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JULIUS

Forleden zappede jeg
ind på nyhedskanalen
CNN, der viste en klar

rød farve og intet andet. En
hypnotisk stemme gentog:
“This is the color BLUE –
This is the color BLUE”. 

Den påstand funderede
jeg over, indtil en normal
stemme forklarede: “If you
never listen to more than
one opinion sooner or later
you’re going to believe it”.

De moderne demokratier
anerkender risikoen ved en-
sidig påvirkning af syns-
punkter og lægger vægt på
åbenhed og debat både i
lovgivningsprocessen og i
retsplejen. De grundlæg-
gende principper for rets-
plejen er formuleret i Men-
neskeretskonventionen. 

Det første er det kontra-
diktoriske princip, der går
ud på, at den anklagede skal
høres, før der træffes afgø-
relse i en strid om hans bor-
gerlige rettigheder eller en
mod ham rettet anklage. 

Det andet princip er, at
han skal anses for uskyldig,
indtil hans skyld er bevist i
overensstemmelse med lo-
ven. Det tredje princip er, at
han får tilstrækkelig tid og
lejlighed til at forberede sit
forsvar med bi-
stand af en forsva-
rer.

Danmark er hur-
tig til at kritisere
andre lande, hvis
de ikke lever op til
disse principper,
men hvordan står
det egentlig til i
Danmark?

JEG STILLER
spørgsmålet på
baggrund af en
razzia i min film-
forretning Laser-
disken 29.11. (omtalt i
NORDJYSKE 30.11.).

Mine konkurrenter, vi-
deoselskaberne i Forenin-
gen af danske Videogram-
distributører (FDV), havde
bedt Byretten i Aalborg om
at skaffe beviser for, at La-
serdisken driver ulovlig
virksomhed.  De ville have
mine film beslaglagt og ha-
ve udleveret Laserdiskens
regnskabsmateriale tilbage
til 2002 med oplysninger
om alt, hvad jeg har købt og
solgt, og hvem jeg har købt
det af. De ville nemlig også
have mulighed for at jage
mine leverandører. Byretten
indvilligede, og jeg anede
intet, før fogeden uden var-
sel kom ind i butikken med
FDVs advokat og en IT-sag-
kyndig og kommanderede:
“Alle bedes øjeblikkeligt
forlade computerne”. Så
vidt princip nr. 1.

JEG FORSTÅR godt, at det
kan være nødvendigt for po-
litiet at bevissikre med en
razzia imod f.eks. narkoti-
kabaroner eller organiseret
distribution af piratkopier.
Altså at politiet foretager en
razzia, og når der utvivl-
somt er tale om kriminelle
handlinger, og når der er
begrundet mistanke om, at
beviserne ville blive fjernet,

hvis der blev givet besked i
forvejen.

Hvordan mon fogeden
kom frem til, at der var risi-
ko for, at jeg ville fjerne be-
viser, hvis jeg kendte til an-
klagen? Enhver kan se på
min hjemmeside (www.la-
serdisken.dk) hvilke film,
jeg har på lager og udbyder
til salg, og hvilket land, de
kommer fra. 

Enhver kan downloade de
offentligt tilgængelige la-
gerlister fra hjemmesiden.
Endvidere sender jeg hver
uge nyhedsmails til 10.000
mennesker, der har tilmeldt
sig mailinglisten. Frygtede
fogeden, at jeg ville prøve at
finde ud af, hvem de er og
rende rundt og slette mails
på 10.000 computere? At jeg
ville lukke den hjemmeside,
jeg lever af? Eller frygtede
hun, at jeg ville brænde mi-
ne regnskaber og dermed ri-
sikere bøvl med Told &
Skat?

Er det så utvivlsomt, at
mine handlinger er krimi-
nelle?

ANKLAGEN LYDER på, at
jeg sælger dvd-film fra USA.
Ja, det er ikke nogen hem-
melighed, men er der noget

galt i det?
FDV’s medlem-

mer mener, at mit
salg af importere-
de film medfører,
at de sælger færre
eksemplarer af de-
res danske udgivel-
ser, og de mener, at
ophavsretsloven
giver dem ret til at
forbyde salg af im-
porterede film, når
de har danske ret-
tigheder til samme
film. 

Hvis jeg var ble-
vet hørt forinden, kunne jeg
have oplyst, at den bestem-
melse, de henviser til, er på-
tvunget af EU. Den blev
gennemført af et modvilligt
Folketing efter en heftig de-
bat om et sådant forbud
overhovedet er lovligt eller
strider imod grundlæggen-
de rettigheder – især yt-
ringsfriheden og forbruger-
nes ret til et frit valg. Man
kan anfægte gyldigheden af
EF-bestemmelser ved en
domstol, og det gjorde jeg
for flere år siden, og sagen
kører endnu. Østre Lands-
ret har givet mig medhold i,
at ugyldighedsgrundene ik-
ke kan afvises, og sagen er
sendt til EF-domstolen til
endelig afgørelse. 

JEG KUNNE også have
forklaret, at jeg allerede
havde skrevet til både FDV
og til selskaberne individu-
elt og meddelt min hold-
ning, men alligevel lovet at
afstå fra at parallelimporte-
re, hvis de ønskede at forby-
de det. De skulle bare sige
til og på en eller anden må-
de angive, hvilke titler, det
drejer sig om. 

De fleste af de importere-
de film udgives ikke her-
hjemme, og i så fald kan
FDV under ingen omstæn-
digheder forbyde salg i

Danmark. Jeg har
naturligvis så om-
hyggeligt som
muligt respekte-
ret et forbud fra
de medlemmer,
der har ønsket
det.

Det er altså
tvivlsomt, om
FDVs krav overhovedet er
gyldigt, men utvivlsomt, at
jeg alligevel frivilligt føjer
dem, indtil sagen er afgjort.
Det var fogeden ligeglad
med. Beslutningen var truf-
fet. “FDV repræsenterer
velrenommerede firmaer”,
sagde hun, og jeg kan for-
svare mig i en efterfølgende
retssag. Så vidt princip nr. 2.

OM RETTEN til at forbe-
rede sit forsvar med juridisk
bistand? 

Jeg fik lov at ringe til min
advokat. Han sad i et vigtigt
møde, som han ikke uden
videre kunne forlade, men
han talte med fogeden i te-
lefonen og bad om udsæt-
telse, så vi kunne mødes i
byretten på et senere tids-
punkt. Det blev afvist. En
tilsvarende razzia blev
iøvrigt foretaget samtidig i
Laserdiskens butik i Køben-
havn – også uden juridisk
bistand til den ene medar-
bejder, der passede butikken
på tidspunktet. Så vidt prin-
cip nr. 3.

En advokat kunne ikke
ændre fogedens beslutning,
men han kunne sikre, at det
gik rigtigt til. Det var FDV’s
advokat, der styrede begi-
venhederne og instruerede
fogeden i, hvad der skulle
beslaglægges, og han gik
uhindret rundt på kontoret
og i baglokalerne. Først
bagefter fandt jeg ud af, at
han slet ikke havde ret til at
være der, men skulle afven-
te, at fogeden udleverede
materialet til ham. Det viste
sig også, at jeg selv kan ind-
bringe fogedens afgørelse
for landsretten, hvor jeg får
mulighed for at bevise min
uskyld og dermed afværge,
at materialet bliver udleve-
ret. Så begrænses skaden til
det, FDVs advokat så, mens
han var der. 

I DANMARK stilles der ik-
ke spørgsmålstegn ved rets-
sikkerheden. “Vi lever i et
retssamfund” bliver genta-
get så ofte, at den røde fir-
kant er blevet helt blå. 

Film- og musikbranchens

metoder via deres
Antipiratgruppe
er så berygtede, at
et modspil er vok-
set op af under-
grunden i form af
Piratgruppen
(Anti-Antipirat-
gruppen), der dels
yder bistand til

intetanende unge menne-
sker, der rammes af Antipi-
ratgruppen, og dels forsøger
at skabe debat om det hen-
sigtsmæssige ved den dan-
ske lovgivning og Antipirat-
gruppens metoder. Men de
har svært ved at trænge
igennem hos politikere og
myndigheder, som giver
film- og musikbranchen frit
spil.

JEG VIL afslutningsvis for-
tælle, at jeg har det fint og
nok skal klare mig. Det er
hverken første, anden eller
tredje gang, jeg bliver chika-
neret på den måde, og jeg
har indstillet mig på virke-
lighedens Danmark.

Men det kunne ligeså
godt ske for dig. Utallige
chokerede mennesker har
fået uanmeldt besøg af et
tilsvarende trekløver, som
har invaderet deres private
hjem, fordi “velrenommere-
de firmaer” har mistanke
om, at de gør noget, disse
firmaer ikke bryder sig om.
Du tror måske, at det ikke
kan ske for dig? Har du en
pc med internet-forbindel-
se? Ups, så er det berettiget
at mistænke dig for at bruge
den til at downloade musik
og film ulovligt. Måske har
du ikke gjort det, og måske
har du gjort det fuldt lovligt,
men det kan først afklares,
efter at dit hjem er blevet
ransaget. Hvis du kommer
dig over den traumatiske
oplevelse og den efterføl-
gende retssag imod bran-
chens erfarne stjerneadvo-
kater, kommer dine borger-
lige rettigheder dig til gode.
Når du har bevist din
uskyld, har du nemlig ret til
at anlægge en ny retssag,
hvor du kan kræve erstat-
ning for konstaterede øko-
nomiske tab.

Så man kan da ikke be-
tvivle, at vi lever i et rets-
samfund?

] Hans Kristian Pedersen er 
indehaver af Laserdisken, 
Prinsensgade 38, Aalborg. 
E-mail: hk@laserdisken.dk. 
Hjemmeside: www.laserdisken.dk.

Et retssamfund?
Danmark er hurtig til at kritisere andre lande, hvis de
ikke lever op til principper om retssikkerhed - men
hvordan står det egentlig til i Danmark?

KRONIK

HANS
KRISTIAN
PEDERSEN

”Det er hverken
første, anden 
eller tredje
gang, jeg bliver
chikaneret på
den måde”.

Af Erik Møller
direktør, Martec, 
Maritime Training
and Education Cen-
tre, Hånbækvej 54, 
Frederikshavn,
erm@marctec-

fhavn.dk

EKSAMEN: Kære Bertel
Haarder og Helge Sander.

I mange aviser er forslaget
om at afskaffe gruppeeksa-
miner på alle niveauer be-
handlet, og I bliver ofte cite-
ret for synspunkter som “Vi
gør det, fordi vi vil vide,
hvad den enkelte kan. Og
det finder man altså bedst
ud af ved at eksaminere en-
keltvis.” og “Regeringen vil
ikke blande sig i om de stu-
derende arbejder i grupper i
løbet af uddannelsen, men
eksamen skal ske individu-
elt.” 

Efter mange års arbejde
med produktudvikling, her-
af 10 år som udviklingschef i
en dansk afdeling af en in-
ternational koncern, og nu
ansvarlig for en uddannel-
sesinstitution, der bl.a. rum-
mer en professionsbache-
loruddannelse som maskin-
mester, er jeg dybt skuffet
over dette tilbageskridt. 

Jeg kunne ikke drømme
om, at det ville blive realise-
ret så omfattende i lyset af
regeringens bekendelser til
virksomhedernes konkur-
renceevne i globaliseringen
og til den særlige vægt på de
innovative og udviklingsori-
enterede virksomheder. 

Her er et punkt, hvor vi er
foran og den position burde
vi opretholde eller udbygge. 

Aftagerne har gode erfa-
ringer med gruppe og pro-
jekteksamener

Jeg har som udviklings-
chef ansat 50-60 ingeniører,
teknikere og andre og vil
gerne redegøre for, hvorfor

gruppe og projekteksaminer
i hele uddannelsesforløbet,
gerne med individuelle ka-
rakterer, er en afgørende
nøgle til udvikling, effektivi-
tet og konkurrencedygtig-
hed i virksomhederne. 

Mine erfaringer stammer
også fra en udviklingschef-
klub på 20-30 udviklings-
chefer, som jeg har været
medlem af i en årrække og
hvor disse spørgsmål ofte er
blevet behandlet.

Den første gang, jeg skulle
ansætte en ingeniør med
mange gruppeeksaminer,
blev jeg naturligvis bekym-
ret og måtte lægge ekstra
vægt på udvælgelsen. Jeg
lærte hurtigt, som så mange
andre, at den ekstra indsats
var det hele værd. Vi har alle
prøvet at gå efter de højeste
karakterer hos ansøgeren og
få en person, der hverken
fagligt eller socialt fungere-
de i virksomheden. 

I udviklingschefklubben
var det slående, hvor store
bestræbelser alle brugte på
at opbygge samarbejdsev-
ner, teamwork, videndeling,
tværfaglighed, innovations-
evne, sammensætning af
projektgrupper, gruppepro-
cesser, konflikthåndtering
osv. i forhold til tekniske di-
scipliner. 

Vi kom ofte frem til, at vi
havde mange flere udvik-
lingsprojekter, der var kuld-
sejlet på grund af manglen-
de samarbejdsevner og pro-
jektarbejdsevner end på
grund af manglende teknis-
ke kompetencer. 

Gode samarbejds- og pro-
jektarbejdsevner, herunder
evnen til at inddrage andre
og udvikle ny viden heraf,
kan faktisk ofte opveje flere
karaktertrin i tekniske disci-
pliner på eksamensbeviset. 

Desuden er det slående, at
nyansatte med gode gruppe

og projektresultater er langt
hurtigere til at komme i
gang i virksomhederne efter
ansættelse, i andre tilfælde
kan det let tage 1-2 år.

Det rykkede først rigtig i
den gode retning, da vi kun-
ne begynde at få medarbej-
dere, bl.a. fra Aalborg Uni-
versitet, der både i deres
skoletid og i deres videre
uddannelse havde lært at ar-
bejde rigtig integreret i
grupper både som en vital
læringsform og som en må-
de at komme frem til et or-
dentligt samarbejdet resul-
tat, som hele gruppen bliver
målt på. 

Vi har alle krummet tæer-
ne af led, når gammeldags
projektgrupper skulle frem-
lægge et stort projekt for en
vigtig kunde eller samar-
bejdspartner og “værket” så
blot var stykket sammen af
fem-seks usammenhængen-
de individuelle præstationer
og de enkelte medlemmer
ikke kunne tegne projektet i
sin helhed. 

Det er mange år siden,
udviklingsprojekter var en-
keltmandspræstationer. Nu
er der så mange hensyn og
discipliner involveret, at
kun det integrerede projekt-
arbejde dur. 

Gennemslagskraften i
projekterne kom, da medar-
bejderne havde lært at ar-
bejde tværfagligt og integre-
ret og “produktet” var så
gennemarbejdet, at de en-
keltes “territorier” var gået i
opløsning. Det virkede me-
get overbevisende på kun-
der og partnere ved afleve-
ringen, eller skal vi kalde
det eksamen. 

Det dur ikke kun at lege
med gruppearbejde eller
projektarbejde en tid og så
udelukkende anvende indi-
viduelle eksaminer, når det
gælder. Det skal være for al-

vor fra begyndelsen ligesom
med projekterne til kunder-
ne. Det er nemlig derved, at
kompetencerne opstår og
jeg har endnu ikke set, hvor-
dan man laver individuelle
eksaminer i samarbejde og
videndeling. 

I gentager ofte, at I har
behov for at se, hvad den
enkelte kan præstere alene.
Jeg har som aftager et stærkt
stigende behov for at se,
hvad den enkelte kan præs-
tere i samspil med andre, og
det kender jeg ikke noget
bedre værktøj til end gruppe
og projekteksamenerne.

I klubben talte vi ofte om,
at disse kompetencer, stam-
mende fra afgørende grup-
pearbejder i skolen og pro-
jektarbejde med tilhørende
bedømmelser på de videre-
gående uddannelser, var
den største konkurrencepa-
rameter i produktudviklin-
gen og en teknisk chef for et
meget stort internationalt
firma formulerede det så-
dan, at så længe det danske
skolesystem fortsat priorite-
rer den slags kompetencer
højt og opretholder et for-
spring til andre uddannel-
sessystemer vil firmaet fort-
sætte med at anvende dan-
skere i stort omfang. 

Når dette ikke længere er
tilfældet, er der ingen særli-
ge grunde til at foretrække
danskere. Det synes jeg vi
skulle leve op til og videre-
udvikle i stedet for at de-
struere sådanne unikke kon-
kurrencemæssige fortrin for
danske virksomheder.

Nu bliver denne danske
konkurrencefordel altså
forbudt, og vi skal tilbage til
arbejds- og prøveformer fra
tidligere faser i industriali-
seringen og globaliseringen.
Hvordan kunne I gøre det?

Hvordan kunne I gøre det?

Thisted Sygehus får nu en speciel ”rygekabine”, 
så patienterne kan pulse løs uden at genere andre.

Af Tem Frank
Andersen
medieforsker, AAU,
Kroghstræde 3, 
Aalborg Øst:

GRUPPEEKSAMEN: Som
sagen foldes ud, bliver det
mere tydeligt, at beslutnin-
gen om at ville fjerne grup-
peeksamen kan udfolde sig

til et mistillidsvotum fra de
danske uddannelsesinsituti-
oner til regeringen. 

Grundlaget er - sagt på
godt dansk - for tyndt. 

End ikke de berørte mini-
stre kan dokumentere noget
behov for ændring af den
måde, som gruppeeksamen
bliver praktiseret på. 

De implicerede minstre

mener faktisk selv, at grup-
peeksamen er en god løs-
ning, hvis der fokuseres lidt
anderledes feedback til den
enkelte studerende.

Derfor lugter det af mug-
ne politiske pebernødder. 

Vi må da endelig ikke
håbe, at regeringen må gå af
p.g.a. en fodfejl lige her op
til jul, fordi den ikke vil lytte

til, hvad der dur, og i stedet
vil smide grus i maskineriet
og håbe på, at ingen ser det.
Måske regeringens gruppe-
arbejde om eksamensprak-
sis bør sætte sig sammen og
med røde ører se, om deres
eget billede af virkelighe-
dens verden hænger sam-
men med virkeligheden.

Det lugner af mugne pebernødder

Af Rasmus 
Prehn
folketingsmedlem
(S), Peder Pårs Vej
10, Aalborg,
Rasmus.Prehn@ft.dk

FOLKESKOLE: Desværre
mener regeringen, at 10.
klasse ikke længere skal
være for alle. Det er nemlig
resultatet af regeringens
forslag om, at nedlægge 10.
klasse og i stedet etablere en
såkaldt ungdomsklasse, der
udelukkende målrettes er-
hvervsuddannelserne. 

Den nye ungdomsklasse
er kun for de unge, der
mangler grundlæggende
færdigheder, er uafklarede
eller dropper ud af ung-
domsuddannelserne. Unge
der ønsker et år at modnes i
inden gymnasiet, mister
fremover muligheden for en
10. klasse. De unge skal hur-
tigere igennem uddannel-
sessystemet – det hører man
fra alle sider. Jeg er sådan
set ikke uenig, men det skal
ikke ske på bekostning af de
unges livskvalitet og mulig-
heder. Vi skal ikke fratage

de unge muligheder, men i
stedet give dem bedre vej-
ledning, så vi undgår frafald
og dermed spildte år. 

I dag vælger mange unge
at tage 10. klasse på en ef-
terskole eller ungdomssko-
le. Denne mulighed vil re-
geringen nu reelt fratage
kommende generationer.
Det er synd og skam. Et ef-
terskole- eller ungdomsom-
skoleophold bidrager med
en masse gode oplevelser og
lærdom. Derfor ønsker So-
cialdemokratiet, ligesom i
øvrigt flere af Venstres egne

medlemmer, at fastholde 10.
klasse og dermed mulighe-
den for, at unge også i frem-
tiden kan benytte sig af fx et
ophold på en efter- eller
ungdomsskole. 

Det er min og Socialde-
mokraternes klare hold-
ning, at 10. klasse fortsat
skal være et tilbud til alle –
ikke kun dem, der ikke er
fagligt stærke. Det bør også
i fremtiden være op til den
enkelte elev, om han eller
hun vil i 10. klasse, på efter-
eller ungdomsskole eller i
gang med noget andet.

10. klasse skal være for alle

}  Socialminister Eva Kjer
Hansen vil se på muligheden
for at lette de fattigstes
gælds-afvikling - en gæld, som
er øget ved, at regeringen har
forringet kontanthjælpen -
samtidig med, at parcelhus-
ejerne har fået loft over deres
ejendomsværdistigning til
gavn for de rigeste. Hvad var
det for en social ansvarlighed
og sammenhængskraft, Fogh
talte om på V-landsmøde?
John Lorenzen
Bondgårdsvej 35, Fr.havn

VENSTRE

Ansvarlighed?
}  Undervisningsminister
Bertel Haarder (V) er kommet
med et forslag om at slagte
de nuværende 10. kl. til fordel
for “ungdomsklasser”, der
udelukkende skal være mål-
rettet svage elever samt de,
der er i tvivl om, hvilke vej, de
skal gå efter folkeskolen. Nu
er det på tide, vi står sammen
og sætter en stopper for den-
ne galskab!
Signe Rugholt Carlsen
formand, DSU Frederikshavn-Ska-
gen-Sæby, P. Suhrs Vej 14, Fr havn

FOLKESKOLEN

Slagt ikke 10. kl.
}  Der er blevet sagt og skre-
vet meget om den danske
modstandskamp, i mange til-
fælde af mennesker, der ikke
selv har oplevet besættelses-
tiden. I en tid, hvor løgnen bli-
ver et mere og mere anvendt
våben, er det vigtigt at fortæl-
le sandheden om danske
modstandsfolk. Det skylder vi
de danskere, der gav deres liv
i kampen for Danmarks fri-
hed.
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80, Århus C.

MODSTANDSKAMP

Mange løgne
}  Regeringen vil erstatte 10.
kl. med en “ungdomsklasse”.
Og efterskolerne kan ikke ba-
re tilbyde ungdomsklasser.
F.eks. er det et væsentligt kor-
tere forløb. En VK-målsætning
er at ruste danskerne uddan-
nelsesmæssigt til fremtidens
globaliserede samfund. Det
gør man ikke ved at slagte en
succesfuld skoleform.
Naser Khader
folketingsmedlem (R), 
fmd. for Dansk 
Folkeoplysnings Forbund

10. KLASSE

Bevar succes

hk
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