I foråret 2015 blev jeg spurgt af min arbejdsplads Gorrissen Federspiel, om jeg var interesseret i at blive
udstationeret hos den uafhængige juridiske tænketank Justitia. Udstationeringen skulle ske som et led i min
advokatuddannelse, hvor jeg ville få mulighed for at arbejde i det juridisk-politiske spændingsfelt og få
indsigt i og bidrage til Justitias arbejde for at styrke retssikkerheden og grundlæggende frihedsrettigheder.
Med udsigt til at arbejde med områder af så stor samfundsmæssig betydning og muligheden for at arbejde
tæt sammen med direktør og jurist Jacob Mchangama, valgte jeg at slå til og blive en del af Justitia i en
periode på fire måneder.

Under udstationeringen fik jeg hurtigt stort ansvar, hvilket blev eksemplificeret i, at jeg blev hovedansvarlig
for udviklingen af nye analyser på Justitias juridiske emneområder. Analyserne har krævet dybdegående
research og udfordret mine juridiske analyseevner, hvilket jeg fandt stor tilfredshed i. Udarbejdelsen af
analyserne krævede et tæt samarbejde med Jacob og sparring med kommunikations- og
sekretariatschefen, Louise Stenstrup, som rådgav mig i forbindelse med de sproglige udfordringer, der
opstår, når kompliceret juridisk stof skal formidles, så det både kan anvendes i den offentlige debat og af
beslutningstagere.

Jeg har derfor i mit daglige arbejde både fået mulighed for at indgå i formidlingen af de juridiske analyser
og i det politiske arbejde med bistand og kvalificering af f.eks. nye lovforslag, tiltag mm., hvilket har været
helt nyt for mig i forhold til mit daglige arbejde i advokatbranchen. Som en del af min udstationering
netværkede jeg også med politikere, beslutningstagere, og erhvervs- og interesseorganisationer, bl.a. i
forbindelse med Folkemødet på Bornholm.

Jeg har været enormt glad for at være en del af Justitia og en del af dets fantastiske team. Jeg har arbejdet
tæt sammen med Justitias dygtige og passionerede studenter, og de var af stor betydning for mit ophold.
Deres engagement var med til at øge mit drive og min interesse for Justitias arbejdsområder. Det stærke
bånd jeg har fået til alle i organisationen er efterfølgende blevet holdt ved lige bl.a. ved, at jeg fortsat bliver
inviteret til de sociale arrangementer, som Justitia arrangerer og deltager i. Samlet set tænker jeg tilbage på
mit ophold hos Justitia med stor glæde og kan anbefale Justitia til enhver, der er passioneret omkring
samfundsrelevante emner som retssikkerhed og frihedsrettigheder. Justitia er et projekt, som jeg ser meget
frem til at følge og støtte i fremtiden.

”Min udstationering i Justitia har styrket mine juridiske analytiske evner og givet mig muligheden for at
prøve kræfter med, hvordan man formidler kompliceret juridisk stof, så det får effekt både i offentligheden
og blandt beslutningstagere. Det har styrket de juridiske evner, jeg kom med fra advokatbranchen, og noget
jeg derfor tager med mig videre”
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