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1. Justitsministeriet har siden 2012 besvaret en række spørgsmål fra Folke-

tingets Retsudvalg vedrørende politiets ageren under det kinesiske præsi-

dentbesøg i København den 14. til den 16. juni 2012. 

 

Justitsministeriet har i den forbindelse flere gange viderebragt oplysninger 

fra Københavns Politi om, at der ikke i forbindelse med statsbesøget var 

givet instrukser om fratagelse af tibetanske flag mv. fra indsatslederen, de-

lingsføreren eller andre politifolk med ledelsesansvar. Desuden har Ju-

stitsministeriet oplyst over for Retsudvalget, at Københavns Politi har op-

lyst, at politifolk ikke i forbindelse med præsidentbesøget har modtaget in-

strukser, som havde til formål at begrænse ytrings- og forsamlingsfrihe-

den. 

 

Justitsministeriet har senest den 18. september 2015 oplyst over for Rets-

udvalget, at Københavns Politi i en underretning til ministeriet har oplyst, 

at der (fortsat) ikke er fremkommet oplysninger om, at der i forbindelse 

med statsbesøget af Københavns Politi mere generelt er givet instrukser 

om fratagelse af tibetanske flag. 

 

2. På baggrund af de oplysninger, der er fremkommet dels i forbindelse 

med Østre Landsrets behandling af en civil sag anlagt mod Københavns 

Politi af seks demonstranter med påstand om, at de i forbindelse med præ-

sidentbesøget blev udsat for ulovlige administrative frihedsberøvelser, dels 

gennem tilkendegivelser i medierne fra medarbejdere i politiet, har der i 

den seneste tid være rejst betydelig tvivl om, hvorvidt de tidligere afgivne 

oplysninger har været fyldestgørende og korrekte. 

 

Politidirektøren i København indgav på den baggrund den 28. september 

2015 en anmeldelse i sagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. 
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Anmeldelsen drejer sig nærmere om, hvorvidt personale i Københavns Po-

liti eventuelt har begået strafbare forhold, herunder  

 

- tjenestemisbrug eller tjenesteforsømmelse ved at afgive urigtige oplys-

ninger – bl.a. til brug for skiftende justitsministres besvarelser af 

spørgsmål fra Folketinget – vedrørende Københavns Politis indsats over 

for demonstranter i forbindelse med det kinesiske præsidentbesøg i juni 

2012 samt ved de to senere kinesiske besøg i 2013 og 2014 og  
 

- tjenestemisbrug eller tjenesteforsømmelse i øvrigt i forbindelse med 

Københavns Politis efterfølgende håndtering af sagerne om de kinesiske 

besøg. 

 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har ved en pressemeddelelse af 1. 

oktober 2015 oplyst, at politiklagemyndigheden har besluttet at iværksætte 

en nærmere efterforskning i sagen.  

 

3. Rigspolitiet har den 30. september 2015 orienteret Justitsministeriet om, 

at politidirektøren i København i forbindelse med sagens overdragelse til 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed er blevet bekendt med en skriftlig 

operationsbefaling af 13. juni 2012 om statsbesøget, hvoraf fremgår, at det 

skal sikres, at demonstranter ikke kan ses fra kortegen. 

 

Justitsministeriet har den 1. oktober 2015 modtaget en kopi af Københavns 

Politis operationsbefaling, hvoraf bl.a. følgende fremgår:  

 

”Det er PET’s opfattelse, at kineserne ikke er bekymret for 

præsidentens sikkerhed under opholdet i Danmark, men det er 

meget afgørende for dem, at ”de ikke taber ansigt” ved kon-

frontation med demonstrationer eller lignende.” 

 

Endvidere fremgår bl.a. følgende: 

 

”Politiaktion 04-01 foretager patruljering/opklaring ved objek-

ter og eskorteruter, og sikrer at evt. demonstranter ikke kan ses 

fra eskorten og objekter, ligesom de ej heller skal have mulig-

hed for at bringe sig i en position som er synlig fra escorteruten 

og objekter.” 

 

Den nævnte operationsbefaling er tillige med øvrigt relevant materiale 

vedrørende sagen overdraget af Københavns Politi til Den Uafhængige Po-

litiklagemyndighed og vil indgå i politiklagemyndighedens efterforskning. 
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4. Forløbet har bl.a. resulteret i, at Folketinget igennem længere tid er ble-

vet bibragt oplysninger, som nu ser ud til at være urigtige. 

 

Det kan ikke på forhånd udelukkes, at sagen vil kunne have berøring til 

andre myndigheder end politiet. Da Den Uafhængige Politiklagemyndig-

hed alene har mulighed for at efterforske forhold, som vedrører politiets 

behandling af sagen, har jeg besluttet, at der nedsættes en undersøgelses-

kommission, således at alle dele af det samlede begivenhedsforløb i sagen 

kan blive klarlagt.  

 

Undersøgelsen vil navnlig have til formål at skulle afdække dels begiven-

hedsforløbet, som knytter sig til politiets ageren i forhold til borgere under 

det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere kinesiske be-

søg i København i 2013 og 2014, dels det efterfølgende forløb i forbindel-

se med besvarelsen af spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om politiets 

ageren ved de pågældende besøg.   

 

Justitsministeriet vil derfor gå i gang med at udarbejde et kommissorium 

for undersøgelsen, som jeg derefter på sædvanlig vis vil drøfte med Folke-

tinget.   

 

Det understreges, at nedsættelsen af undersøgelseskommissionen ikke har 

betydning for den efterforskning, som Den Uafhængige Politiklagemyn-

dighed foretager, og som således kan fortsætte.  

 

 

 

Søren Pind 

  / 

   Esben Haugland 

 

 

 

 


