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       Henvendelse nr.2 til Justitsminister Søren Pape Poulsen og Folketingets Retsudvalg. 
Vedrørende Lovforslag L. 83. Fremsat 26. oktober 2018. (Delvis Lovliggørelse af Peberspray.) 
 
 
 
På baggrund af der ikke er alle partier, der er enige i Folketinget om Lovforslaget med den delvise 
lovliggørelse af Peberspray har vi i Foreningen Rejsearbejdere.dk. Undersøgt hvordan Statistikkerne 
er i Tyskland med hensyn til kriminalitet. Derfor sender derfor Tal og Statistik fra Bundeskriminalamt i 
Tyskland. BKA. 2003-17.   

 

Lovliggørelse af Peberspray påvirker ikke Statistikkerne i negativ retning. Kriminaliteten er stærkt faldende, 
da Peberspray som bekendt kan købes af personer, helt lovligt helt ned til alderen. når man er14.år. 
Dog må den kun bruges i nødstilfælde ved overfald. 
 
Der fremgår af lovforslaget at der gives bøder på 3.000 kroner når Pebersprayen medtages i det offentlige 
rum. Vil denne bøde nedsættes når det er ældre pensionister og Teenager der er utrygge ved at gå ud især om 
aftenen. Vi vil anbefale at de kan få bevilliget en Peberspray der må medtages i det offentlige rum.     
 
Samtidig bedes Justitsministeren svare på om det er kutyme at der skal sendes 9. Anmodninger om 
Aktindsigt Syd og Sønderjyllands politi. 7. Klager over manglende Aktindsigt Til Statsadvokaten i Viborg. 
15. Klager og henvendelser med bemærkninger til Statsadvokaten i Viborg. 16. Henvendelse til Syd og 
Sønderjyllands politi om anmeldelser og svar. I voldsagen Diernæsvej 6100 Haderslev, anmeldt 11-13. december 
2017. Til Syd og Sønderjyllands politi.  
 
Til orientering ligger der en klage 3. november 2018. Ved Statsadvokaten i Viborg, fordi Anklagemyndigheden 
ved Syd og Sønderjyllands politi, ikke vil give kopier af aktindsigt. 
 
 At politiets fotoer, taget med et mobilkamera er af en sådan kvalitet, at det er næsten umuligt at se 
Hvad der af synlig pletter med murerstøv på forurettes Jakke. 
 
At Politiet af afhører et vidne i en voldsag den 28.november 2017. kl.9.10 gennem en telefonsamtale, og skønne 
ham til at være ædru uden et personligt fremmøde. 17.dage efter overfaldet. Og ikke underskriver 
afhøringsrapport. Og får at vide af sigtede, at vidnet skal kontakte politiet 
 
At Sigtede først bliver afhørt den 23. november 2017. kl.14.42. Og ikke samme dag. 12. Dage efter overfaldet. 
 
At politiet ikke afhørte personerne i en gul bil af mærket Peugeot, som er sendt til Politiet 
Bilag. Præsentation Folketingets Retsudvalg 15. november 2018 
          Bundeskriminalamt Statistik 2003-2017. Sendt og modtaget mail i Voldsagen Diernæsvej. 
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