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Henvendelse til Justitsminister Søren Pape Poulsen og Folketingets Retsudvalg. 
Vedrørende Lovforslag L. 83. Fremsat 26. oktober 2018. (Delvis Lovliggørelse af Peberspray.) 
 
 
 
Foreningen Rejsearbejdere.dk stiller sig stærk tvivlende over for virkningen af lovforslaget, i den form som 
det er fremsat i. 
 
Bemærkninger til Lovforslaget. 
Peberspray må ikke medtages i det offentlige rum, uden politiets tilladelser, det vil betyde at den tryghed er  
væk, ved at besidde en sådan spray, når den ikke må medtage den i det offentlige rum af almindelige borgere 
uden tilladelse. 
 
Hvor er der en henvisning til klageadgangen i lovforslaget, når politiet afviser at give en borger tilladelse til 
at købe og besidde en peberspray i det offentlige rum eller i hjemmet. 
 
Ideen om at politiet skal tillade borgere at købe en Peberspray, er ikke meget værd, når Peberspray, ikke må 
transporteres med personen, uden tilladelser fra politiet. I en bil, båd, campingvogn, lastbiler, busser, tog, 
m.v. Der tænkes her på at undgå overfald af borgere, bilister og chauffører. De voldsager vil kun fortsætte når 
borgerne, ikke kan slippe sig fri under et overfald. 
 
Daglige gaderøverier, gadevold, værtshusvold og voldtægt, som borgerne anmelder, og dagligt kan læses i 
medierne, giver ikke borgerne megen tryghed, når Pebersprayen ligger hjemme på bopælen i kommode-
skuffen. 
 
Vil justitsministeren oplyse hvor mange simple voldsager, der er anmeldt i årene 2014-2015-2016-2017. 
Samt hvor mange personer der blev fundet skyldig i de simple voldsager de enkelte år. 
 
Samtidig bedes der om et svar på, om voldsofre / forurettet har krav på aktindsigt ved Politiets 
Anklagemyndighed, således at de kan gøre sig bekendt med Anklage-skrift - Anmeldelsesrapport – 
Afhøringsrapport forurettet – Afhøringsrapport Vidne – Afhøringsrapport Sigtet. Før restsagen starter ved 
domstolen 
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