop er kåret som verdens bedste (https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-kaaret-tilverdensbedste-retssamfund) - er meget alvorlig. Jeg er klar over de involveredes samfundsstatus,
men disse har altså ikke ret til at begå kriminalitet blot fordi de oppebærer en vis status i samfundet.
De skal stå til ansvar præcis som os andre.
Der er lighed for loven i Danmark;
"Retsstaten er en vigtig del af det danske samfunds skelet, men den får først kød og blod, når
befolkningen har tillid til og tro på, at retssystemet fungerer, og at alle også i praksis er lige for
loven. Når den tillid er til stede, er retsstaten med til at skabe og understøtte en række andre værdier

i det danske samfund som tillid, tryghed, demokrati, lav grad af korruption og lav magtdistance".
https://www.danmarkskanon.dk/
Også formuleret hos Institut for Menneskerettigheder;
"Et af de centrale principper for en retsstat er, at der er lighed for loven, det vil sige, at loven gælder
på samme måde for alle, uanset social status mv".
https://menneskeret.dk/emner/lov-ret
Jeg har påpeget ulovligheder begået af udvalgte ledelsespersoner under Aarhus Universitet, og det
bør retssamfundet i Danmark tage sig af.
Med venlig hilsen
Iben Schartau Schow
Herunder henvendelse til Østjyllands Politi af 1 juni 2018, der beskriver problemet med at
modtage kvittering for anmeldelsen
Emne: Kvittering for anmeldelse af indblanding i dokumentfalsksag.
Til Rigspolitiet Østjyllands politi
Ridderstræde 1
8000 Aarhus C
Vedr. manglende kvittering på anmeldelse af beskikket censor Lise Busk-Jensen, af søndag 13
maj 2018
I dag er det 1 juni 2018, og jeg har endnu ikke modtaget kvittering for anmeldelsen af 13 maj
2018. Det har jeg ret til.
I bedes venligst udstede en kvittering på anmeldelsen af beskikket censor Lise Busk-Jensen for
hendes indblanding i dokumentfalsksagen, som jeg sendte jer søndag den 13 maj 2018 (via e-boks
og almindelig mail). At jeg endnu ikke har modtaget denne, er jo ingen overraskelse, sådan som I
systematisk har ignoreret mine henvendelser.
Kvittering for anmeldelse af rektor Brian Bech Nielsen, dekan Johnny Laursen, og studieleder Lars

Kiel Bertelsen af 9 juni 2017 fik jeg heller aldrig, andet end til sidst, efter uacceptabelt mange
henvendelser fra min side, i form af en almindelig mail af 31 oktober 2017; at anmeldelsen var ført
ind under journalnummeret; 4200-70811-00067-17. Det er så spørgsmålet om det er korrekt juridisk
procedure?
Jeg sender gerne nedenstående anmeldelse af 13 maj 2018 rekommanderet. To rekommanderede
forsendelser med anmeldelsen af 13 maj 2018 modtog I mandag den 28 maj 2018 kl. 10. 30,
udleveret til Gurli Johansen. Den ene var kopi til specialanklager Jesper Rodkjær.
Jeg har svært ved at forstå, at I, som en demokratisk myndighed i retsstaten Danmark, har handlet
sådan i denne sag, med mindre det er på ordre fra højere oppe i vores 'demokratiske' system. I såfald
burde I holde jer for gode til at følge sådanne udemokratiske ordrer. Der er lighed for loven i
Danmark. Jeg har ret til at påpege begåede ulovligheder og få sagen ført ved domstolene, uanset
hvem der har begået ulovlighederne. Vi har alle et ansvar for at overholde lovene, og at stå til
ansvar hvis vi ikke gør.
Jeg giver ikke op!
Iben Schartau Schow

Til Rigspolitiet
Østjyllands politi
Ridderstræde 1
8000 Aarhus C
Hermed anmelder jeg beskikket censor Lise Busk-Jensen for indblanding i
dokumentfalsksagen jf. 4200-70811-00067-17.
Beskikket censor Lise Busk-Jensen har aldrig skrevet under på ankenævnsafgørelsen af 23
april 2017. Hun har således afgivet falsk forklaring og er dermed indblandet i
dokumentfalsksagen, hvor jeg anmeldte Aarhus Universitet v. rektor Brian Bech Nielsen,
Dekan Johnny Laursen, studieleder Lars Kiel Bertelsen og studiekoordinator Vibeke Kjær
Nielsen hhv. 16 maj 2017 og 9 juni 2017.

Jeg forventer at modtage en kvittering for denne anmeldelse
Iben Schartau Schow
Jernbanegade 55A, 2. tv
9500 Hobro
ischartau12@outlook.dk
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Klage af 13 maj 2018 til Statsadvokaten, Viborg..docx 23 KB Underskriftforfalskningen.docx 307
KB Til Folketingets retsordførere.pdf 265 KB Brev til Den Uafh. Politiklagemynd. u. den
studerendes navn.docx 319 KB 4 vedhæftede filer (914 KB)Download altGem alle i OneDrive
Brev til Den Uafhængige Politiklagemyndighed er også sendt til Rigsadvokaten.
Der er også andre der kan snyde
(https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/eksamenssnydelever-gemte-notater-ihygiejnebindpose-paa-toilettet), blot i en noget alvorligere skala. Dog er der jo desværre tale om
'samfundsspidser' - personer af høj 'rang' - i dette vores så demokratiske danske samfund. Så mon
ikke vi bare skal forbigå det i stilhed? ...
Iben

