Pressemeddelelse
Juraen står på tærsklen til en ny tidsalder
Ny bog gør op med den gængse tilgang til retsvidenskab og
advokatbistand og foreslår nye metoder til håndtering af konflikter.
For skal fokus altid kun være på at vinde sagen i retten?
Aldrig før har vi oplevet så mange søgsmål og konflikter som i dag, hvilket har
resulteret i et dilemma for de advokater, som håndterer sagerne. For juraens
regler er trukket skarpt op, men virkeligheden kan ikke altid anskues sort og
hvidt.
Advokat Trond Lexau gør i Juridisk sett op med den måde, man i dag arbejder
med jura. Med udgangspunkt i fyrre års praktisk erfaring fører han læseren
gennem en tværfaglig diskussion af konflikthåndtering og forklarer, hvorfor vi
bør fokusere mere på konfliktens årsag og mindre på at vinde sagen for enhver
pris.
Trond foreslår en helt ny måde at arbejde på, som giver bedre mulighed for
at håndtere konflikter mellem parterne, for i virkeligheden er det måske ikke
muligt at finde frem til blot én sandhed.

»Vi står på terskelen til en ny tidsalder. Klientenes virkelige interesser og be

hov må for ettertiden få langt mer oppmerksomhet. Men skal det bli en ny tid
salder, vil ikke dette skje av seg selv. Da må det gis samfunnsstøtte til konstruk
tiv konflikthåndtering. Det håper jeg at denne boken har gitt gode begrunnelser
for«, siger Trond Lexau.
Trond Lexau har drevet advokatpraksis siden 1977. Han er uddannet cand.
jur. ved Universitetet i Bergen og er Master i Mediation and Conflict Resolution
MMCR fra Københavns Universitet. Derudover er han leder af Senter for Sa
marbeid og Konflikthåndtering, samt formand i foreningen Nordiske Mediator
er MMCR.
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