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Kære Emma Kronqvist og Lisbeth Langward
I en artikel på dr.dk fra 2008 kan man læse at Simon Kollerup (MF, socialdemokratiet) udtalte sig
som næstformand for Frit Forum, om studerendes manglende retssikkerhed
https://www.dr.dk/nyheder/indland/studerende-mangler-ombudsmand
"Der er rigtig mange studerende som hvert år står med klager over en uretfærdig og måske endda
ulovlig behandling på deres universitet, og i dag er det sådan, at vi som studerende står helt alene,
når vi bevæger os ind i en klagesag"
Som studerende kan man intet stille op over for universitetets ulovlige behandling af ens
eksamensklage. Universiteter i Danmark må altså gerne foretage disse ulovlige behandlinger.
Universiteter må også gerne begå dokumentfalsk og særdeles grov uredelighed i eksamensklage- og
ankesager. De må påstå, at der har været nedsat et ankenævn til behandling af ens faglige
ankeklage, selv om det er det pureste opspind - en direkte grov usandhed (for at sige det pænt). En
studiekoordinator må derfor behandle, afgøre og underskrive en ankenævnsafgørelse på trods af at
det er ulovligt - endda direkte kriminelt. Bl.a. er paragrafferne 150, 151 og 171 i straffeloven
overtrådt. Beskikkede censorer må gerne være involverede. De må gerne vide, at der foregår snyd
og bedrag.De må gerne afgive falsk forklaring. Får de penge for det arbejde studiekoordinatorerne
laver? Og indberetter universitetet kun nogle af eksamensklagerne, herunder de der går videre til
ankenævn? Hvor resten behandles uden om systemet ved at studiekoordinatorerne tager sig af dem?
I 2010 bliver 9 ankeklager stadfæstet i ankenævn under Aarhus Universitet; er der tale om
systematisk snyd, og har det stået på i mange år?
http://studerende.au.dk/fileadmin/site_files/filer_jura/dokumenter/undervisning/eksamen/generel_in
for/s10/klagestatistik_s10.pdf

I en anden artikel på Horsens Folkeblad berettes der om en studerende på Aarhus Universitet der
begår dokumentfalsk ved at skrive under på en sygeerklæring i sin læges navn. Retssystemet gik
straks i gang;
https://hsfo.dk/112/27-aarig-studerende-forfalskede-sin-laeges-underskrift-derfor-gjordehandet/artikel/90258
Hvorimod retssamfundet Danmark gør alt hvad de kan for at beskytte Aarhus Universitets ledelse.
Politiet, Statsadvokaten, Rigsadvokaten, Justitsministeriet, Uddannelses- og Forskningsminsteriet og de danske medier. Er en rektor og dekan virkelig så ekstremt magtfulde? Hvordan i alverden kan
vi leve under sådanne forhold i Danmark? Det minder jo om totalitære stater. Selvfølgelig skal de
da overholde lovene præcis som os andre. Hvorfor kan jeg som borger ikke komme igennem med så
åbenlys en sag, blot fordi der er tale om personer med høj samfundsstatus? Det er virkelig
skræmmende at opleve alle dem jeg kontakter, der blot vender ryggen til og er tavse.
Jeg sender jer klagen, som jeg sendte Den Uafhængige Politiklagemyndighed (de har sendt den
videre til Østjyllands Politi ... som jeg klagede over ...!) - og som jeg nu har sendt videre til
Rigsadvokaten (der ignorerer mine henvendelser præcis som alle andre), men har redigeret i
teksten, sådan at den studerendes navn i sagen beskyttes, fordi jeg ved at personen ikke har nogen
anelse om at være involveret i denne groteske sag. Hen læser på Aarhus Universitet (under
involverede personer i sagen) og bør læse der i fred. Hvis sagen kommer for retten (tilsyneladende
en umulighed!) da kan personen jo vidne.
Måske har I allerede hørt om sagen? Uanset hvad håber jeg I er ordentlige og ansvarlige, og vil
medvirke til at sådan noget ikke kan foregå i Danmark. I er - eller bør være - demokratiets
vagthund.
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Kære Iben
Tak for din mail. Jeg har videresendt din indspark til chefen for Indland i DR Nyheder, Kirsten
Marie Svendsen. Hun eller en kollega vender tilbage til dig, hvis de går ind i sagen. Hav en god
dag.
Venlig hilsen,
Lisbeth Langwadt
Nyhedsredaktør DR Medier
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Klage af 13 maj 2018 til Statsadvokaten, Viborg..docx 23 KB
Mange tak, Lisbeth. Jeg sender jer også lige klagen til Statsadvokaten, over Østjyllands Politis
afgørelse, fordi den forklarer vigtige ting i sagen.
Tak i lige måde.

