Et spadestik dybere – udstationering
hos tænketanken Justitia
,QWHUYLHZPHG6R¿H9DQJ.U\JHUDGYRNDWIXOGP JWLJ

I tre måneder var advokatfuldmægtig 6R¿H 9DQJ .U\JHU udstationeret hos den juridiske tænketank
Justitia7LOEDJHL/(77NDQ6R¿HP UNHDWKXQKDUInHWVW\UNHWNRPSHWHQFHUQHLQGHQIRUMXULGLVNDQDO\VH
og formidling efter at have arbejdet intensivt på et stort projekt om menneskerettigheder. Justitia arbejder
for at fremme fokus på og respekten for grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincipper, og
LETT har for første gang støttet tænketanken, der er 100 % afhængig af private midler.

nULJH6R¿H9DQJ.U\JHUGHUHUnUVDGYRNDWIXOGP Jtig i teamet for offentlig ret i København, hev tre måneder
ud af en travl arbejdskalender for i stedet at fordybe sig
i Justitias arbejdsområder, der bl.a. omfatter friheds- og
menneskerettigheder, overvågning og retssikkerhed. HenGHVPRWLYDWLRQYDUEODDWIn¿QSXGVHWGHQMXULGLVNHDQDlyse og få nogle nye perspektiver på retssagsområdet.
– Jeg har altid godt kunnet lide at nørde med juraen og
fordybe mig i lovstoffet. Derfor var jeg heller ikke i tvivl
om, at jeg gerne ville prøve at arbejde i en tænketank,
hvor arbejdsgange, mål og midler er anderledes fra en
hverdag på et advokatkontor, IRUW OOHU 6R¿H GHU KRV
Justitia var en del af et lille team på blot en håndfuld
medarbejdere. Selve arbejdsgangen, hvor du dedikerer
GLJ WLO pW VWRUW SURMHNW L O QJHUH WLG YDU Q\ IRU 6R¿H ,
LETT arbejder hun oftest på mange sager på samme tid,
og sagsbehandlingen er mere målrettet og problemløsningsorienteret.
– Det var spændende at få lov til at fordybe sig og samtidig have fokus på de resultater, der i sidste ende skal
kommunikeres til den brede offentlighed og være med til
at sætte en vigtig dagsorden,IRUW OOHU6R¿HGHURJVnKDU
lært meget om formidling og kommunikation.

Den offentlige og politiske dagsorden
På to år har Justitia udgivet 21 analyser – herunder bl.a.
om udviklingen i retssikkerheden i Danmark, myndigKHGHUQHVEHI¡MHOVHURYHUYnJQLQJPP)RU6R¿HXGI\OGHU
tænketanken en vigtig samfundsmæssig rolle og sætter
dagsordener, der tiltaler hende både fagligt og personligt.
Under opholdet har hun netop lært, hvordan man kan sæt-

Samarbejdet med Justitia vedrører en udstationeringsordning, hvor jurister i en kortere periode på 3-4 måneder
kan arbejde med juridiske analyser og afdække juridiske problemstillinger relateret til samfundsforhold og retssikkerhed hos Justitia. Udstationeringsordningen henvender sig til 2.-3. års advokatfuldmægtige, der er interesserede
i at få indsigt i udviklingen og formuleringen af lovsforslag, beslutningsforslag mv.
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„

Jeg har altid godt kunne lide at nørde
PHG MXUDHQ RJ IRUG\EH PLJ L ORYVWRIfet.
6R¿H9DQJ.U\JHU

te en offentlig og politisk dagsorden og skabe forandringer,
hvor retssikkerhed og grundlæggende frihedsrettigheder

– Jeg er blevet bedre til at formidle lovstoffet og omsætte det svært tilgængelige til noget, der giver mening for
ikke-jurister. Det er helt sikkert noget, jeg vil kunne bruge i min dagligdag, hvor vi ikke kun kommunikerer jurist
til jurist, men i høj grad skal formidle viden til omverdenen og klienterne,IRUW OOHU6R¿HGHUL/(77RYHUYHMHQGH
DUEHMGHUPHGNRQÀLNWO¡VQLQJ

tillægges større værdi.
8GVWDWLRQHULQJHQKDUSnÀHUHSODQHUVW\UNHWKHQGHVNRPSHWHQFHULIRUKROGWLODWLGHQWL¿FHUHRJNODUO JJHMXULGLVNH
problemstillinger i et samfundsperspektiv og udviklet hendes evne til at kommunikere svært juridisk stof på en måde,

Justitia blev i 2015 kåret til en af de bedste nye tænketanke i verden af University of Pennsylvanias Think Tank
and Civil Societies Program.

der gør juraen anvendelig for offentligheden, beslutningstagere og almindeligt samfundsinteresserede borgere.

Den seneste analyse fra Justitia handler om et lovudkast om kriminalisering af religiøse ytringer, der har vist sig at
være uklart og problematisk i forhold til menneskerettighedskonventionen. På Justitias hjemmeside er alle analyser
tilgængelige.

Udstationeringer er en investering i vores medarbejdere
Torkil Høg er partner og chef for afdelingen konkurrence- og udbudsret i København. I
de seneste ti år har han som afdelingschef været med til at udstationere en lang række
medarbejdere i kortere- eller længerevarende forløb i ind- og udland. For LETT giver det
tætte klientrelationer, specialiserede medarbejdere og styrket faglighed retur.
– Når vi udstationerer medarbejdere hos en virksomhed eller en uddannelsesinstitution,
giver vi for en stund afkald på en ressource. Det bliver dog opvejet af det, vi får igen. De
medarbejdere, der tager til udlandet, kommer tilbage med styrkede sproglige kompetencer, som er alfa og omega i en tid, hvor det internationale fylder mere og mere. Udstationerede medarbejdere hos vores danske eller udenlandske klienter oplever ligeledes den
virkelighed, vores juridiske løsninger skal fungere i, og lærer kunsten at levere det korte,
operationelle råd. Vi skal som jurister ikke blot tænke på, hvordan vi leverer det bedste
råd, men også på hvordan vi bedst muligt kan understøtte klienten i de forretningsmæssige
ambitioner og mål. Netop dette får man en langt bedre forståelse af, når man har prøvet at
sidde med på den anden side af bordet, mener Torkil.
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