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Retssager skal belyse politiets magtmisbrug under det kinesiske statsbesøg 

 

Seks danskere, der blev tilbageholdt under den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i 

Danmark den 14.-16., har i samarbejde med Støttekomiteen for Tibet stævnet 

Københavns Politi for ulovlig frihedsberøvelse, ransagning og beslaglæggelse af 

tibetanske flag efter deres helt fredelige aktioner. Vi har desuden gennem vores advokat 

Claus Bonnez klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, hvorved vi tilslutter os 

og udvider Landsforeningen KRIM klage af 15. juni (http://www.krim.dk/). 

 

Luna Pedersen fra Studerende for et Frit Tibet blev for eksempel tilbageholdt flere gange 

i løbet af den 15. juni for blot at stå tavst med et tibetansk flag ved Amalienborg og på 

Langelinie. Hun blev desuden beskyldt for narkobesiddelse af politibetjent Lise Møller 

med det ene formål at muliggøre en kropsvisitation. Sara Berthou blev med fysisk magt 

skubbet væk fra Christiansborg Slotsplads og fik konfiskeret sit tibetanske flag af 

betjente, der nægtede at oplyse deres navne (se hendes debatindlæg her: 

http://politiken.dk/debat/ECE1663949/skal-kinesisk-lov-regere-her/). Thomas Goetz blev 

omringet af 3-7 betjente i Kongens Have og blev i en time blev forhindret i at forlade 

parken, igen for blot at stå med et tibetansk flag i anledning af Hu Jintaos besøg på 

Rosenborg. 

 

Støttekomiteen for Tibet har udarbejdet en 7-siders oversigt over disse sager samt om 

politiets flytning af vores lovligt anmeldte demonstration på Christiansborg Slotsplads til 

Højbro Plads. Her sandsynliggør vi desuden, at disse krænkelser af vores demonstrations- 

og ytringsfrihed skyldes regeringens forsøg på at imødekomme kinesiske ønsker om at 

holde tibetanske flag og demonstrationer uden for Hu Jintaos synsvidde. Dokumentet er 

vedhæftet denne email og kan desuden downloades her: 

http://www.tibetkomite.dk/forsidedocs/Politiovergreb.doc. 

 

Lignende overgreb mod fredelige Tibetaktivister er fundet sted i udlandet i mange 

tilfælde. I Storbritannien vandt Free Tibet Campaign en retssag mod politiet, som i 1999 

havde kørt busser hen foran en Tibetdemonstration og beslaglagt tibetanske flag under 

den kinesiske præsidets besøg 

(http://www.guardian.co.uk/uk/2000/may/04/willwoodward), og i Norge måtte de norske 

stats- og justitsministre i 1996 undskylde for overgreb mod demonstranter og norsk 

politis arrestation af bl.a. munken Palden Gyatso, der fra 1959-1992 havde tilbragt 33 år 

som politisk fange i kinesiske fængsler. Hans eneste forbrydelse var at stå på gaden i 

Oslo med et tibetansk flag. 

 

Under Retsudvalgets samråd med justitsministeren i dag håber vi, at Morten Bødskov vil 

fremlægge de danske myndigheders ærlige svar på, hvorfor de valgte at bryde loven og 

menneskerettighederne ved at knægte vores demonstrations- og ytringsfrihed. 

Justitsministeren svarede i går på udvalgsspørgsmål fra Pernille Skipper (EL) ved at 

henvise til en redegørelse fra Rigspolitiet af 21. juni 2012, hvori politiet i flere tilfælde 
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fremsætter usande bemærkninger om forløbet af Støttekomiteen for Tibet's 

demonstrationen på Højbro Plads den 15. juni. Bl.a. skriver politiet følgende: 

 

"Da demonstranterne så den danske dronnings eskorte ankomme fra området ved 

Knippels Bro, afveg demonstranterne fra den tilkendegivne stationære demonstration, 

idet de begyndte at bevæge sig frem mod Christiansborg Slotsplads – og kortegeruten – 

med en bred front af demonstranter forrest. Da den kinesiske præsident skulle ankomme 

umiddelbart efter, valgte indsatslederen at tilkalde en deling til støtte for de seks 

politifolk, der indledningsvis var sat ud til at føre tilsyn med demonstrationen. For at 

forhindre utilsigtede handlinger fra demonstranternes side blev delingens gruppevogne 

opstillet foran demonstranterne for derved at afskære dem muligheden for at rykke 

længere frem. Denne handling, der af nogle er blevet udlagt som forsøg på at skærme 

præsidenten fra demonstranterne, var udtryk for en taktisk handling for at skabe 

sikkerhed og ro." 

(http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/reu/spm/880/svar/900035/1147973/index.htm) 

 

Sandheden er, at demonstrationen forblev på Højbro Plads, og at repræsentanter fra Falun 

Gong (som de 3 arrangører af Tibetdemonstrationen havde givet tilladelse til at benytte 

Højbro Plads sammen med os) allerede før demonstrationens start kl. 18 havde fået at 

vide af politiets lokale indsatsleder, at der kort før kl. 20 ville ankomme et antal busser 

for at skjule demonstrationen for Hu Jintaos kortege. Benny Brix fra Falun Gong blev 

interviewet om dette af journalist Lisbeth Davidsen fra TV2News omkring kl. 17.45. 

TV2News dækkede demonstrationen live under hele forløbet. Se bl.a. dette klip fra den 

16. juni:http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-51159185:danske-luna-sigtet-under-

protest-mod-hu.html 

 

Støttekomiteen for Tibet fordømmer myndighedernes knægtelse af fredelige danske 

demonstranters ytringsfrihed. Overgrebene er milde sammenlignet med de, der foregår i 

Tibet, men Danmark er jo heldigvis et retssamfund. Statsminster Helle Thorning-Schmidt 

udtalte under Hu Jintaos besøg, at "Man skal passe [på, red.] med, at man i denne 

diskussion ikke kommer så højt op på hesten, at man glemmer at tjene danske interesser 

og sikre danske job" (http://www.bt.dk/danmark/thorning-kina-kritik-med-maade). Hvis 

løgn og magtmisbrug er prisen for at holde de danske relationer med Kina gode, så er 

prisen for høj. De danske myndigheder overskrider deres beføjelser og bevæger sig ud på 

en farlig glidebane, hvis de i forsøget på at tjene danske "interesser" griber ind mod selve 

de principper, som vores samfund bygger på. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Højmark Andersen 
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