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Spørgsmål nr. 346 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Ministeren bedes redegøre for hændelsen beskrevet i artiklen 

”Politivold mod mor og søn” fra Dagbladet Arbejderen den 20. 
december 2017. Redegørelsen kan evt. gives i fortrolig form om 

nødvendigt.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet og Den Uafhængige Politianklagemyndighed.  

 

Rigspolitiet har over for Justitsministeriet oplyst, at den konkrete sag, der 

omtales i artiklen ”Politivold mod mor og søn” i Dagbladet Arbejderen, er 
blevet overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), der fo-

restår den videre efterforskning og behandling af sagen, hvorfor Rigspoli-

tiet, efter sædvanlig praksis, ikke kan udtale sig nærmere om hændelsen.  

 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har oplyst følgende: 

 
”Episoden, der omtales i artiklen i Dagbladet Arbejderen, efter-
forskes af Politiklagemyndigheden. Efterforskningen blev 
iværksat den 15. december 2017 på foranledning af en anmel-
delse fra en advokat, der repræsenterer den 16-årige unge mand 
og dennes mor.  
 
Efterforskningen, der ikke er afsluttet, vil søge at afdække, hvor-
vidt der i forbindelse med Københavns Politis anholdelse af den 
16-årige i forbindelse med en demonstration ved den amerikan-
ske ambassade i København af de involverede polititjeneste-
mænd blev begået strafbart forhold i form af vold, ligesom un-
dersøgelsen vil angå politiets adfærd over for den 16-årige. 
 
Efterforskningen vil ligeledes omfatte, hvorvidt politiet i rela-
tion til den 16- åriges mor har begået strafbart forhold i forbin-
delse med morens henvendelse til Københavns Politi på Station 
City, hvor sønnen var anholdt.  
 
Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil 
myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvo-
katen i København med henblik på statsadvokatens afgørelse af 
sagen.” 

 

 
 


