Jeg henvender mig til Justitia for, som jeg skriver, at fortælle hvordan jeg oplever Danmark som
retssamfund og det jeg kæmper med, og får følgende svar ...
DK som totalitærstat-light?
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Til: • Dig
Kære Iben
Tak for din henvendelse og interesse for Justitias arbejde. Vi beskæftiger os generelt med
retssikkerhedsmæssige problemstillinger i relation til grundlæggende frihedsrettigheder – herunder
også borgernes ret til at få prøvet deres ret. Men vi er desværre ikke et advokatfirma og kan derfor
heller ikke behandle enkeltsager.
Mvh
Louise Stenstrup
Kommunikations – og sekretariatschef /Head of Communication and COO JUSTITIA
http://www.justitia-int.org 
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Til: • louise@justitia-int.org
Kære Louise og Justitia
Jeg ved godt, at I overvejende beskæftiger jer med ytringsfrihed m.m. i den offentlige debat
herunder politisk - jeg følger jer også på Twitter - men alligevel henvender mig til jer, for at fortælle
lidt om mit syn på Danmark som et 'demokrati' og 'retsstat' i forhold til især en igangværende sag på
Aarhus Universitet, der nu har resulteret i, at jeg i går indgav en anmeldelse om dokumentfalsk, til
Østjyllands Politi.
I en sag for nogle år tilbage, som jeg har fortalt lidt om på en blog og for hvilken jeg skriver en bog
om, 'opdagede' jeg at vi i Danmark ikke har den retsstat vi på en eller anden måde praler af at være.
Vi har travlt med at fordømme andre lande i verden der ligner totalitærstater, men hvis vi tør kigge
lidt på os selv, så er vi ikke bedre - vores version er måske bare en light-udgave af dem vi
fordømmer, og i virkeligheden mere lyssky og lusket fordi det foregår i det skjulte. Omtalte sag var
ellers lige til rent juridisk, men fordi denne kommune er spundet ind i familiekollegaer og
vennerelationer, kom jeg ingen vegne med at opponere over det magtmisbrug vi var udsat for.
Sagen sendte jeg rundt i systemet med sidste stop hos 'Børneombudsmanden', men der var ikke
noget at gøre. Man må gerne udøve magtmisbrug i Danmark hvis man besidder et 'myndighedsjob'.
Nu er jeg midt i en sag med Aarhus Universitet, der startede med en eksamensklage (intern censur)
jeg sendte videre til et ankenævn som universitetet nedsætter. I denne proces tænker jeg på, at
uanset hvor jeg vender mig hen, så kender de nok en eller anden (eller flere) der kender andre
(politi, mediefolk, ministerfolk ...) etc., så sådanne mennesker har lov, og får lov, til at begå lovbrud
på lovbrud, fordi der ingen er til at komme efter dem. Jeg fortsætter dog til sidste 'blodsdråbe',
udelukkende for alle de unge studerende der knokler for deres uddannelse og siden et job på
arbejdsmarkedet. De skal være omfattet af den retssikkerhed der er lovet dem.

Denne sag er alvorlig for universitetet. Det ankenævn der blev nedsat i følge universitet, ligner rent
opspind. Underskriften fra 'forkvinden' for ankenævnet ligner til forveksling skriften på
studiekoordinatoren der alene sidder med disse anke-klagesager. Jeg er sikker på at denne person
har handlet efter 'ordrer'. Spørgsmålet er om det er standardprocedure for universitetet at handle
sådan.
I en sag med en studerende Mette Høgh i Uniavisen.dk - ramaskrig efter en artikel i Weekendavisen
- (https://uniavisen.dk/mette-hoeeg-fik-tilbud-koebenhavns-universitet-hun-kun-kunne-afslaa/) kan
man læse, at hun også undervejs bliver lidt paranoid, om hvorvidt nogle af de folk der pludselig
vender sig imod hende er veninder m.m.
Det er ret vildt, at sådan noget finder sted i Danmark - men det gør det jo også på 'Christiansborgplan'. Omtalte underskrift der skulle tilhøre 'forkvinden' og iøvrigt beskikket censor, er ikke ukendt,
så det er jo til at finde ud af mht. underskriften. Og så tænker jeg, gad vide om hun er med i det
...etc. Ankenævnets afgørelse er i øvrigt særdeles problematisk for universitetet, fordi den er fyldt
med faktuelle fejl og juridiske ukorrektheder. Det er utroligt at de har bevæget sig ud i det morads,
men igen, det er nok fordi de kan. Jeg er spændt på, om politiet kan overtales af universitetet, og jeg
er spændt på at se hvad universitetet 'gør ved mig' ?.
Nu får vi se i dette så demokratiske skandinaviske land.
Venlige hilsner
Iben

