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Denne henvendelse handler om lovovertrædelser begået af udvalgte personer under Aarhus
Universitet. I forhold til dokumentation er der ingen tvivl om at lovovertrædelserne er begået, men
alligevel jeg kan ikke få politiet til at rejse sigtelse – endsige undersøge den falske underskrift i
sagen. Et politi der i øvrigt systematisk har ignoreret mine henvendelser. Statsadvokaten vil heller
ikke lade den falske underskrift undersøge. Jeg får ikke svar fra Rigsadvokaten, Justitsministeriet
eller Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den Uafhængige Politiklagemyndighed fortæller, at
klagen jeg har sendt dem, vedrører dispositionssager og at de derfor har sendt klagen til politiet …
dem der jo som bekendt ignorerer mine henvendelser, ikke vil undersøge den falske underskrift og i
øvrigt aldrig har sendt mig kvittering for to af anmeldelserne (fra hhv. 9 juni 2017 og 13 maj 2018)
på rektor Brian Bech Nielsen, dekan Johnny Laursen og beskikket censor Lise Busk-Jensen).
Jeg er klar over de involveredes samfundsstatus, men det kan ikke passe, at der er borgere i
Danmark der kvit og frit kan begå lovovertrædelser, uden nogen som helst konsekvenser til følge.
At retssamfundet i Danmark lader som ingenting og forsøger at få sagen til at gå væk.
Da Simon Kollerup var næstformand i Frit Forum, udtalte han sig i en artikel fra 2008 på dr.dk om
studerendes retssikkerhed;
”Og det er på høje tid at de studerende får hjælp, siger næstformand i den socialdemokratiske
studenterorganisation Frit Forum, Simon Kollerup:
- 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”.( https://www.dr.dk/nyheder/indland/studerende-manglerombudsmand)

Hvorfor må universiteter i Danmark gerne begå ulovlige behandlinger i disse klager? Hvorfor må de
i det hele taget begå kriminalitet? Hvorfor, giver vi i Danmark, universiteterne lov til det? Det kan
da ikke være rigtigt? I medierne læser vi ofte om studerendes eksamenssnyd, og da er selv ministre
ikke sene til at udtale sig om de tiltag, der på den baggrund vil blive iværksat. Jeg har påpeget
meget alvorlige lovovertrædelser begået af udvalgte ledelsespersoner under en stor og offentligt
støttet uddannelsesinstitution. Et universitet. Og ingen i Danmark finder det tilsyneladende
forargeligt og groft. Tværtimod; de involverede beskyttes.
I en artikel på Horsens Folkeblad fra 2016 kan man læse, at en studerende blev anmeldt af Aarhus
Universitet for dokumentfalsk. Da tog retssamfundet helt anderledes fat på dén lovovertrædelse. På
13 måneder blev den studerende anmeldt, sigtet, dømt i byret og fik dommen stadfæstet i
landsretten. (https://hsfo.dk/112/27-aarig-studerende-forfalskede-sin-laeges-underskrift-derforgjorde-han-det/artikel/90258)
Det er jo et særdeles svært og alvorligt hykleri der florerer hos de efterhånden alt for mange;
universitetet selv, politiet, statsadvokat, rigsadvokat, berørte ministerier; med andre ord vores
retssamfund i Danmark. Dét der netop er kåret som verdens bedste;
”Og selvom det ser godt ud i Danmark, så skal vi blive ved med at forbedre retssamfundet. Det
siger juraprofessor emerita Eva Smith fra Københavns Universitet.
- Vi skal ikke hvile på laurbærrene. Vi skal glæde os over placeringen, men vi skal selvfølgelig
forsøge at gøre tingene endnu bedre, siger Eva Smith til anklagemyndigheden.dk.”
(https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-kaaret-til-verdens-bedste-retssamfund)
For studerendes retssikkerhed i Danmark bør I hjælpe med at sagen kommer videre i
retssystemet. Sagen er en skændsel. Det er en skændsel at et universitet kan handle så fordækt og
groft. Det er en skændsel at politiet og alle andre ’demokratiske instanser’ dækker over
ulovlighederne, ved ikke at ville foretage sig noget.
Jeg vedlægger klagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (hvori også er den falske
underskrift), fordi den forklarer forløbet som det er foregået indtil videre. Som noget nyt siden
omtalte klages afsendelse;

Beskikket censor Lise Busk-Jensen svarede på en mail fra mig, få dage efter jeg havde afsendt
klagen til DUP. Heri skriver hun bl.a., at hun underskrev ankenævnsafgørelsen, og at underskriften
ikke er falsk. Lise Busk-Jensen er derfor involveret i sagen, hvilket jeg anmeldte hende for at være
13 maj 2018 (men ingen kvittering kan få), på baggrund af de udtalelser hun ifølge politiet skulle
have afgivet. Hun har aldrig underskrevet afgørelsen, det er der som nævnt slet ingen tvivl om. Det
er ualmindelig nemt og ubesværet at undersøge beskikket censor Lise Busk-Jensens rigtige
underskrift og dermed sammenholde den med underskriften på ankenævnsafgørelsen. Det ønsker
ingen dog at gøre. Jeg har skrevet til Uddannelses- og Forskningsministeriet, fordi de må være i
besiddelse af denne rigtige underskrift, men jeg har endnu ikke fået svar.
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