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Kære retsordførere på Christiansborg, Folketinget.
Hermed en henvendelse til jer angående en meget alvorlig sag. Brevet til DUP og Statsadvokaten
har jeg redigeret i forhold til en studerendes navn, for at beskytte personen der jo læser på omtalte
universitet, og fordi jeg ved at personen ingen anelse har om at være en del af alt dette. I håb om at
Danmark virkelig også er en retsstat og et demokrati.
Med venlige hilsner
Iben Schartau Schow
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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
http://www.ft.dk

Jeg svarede Rosa Lund (kan ikke finde svaret), og skrev bl.a. at jeg da ikke bad dem om at blande
sig i DUP's arbejde (jeg har også 'talt' med hende på Twitter én gang siden hen). Efterfølgende skrev
jeg til alle retsordførerne igen:
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Meddelelsen blev sendt med høj prioritet.
IS Iben Schartau Tir 19-06-2018 07:48    
Til: • morten.bodskov@ft.dk; • christina.egelund@ft.dk; • josephine.fock@ft.dk; •
bang.henriksen@ft.dk; • karsten.honge@ft.dk; • naser.khader@ft.dk; • rosa.lund@ft.dk; •
peter.kofod.poulsen@ft.dk; • zenia.stampe@ft.dk
Til retsordfører.docx 17 KB Klage af 13 maj 2018 til Statsadvokaten, Viborg..docx 23 KB
Brev til Den Uafh. Politiklagemynd. u. den studerendes navn.docx 319 KB
3 vedhæftede filer (359 KB)
Download altGem alle i OneDrive
Denne min henvendelse af 9 juni 2018 kan simpelthen ikke misforstås. Jeg skriver hvad sagen
handler om, og vedlægger breve til politimyndigheder, der forklarer sagen og alvorligheden heri.
Jeg ved, I politikere har travlt, men denne sag handler om, at et universitet i Danmark har begået
alvorlige lovbrud. At de måske gør det systematisk og har gjort det i mange år. I kan sagtens på ind i
alvorlige sager. I er medlemmer af vores allesammens Folketing! Aarhus Universitet skal IKKE
have lov til at behandle studerende sådan som de har gjort i denne sag. Sagen skal for domstolene.
Selvfølgelig skal den det. Vi andre var forlængst trukket igennem retssystemet. Der er lighed for
loven i Danmark. Vi lever da i en retsstat, ikke?! Nej, de studerende har IKKE behov for en
Ombudsmand/kvinde! De har brug for at universiteterne OVERHOLDER loven, som alle vi andre
er underlagt!
Det er en dyb skændsel hvis I også vender ryggen til.

Iben Schartau
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Besvar
Videresend
JF Josephine Fock
Fre 22-06-2018 00:06

Til: • Dig
Kære Iben Tak for din mail.
Det er meget svært for mig at gå ind i den konkrete sag. Har du en advokat til at hjælpe? Og har du
overvejet at skrive til ombudsmanden?
Med venlig hilsen
Josephine Fock
Medlem af Folketinget for Alternativet & ordfører for
// finans og økonomi
// frisætning i det offentlige
// nye danskere og mennesker på flugt
// statsborgerskab
// retspolitik
// grundloven

Rosa Lund og Josephine Fock svarede som de eneste – et sædvanligt skalkeskjulsvar, præget af dyb
Christiansborg-kynisme. Der var et autosvar fra Carsten Hønge.

Iben Schartau
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Iben Schartau
Fre 22-06-2018 08:24

Til: • Josephine Fock
Jeg har skrevet til alle der er at skrive til, og er i gang med en sidste instans (ren formalitet). Om jeg
har en advokat ... ved du hvad, der er ingen - heller ikke jer - der ønsker at røre ved denne sag.
Selvfølgelig har I (retsordførere og Folketinget) muligheder for at 'gå ind i den konkrete sag'; den er
særdeles alvorlig. Men tusind tak fordi du tog dig tid til at svare mig, det er jeg altid meget
taknemmelig for når nogen gør - de fleste gør nemlig det helt modsatte.
Venlige hilsner og god sommer?☀
Iben

Spørgsmålstegnet var en fejltastning

Iben Schartau
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