
Sagens oplysninger

Den 9. september 2022

Københavns Byret, sagsnr. BS-33811/2022-KBH

Viggo Jonasen mod Enhedslisten - Landsorganisationen

Sagens parter og andre sagsdeltagere:

Sagsøger Viggo Jonasen
Viggo Jonasen er ikke momsregistreret

(advokat Lasse Hummelhof Dyrby Frandsen)

SagsøgteEnhedslisten - Landsorganisationen
Enhedslisten - Landsorganisationen er momsregistreret

(advokat Marc Malmbak Stounberg)

Sagstype: Privat straffesag

Sagsemne: Strafferet og -proces

Kort beskrivelse af sagen: Sagen drejer sig om mortifikation af og tortgodtgørelse på grund af 
beskyldning om udøvelse af systematisk sexistisk chikane gennem længere tid

Sagen er modtaget hos Københavns Byret den 9. september 2022

Hvis sagen er henvist/appelleret
Oprindelig ret:
Oprindeligt sagsnr.:
Oprindelig afgørelses dato:
Sagen videreført til:

Status
Optaget til afgørelse: 
Afsigelsedato: 

Tidspunkt, hvor sagen blev registreret som optaget til afgørelse: 
Afsigelsestidspunkt: 

Værdien af parternes påstande:



Sagsøger Viggo Jonasen: 10.000,00 kr.
Retsafgift: 0,00 kr.

Sagsøgte Enhedslisten - Landsorganisationen: 
Retsafgift: 0,00 kr.

Retsmøder:

Skønsmand: 



Påstandsoversigt, 9. september 2022
Københavns Byret, sagsnr. BS-33811/2022-KBH

Viggo Jonasen mod Enhedslisten - Landsorganisationen

Påstande

Sagsøger, Viggo Jonasen, har under denne sag den 9. september 2022 nedlagt følgende påstand:

Enhedslisten skal anerkende, at udsagnet fremsat i det udaterede hæfte med titlen »Materiale til behandling 
af eksklusionssag vedr. Viggo Jonasen - Enhedslistens årsmøde 2022« om, at Viggo Jonasen gennem 
længere tid har udøvet systematisk sexistisk chikane over for et medlem af Enhedslisten, er ubeføjet.

Enhedslisten skal til Viggo Jonasen betale 10.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Tidligere påstande
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STÆVNING 
 
 
 
Som advokat for Viggo Jonasen 
 Hørgårdsvej 18 

8240 Risskov 
 (advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

 v/ advokatfuldmægtig Kasper Fuhr Christensen) 

 
 

indstævner jeg herved Enhedslisten  
 Studiestræde 24 

1455 København K 
 (advokat Marc Malmbak Stounberg) 

 
 
til som sagsøgt at møde i Københavns Byret og svare i sagen i overensstemmelse med de af retten fast-
satte retningslinjer, idet jeg på vegne af Viggo Jonasen nedlægger følgende:  
 
 
PÅSTAND 
Enhedslisten skal anerkende, at udsagnet fremsat i det udaterede hæfte med titlen »Materiale til be-
handling af eksklusionssag vedr. Viggo Jonasen - Enhedslistens årsmøde 2022« om, at Viggo Jonasen 
gennem længere tid har udøvet systematisk sexistisk chikane over for et medlem af Enhedslisten, er 
ubeføjet. 
 
Enhedslisten skal til Viggo Jonasen betale 10.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. 

 
 
 
 

9. september 2022 
 
Vores journalnummer 
5714-KFC 
 
Advokatfuldmægtig 
Kasper Fuhr Christensen  
Tlf. +45 30 34 26 92  
E-mail: kc@advokat-hv.dk 
 
Advokat (H) 
Lasse Hummelhof Frandsen 
Tlf.: +45 41 27 44 54 
E-mail: lf@advokat-hv.dk 
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SAGSFREMSTILLING 
I et af Enhedslisten udarbejdet udateret hæfte med titlen »Materiale til behandling af eksklusionssag 
vedr. Viggo Jonasen – Enhedslistens årsmøde 2022« udtales bl.a.:  
 

»På baggrund af de konkrete beskrivelser fra de to byråds-
medlemmer samt Viggos skriftlige kommentarer afgav for-
retningsudvalget denne indstilling til hovedbestyrelsen: 
 
Viggo Jonasen indstilles til eksklusion for sexistisk og chi-
kanerende adfærd, som har bestået i 
 
- at omtale og tiltale et kvindeligt medlem med nedladende 
udtryk som “studine”, 
- at stille spørgsmålstegn ved medlemmets kompetencer 
med reference til køn, alder og udseende, herunder overfor 
eksterne samarbejdspartnere og politiske modstandere, 
- at ignorere forslag stillet af dette medlem og tilbageholde 
væsentlig information fra medlemmet. 
 
Samlet set, og fordi der har været tale om systematisk ad-
færd gennem længere tid, er dette at betragte som sexistisk 
chikane.« 

 
Hæftet blev på Enhedslistens årsmøde 2022 afholdt i perioden fra den 13.maj 2022 til den 15. maj 2022 
udleveret til alle mødets mere end 300 deltagere, og de citerede udsagn er siden ofte refereret i dags-
pressen.  
 
Ovennævnte hæfte fremlægges som bilag 1.  
 
Et opslag af 23. august 2022 i Den Danske Ordbog på ordet »chikane« fremlægges som bilag 2.  
 
Et opslag af 23. august 2022 i Den Danske Ordbog på ordet »sexistisk« fremlægges som bilag 3. 
 
Et opslag af 23. august 2022 i Den Danske Ordbog på ordet »sexisme« fremlægges som bilag 4. 
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ANBRINGENDER 
Det gøres gældende, at Enhedslisten ikke har bevist sandheden af den groft injurierende beskyldning 
mod Viggo Jonasen om længere tids systematisk sexistisk chikane mod et kvindeligt medlem af En-
hedslisten, og at udsagnet derfor skal mortificeres, jf. straffelovens § 270.  
 
Den Danske Ordbog definerer »chikane« som »bevidst, ondskabsfuldt drilleri eller forfølgelse«.  
 
Ifølge samme ordbog henviser »sexistisk« til begrebet »sexisme«, som ordbogen definerer således: 
 

»1. den anskuelse at et bestemt køn er bedre end et andet, 
med diskrimination og manglende ligestilling til følge. 
 
2. nedvurderende og respektløs opførsel over for personer 
af et bestemt køn, fx i form af upassende og stereotype be-
mærkninger, befamling eller opfordring til sex.« 

 
Det anfægtede udsagn må derfor forstås på den måde, at Viggo Jonasen gennem længere tid systema-
tisk skulle have opført sig nedvurderende og respektløst over for et medlem af Enhedslisten og udsat 
hende for bevidst, ondskabsfuldt drilleri eller forfølgelse på grund af hendes køn. 
 
Til støtte for kravet om tortgodtgørelse gøres det gældende, at der foreligger en groft injurierende be-
skyldning fra Enhedslistens side, der ikke er bevist, og som derfor krænker Viggo Jonasens ære, hvorfor 
der er grundlag for tilkendelse af godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1. 
 
  

BEVISFØRELSE 
Parternes forklaringer, påberåbelse af sagens dokumenter og bilag. 
 
Yderligere beviser forbeholdes. 
 
 
MOMS 
Af hensyn til beregningen af sagsomkostninger skal det oplyses, at Viggo Jonasen ikke er momsregi-
streret. 
 
 
VÆRNETING 
Sagen er anlagt ved Københavns Byret, der er Enhedslistens hjemting, jf. retsplejelovens § 235, stk. 2. 
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FORSLAG TIL SAGENS BEHANDLING  
Under henvisning til retsplejelovens § 348, stk. 1, nr. 6, oplyses det, at der ikke stilles forslag om, at 3 
dommere skal deltage i afgørelsen af sagen, at retten under hovedforhandlingen skal tiltrædes af 2 sag-
kyndige medlemmer, eller at sagen henvises til landsretten eller Sø- og Handelsretten. 
 
Hovedforhandlingen forventes at vare en retsdag. 
 
 

PROCESSUELLE MEDDELELSER  
Viggo Jonasen er under sagen repræsenteret af advokat Lasse Hummelhof Frandsen v/ advokatfuld-
mægtig Kasper Fuhr Christensen, Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits, St. Kirkestræde 2, 1., 8900 
Randers C, der således kan modtage processuelle meddelelser i sagen på vegne af Viggo Jonasen (hen-
visning j.nr. 5714-KFC). 
 
Enhedslisten er repræsenteret af advokat Marc Malmbak Stounberg, under j.nr. 29342, som samtidigt 
hermed har modtaget kopi af nærværende stævning med bilag, og til hvem stævning kan fremsendes 
til frafald af kald og varsel. 
 
 

BILAG 
Bilag 1  Enhedslistens udaterede hæfte med titlen »Materiale til behandling af eksklusionssag 

vedr. Viggo Jonasen - Enhedslistens årsmøde 2022« 
 
Bilag 2 Opslag af 23. august 2022 i Den Danske Ordbog på ordet »chikane«  
 
Bilag 3 Opslag af 23. august 2022 i Den Danske Ordbog på ordet »sexistisk«  
 
Bilag 4  Opslag af 23. august 2022 i Den Danske Ordbog på ordet »sexisme« 
 
 
Randers, den 9. september 2022 
 
Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 
 
 
Kasper Fuhr Christensen 
Advokatfuldmægtig 



Stævning
den 9. september 2022

Københavns Byret, sagsnr. BS-33811/2022-KBH

Sagsøger Viggo Jonasen
(advokat Lasse Hummelhof Dyrby Frandsen)

anlægger sag mod

Sagsøgte Enhedslisten - Landsorganisationen
(advokat Marc Malmbak Stounberg)

Sagsøgers påstand

Enhedslisten skal anerkende, at udsagnet fremsat i det udaterede hæfte med titlen 
»Materiale til behandling af eksklusionssag vedr. Viggo Jonasen - Enhedslistens årsmøde 
2022« om, at Viggo Jonasen gennem længere tid har udøvet systematisk sexistisk 
chikane over for et medlem af Enhedslisten, er ubeføjet.

Enhedslisten skal til Viggo Jonasen betale 10.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens 
anlæg.

Sagsbeskrivelse

Sagstype: Privat straffesag

Sagsemner: Strafferet og -proces

Kort beskrivelse af sagen: Sagen drejer sig om mortifikation af og tortgodtgørelse på grund 
af beskyldning om udøvelse af systematisk sexistisk chikane gennem længere tid

Sagsøgers sagsfremstilling og synspunkter:
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Se eventuelt supplerende processkrift med følgende navn: Suppl. sagsoplysninger

Sagsøgers forslag til sagens behandling

Sagsøger anmoder om retsmægling: Nej

Sagsøger anmoder om, at sagen behandles af 3 dommere: Nej

Sagsøger anmoder om, at sagen behandles under medvirken af sagkyndige eller 
boligdommere: Nej

Sagsøger anmoder om syn og skøn: Nej

Se eventuelt supplerende dokument med følgende navn: 

Sagsøger anmoder om en erklæring eller oplysninger fra en sagkyndig eller offentlig 
myndighed: Nej

Se eventuelt supplerende dokument med følgende navn: 

Sagsøger oplyser i øvrigt: 

Værneting, værdi og retsafgift

Sagen anlægges ved Københavns Byret.

Sagsøger oplyser sagens værdi til 10.000,00 kr. og retsafgiften til 750,00 kr.  

Oplysninger om sagsøger

Sagsøger Viggo Jonasen

Hørgårdsvej 18, 8240 Risskov
Viggo Jonasen er ikke momsregistreret
E-mailadresse: 
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Telefonnummer: 
Mobiltelefonnummer: 
Alternativ adresse: 
Supplerende kontaktoplysninger: 
Referencenummer: 

Partsrepræsentant:
advokat Lasse Hummelhof Dyrby Frandsen
Cvr-nr.: 41274778
St. Kirkestræde 2 1, 8900 Randers C
E-mailadresse: kc@advokat-hv.dk
Telefonnummer: 70444433
Mobiltelefonnummer: 30342692
Alternativ adresse: 
Supplerende kontaktoplysninger: v/ advokatfuldmægtig Kasper Fuhr Christensen
Referencenummer: 5714-KFC

Sagsøgers oplysninger om sagsøgte

Sagsøgte Enhedslisten - Landsorganisationen
18289393
Studiestræde 24 1, 1455 København K
E-mailadresse: okonomi@enhedslisten.dk
Telefonnummer: 33933324
Mobiltelefonnummer: 
Alternativ adresse: 
Supplerende kontaktoplysninger: 
Referencenummer: 

Partsrepræsentant:
advokat Marc Malmbak Stounberg
Cvr-nr.: 29052565
Dampfærgevej  10 2, 2100 København Ø
E-mailadresse: mms@siriusadvokater.dk
Telefonnummer: 88888585
Mobiltelefonnummer: 
Alternativ adresse: 
Supplerende kontaktoplysninger: 
Referencenummer: 
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Sagsøgers bilag

Nr.      Titel                                        Dokumentdato

1 Bilag 1 - Enhedslistens udaterede 
hæfte med titlen »Materiale til 
behandling af eksklusionssag vedr. 
Viggo Jonasen - Enhedslistens 
årsmøde 2022«

 13. maj 2022

2 Bilag 2 - Opslag af 23. august 2022 
i Den Danske Ordbog på ordet 
»chikane«

 23. august 2022

3 Bilag 3 - Opslag af 23. august 2022 
i Den Danske Ordbog på ordet 
»sexistisk«

 23. august 2022

4 Bilag 4 - Opslag af 23. august 2022 
i Den Danske Ordbog på ordet 
»sexisme«

 23. august 2022



 
 
 
 
Materiale til behandling af 
eksklusionssag vedr. Viggo Jonasen 
 
Enhedslistens årsmøde 2022 
 

 

 

Bilag 1



 

 

Indhold 
 

 

1. Uddrag af Vedtægter for Enhedslisten    side 1 

2. Begæring om ophævelse af udelukkelse af Viggo Jonasen  side 2 

3. Hovedbestyrelsens svar på Viggo Jonasens klage  side 10 

 



1. Uddrag af vedtægter for Enhedslisten  
 

§23. UDELUKKELSE 
Stk. 1. Medlemmer, der modarbejder Enhedslistens formål og politiske grundlag eller som 
handler til skade for Enhedslisten, kan udelukkes fra Enhedslisten. 
Stk. 2. Beslutning om udelukkelse træffes af Hovedbestyrelsen med 5/6 flertal. Kun 
afdelinger, afdelingsbestyrelser og Forretningsudvalget kan indstille medlemmer til 
udelukkelse af Enhedslisten. Før et medlem indstilles til udelukkelse skal vedkommende 
have oplyst hvad årsagen er til at udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal have 
lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt at ytre sig. 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen beslutning om udelukkelse kan af det pågældende medlem 
indbringes for årsmødet. Dette har ikke opsættende virkning. Det udelukkede medlem 
skal senest 14 dage før årsmødet fremsende sin skriftlige klage. Hovedbestyrelsen skal 
senest 7 dage før årsmødet fremsende sin skriftlige begrundelse. Der foregår ikke 
mundtlig behandling af udelukkelsessager på årsmøder. Et mindretal på 20 % af de 
delegerede kan dog kræve mundtlig behandling af en udelukkelsessag. Årsmødet træffer 
beslutning i sagen med almindeligt flertal. 
Stk. 4. Personer der tidligere er udelukket fra Enhedslisten kan kun genoptages i 
organisationen, hvis Hovedbestyrelsen godkender dette. Beslutning herom træffes med 
almindeligt flertal. 
Stk. 5. Udelukkelse fra Enhedslisten medfører automatisk udelukkelse fra Enhedslistens 
udvalg og netværk. Et udelukket medlem kan først deltage i Enhedslistens udvalg og 
netværk efter godkendelse iht. stk. 4. 
Stk 6. Afdelinger og afdelingsbestyrelser kan indstille til Hovedbestyrelsen, at et medlem 
udelukkes fra afdelingen. Før et medlem indstilles til udelukkelse af en afdeling, skal der 
være forsøgt mægling og vedkommende skal have oplyst årsagen til at udelukkelse 
overvejes. Medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt at ytre sig 
overfor Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse med 5/6 flertal. Ved en 
sådan beslutning om udelukkelse fortaber det pågældende medlem alene de 
medlemsrettigheder, der knytter sig direkte til medlemskabet af en afdeling. Et medlem 
der er udelukket fra én afdeling, kan søge om optagelse i en anden afdeling, men det er 
op til afdelingen om de ønsker at modtage medlemmet. 
Stk. 7. Udvalg og netværk kan udelukke medlemmer fra arbejdet, som ikke er medlemmer 
af Enhedslisten. 
Stk. 8. Udvalg og netværk kan indstille til Hovedbestyrelsen, at et medlem midlertidigt 
udelukkes fra arbejdet i udvalget/netværket. Før et medlem indstilles til midlertidig 
udelukkelse af et udvalg eller netværk, skal vedkommende have oplyst hvad årsagen er 
til at udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som 
skriftligt at ytre sig. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse med 5/6 flertal. Et udelukket 
medlem kan først deltage i Enhedslistens udvalg eller netværk efter godkendelse iht. stk. 
4. 
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VIGGO JONASEN
Hørgårdsvej 18
8240 Risskov
61712219 viggojonasen@gmail.com www.viggojonasen.dk

2022.04.06
Til Enhedslistens årsmøde   Begæring om ophævelse af udelukkelse af Viggo Jonasen

Som du kan læse, er jeg ved en lynaktion blevet ekskluderet fra Enhedslisten for sexistisk
chikane (!) Jeg besvarer i denne pdf de anklager, som jeg først blev bekendt med, efter at
FU havde besluttet at indstille til eksklusion. Jeg ville gerne have haft mulighed for dialog
om anklage-punkterne, men fik det ikke. Få er fejlfrie – Viggo ejheller – men bedøm selv
de mulige fejls grovhed!

Om sagens behandling:

2022.03.15 20.54 modtog jeg denne mail:
Til Viggo Jonasen Enhedslistens forretningsudvalg har besluttet at indstille dig til udelukkelse 
grundet chikanerende og sexistisk adfærd, som skader partiet såvel internt som eksternt. 
Indstillingen vil blive behandlet på et hovedbestyrelsesmøde søndag d. 20. marts, forventeligt kl. 18.
Mødet vil foregå virtuelt.
Sagens bilag er vedhæftet. Hvis du ønsker at kommentere sagen skriftligt, skal jeg bede dig sende 
dine kommentarer senest fredag d. 18. Du har også mulighed for at ytre dig mundtligt på 
hovedbestyrelsesmødet, inden hovedbestyrelsen træffer beslutning.
Med venlig hilsen   Lisbeth Torfing

Det var lidt af en overraskelse. Jeg havde intet hørt om en eksklusionssag. Vedtægterne: § 23 stk 2
”...Før et medlem indstilles til udelukkelse skal vedkommende have oplyst hvad årsagen er
til at udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal have lejlighed til  såvel mundtligt som
skriftligt at ytre sig.” 

Fire bilag var vedlagt: ”Henvendelse I”, ét udateret og usigneret referat af hvad der fremstår som re-
ferat af udtalelser fra byrødderne Laura Bryhl og Katrine Vinther-Nielsen – som er det eneste, hvor
den ”chikanerende og sexistiske adfærd” er beskrevet. Et andet er ”Lones redegørelse” -en alminde-
lig nedrakning underskrevet af exbyrådsmedlem Norlander. Dertil et brev fra mig til kommunal-
gruppen og et bestyrelsesreferat. 

FU har besluttet eksklusionsindstillingen uden at..” have oplyst vedkommende hvad årsagen er
til at udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal have lejlighed til  såvel mundtligt som
skriftligt at ytre sig.”  eller brugt vedtægternes forskrift og konfliktmægling.

FU har nægtet mig aktindsigt i sagen – så: det er uoplyst 1) om FU har skaffet sig udtalelse fra Lau -
ra Bryhl, om hun har udtalt sig som citeret, og om hun har krævet eksklusion, 2) om FU har skaffet
sig udtalelse fra Katrine Vinther Nielsen, om hun har udtalt sig som citeret, og om hun har krævet
eksklusion, 3) om FU har skaffet sig oplyst, hvem der har a) skrevet, og b) indsendt den udaterede
og anonyme ”Henvendelse I”. Er ”Henvendelse I” en ren fiktion? 4) om FU fra Lone Norlander har
fået at vide, a) hvem der har bedt om en udtalelse og b) hvem der har igangsat ”en process”?

FU har ikke indhentet udtalelse fra min partiafdeling, Aarhus Vest. Ejheller brugt konfliktmægling.

HB har afgjort sagen med 20 ud af 25 stemmer – og siger at 20 er lig med 5/6 af 25.

Om afgørelsens indhold:
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Ved læsning af nedenstående sammenstilling af påstandene i ”Henvendelse I” og mine bemærknin-
ger til dem – den sammenstilling, som FU burde have foretaget inden beslutning om eksklusions-
indstilling - ses det let, at de påstande, der ikke er opdigtede eller er mig tillagte holdninger, ikke i
nævneværdigt  omfang  dokumenterer  Adfærd som udgør  ”Systematisk  sexistisk  chikane over
længere tid”. 
Til gengæld bærer papiret præg af at være det ofte forekommende ”me-too” misbrug: den enes på-
ståede oplevelse af krænkelse er ”bevis” for, at den anden har udøvet krænkelse. Og FU godtager
forbeholdsløst ”beviset”  og brygger endda selv videre på påstandene.

FU har ikke begrundet stillingtagen til sandhedsværdi og tyngde af de enkelte udsagn, der af FU ka-
rakteriseres som  som ”chikanerende og sexistisk  adfærd”. Ikke engang i de tilfælde, hvor jeg har
skrevet ”usandt” over for udsagnene. Til gengæld har FU i en senere udgave af eksklusionsindstil-
lingen strammet op: "Viggo Jonasen indstilles til eksklusion for sexistisk og chikanerende adfærd, som har
bestået i - at omtale og tiltale et kvindeligt medlem med nedladende udtryk som “studine”, - at stille spørgs-
målstegn ved medlemmets kompetencer med reference til køn, alder og udseende, herunder overfor ekster-
ne samarbejdspartnere og politiske modstandere, - at ignorere forslag stillet af dette medlem og tilbageholde
væsentlig information fra medlemmet. Samlet set, og fordi der har været tale om systematisk adfærd gen-
nem længere tid, er dette at betragte som sexistisk chikane. ..”.
FU har ikke detaljeret, hvilke af de påståede adfærdspunkter der er ”sexistiske” eller ”chikane” - ej-
eller brugen af ”systematisk” eller ”gennem længere tid.

FU's håndtering af sagen er ringere end Moskva-processerne, hvor der dog blev fremlagt anklage-
skrift, hørt forsvarers taler og den anklagedes udsagn – før afgørelse blev truffet. 

Nedenstående den sammenstilling af de enkelte påstande i den anonyme og udaterede ”henven-
delse” og min kommentar til hver af dem, som det ville have været rimeligt at FU havde foretaget
inden beslutning om eksklusionsindstilling. Med rødt er markeret usande udsagn. Med blåt er mar-
keret, at pågældende udsagn ikke dokumenterer adfærd, endsige chikanerende adfærd. De ikke-røde
og ikke-blå er udsagn, hvis indhold nærmere problematiseres i ”min” kolonne., 

Særligt skal bemærkes, 1) at FU's udsagn om ”systematisk” og ”gennem længere tid” ikke ses at
have oprindelse i teksten ”Henvendelse I”, 2) at forslag om eksklusion ikke er indeholdt i ”Henven-
delse I”. .

Vedhæftet er de oprindelige bilag, to gensvar fra mig, og klip fra den lokale presse, til illustration af
sagens lokale interesse – og det ry, som den skaffer Enhedslisten. 

Det mere end nager mig, at FU og derefter HB i det parti, jeg har været i og knoklet for i snart 30 år,
er ligeglad med egne vedtægter og almindelig retsbevidsthed: høring før dom. Hvordan vil det se
ud, hvis de skal lede et land? 

Og det mere end nager mig, at den lokale ledelse ikke tager fat om det problem, at anonyme angi-
vere rejser sag om lokale samarbejdsproblemer centralt og ikke rejser sagen lokalt. OG at FU blot
uden relevant underretning/høring træffer beslutning.

Lokal bestyrelse og Årsmødet kan endnu nå at genetablere Enhedslistens ry som et parti, der hæv-
der retssikkerhed – også inden for partiet!

Viggo Jonasen
Byrådsmedlem (VS 1974-1978, SF 1986-1993, EL 1993 og 2021)
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Dato ”Henvendelse” Min kommentar Vurdering

I Enhedslisten Aarhus opleves der 
af flere personer en ubehagelig 
adfærd fra Viggo Jonassen, der 
påvirker medlemmers daglige 
gang på en måde, der er meget 
svær at være i. Det er ikke 
holdbart at det fortsætter på den 
måde, det gør nu. Derfor 
nærværende henvendelse, der 
forsøger at give et billede af, hvad 
der foregår: 

HVIS UDTALELSE? ”Flere personer”?
Har FU verificeret noget sådant?

?

Katrine Vinther Nielsen deltog i et 
socialpolitisk møde og oplevede, 
hvordan Viggo havde en klar 
opfattelse af, at Laura Bryhl ikke 
vidste noget om området. Han 
gjorde det ved at understrege, at 
han, gruppen og Katrine jo vidste 
mest om området med en klar 
hentydning til at det gjorde Laura 
ikke. Det var meget ubehageligt, 
for Katrine oplevede det som 
manglende respekt for Lauras 
viden og evne til at erhverve sig 
viden (socialpolitisk emnegruppe-
møde 18. marts 2021) 

?OPLEVEDE? Viggos opfattelse

Katrine Vinther Nielsen refereres for to 
udsagn, 
det ene om et møde i Social- og 
Arbejdsmarkedspolitisk Emnegruppe 
18. marts 2021, det andet uden tids- og 
sammenhængs-angivelse. 
”..oplevede at Viggo havde en klar 
opfattelse af, at Laura Bryhl ikke vidste 
noget om området”.   

?sexistisk?
?chikane?
 adfærd   

Katrines 
”oplevelsen af 
at Viggo havde
..” en 
”opfattelse” - 
er ikke noget 
stærkt bevis 
for adfærd.

Thures Hastrups datter havde 
skrevet et debatindlæg om 
feminisme og Instagram hvortil 
Viggo gjorde grin med det ved at 
sige, at kvinder brugte de sociale 
medier til at overvåge deres 
kærester. Dette foregik ved et 
møde, hvor bl.a. Katrine Vinther 
Nielsen deltog. 

En vits
Om dette andet møde, hvor jeg iflg. 
Katrine skal have gjort grin … er tid, 
sted og kontekst ikke oplyst. 

?sexistisk? 
Joh, måske

chikane no 
way!
Hvem har 
fortalt?
Som bevis for 
sexistisk og 
chikanerende 
adfærd  er det
gengivne 
Katrine-
udsagn 
mangelfuldt.

Han (altså Viggo). fortæller Laura,
efter de personlige stemmetal er 
gjort op, at det bør være Thure, der
skal være formand for teknisk 
udvalg, fordi Laura egner sig 
bedre til at være ansigt udadtil. 

Laura refereres for flere udsagn om, 
hvad hun mener at have hørt af min 
mund, og hvad hun har fået at vide af 
andre. En god ”maskirovka” skal jo 
indeholde noget, der er sandt, for at 
bære det usande eller forvredne frem.  
Det sande er, at jeg et par gange har 

?sexistisk?

?chikane?
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Laura hører fra flere 
bestyrelsesmedlemmer, at Viggo 
sagt til et bestyrelsesmøde, at han 
betvivler, om Laura kan klare 
mosten i byrådet. 

udtrykt bekymring for, om Laura vil 
kunne klare arbejdspresset i de poster, 
som Laura har overtaget – ikke mindst 
fordi det er områder, hvor det er vigtigt 
at Enhedslisten opretholder en høj 
profil byggende på indsigtsbaseret 
kritik af kommunens politik. Selv med 
mine forudgående mange år i Teknisk 
Udvalg blev posten som formand i 
2021 MEGET arbejdskrævende, med 
sagslæsning og mødeplanlægning og 
mødeafvikling. Også posten i 
Socialudvalget er meget 
arbejdskrævende, ikke mindst fordi 
budgetoverskridelserne og 
institutionsskandalerne og ankesagerne 
tårner sig op i Aarhus Kommune. At 
ytre sig politisk derom, kræver nogen-
lunde dybtgående indsigt.  Det er helt 
OK, at Laura har satset på Teknisk 
Udvalgsposten, thi det område brænder 
hun for. Og at spidskandidaten har 
magistratsposten er ret naturligt. Men 
det er mig fortsat ubegribeligt, at Thure 
og Katrine ikke har villet tage 
Socialudvalget, for at Laura ikke skulle 
belastes så meget. De har jo ca samme 
forudsætning for at gå ind i den post 
som Laura. At jeg har kunnet varetage 
både Teknisk Udvalg og Social-
udvalgsposterne uden at segne, er med 
min kommunalpolitiske og faglige 
ballast forklarligt. Men den ballast 
kommer ikke bare så'n lige! 

Ja – jeg har 
ytret sådan 
bekymring. 
Men at det 
skulle være 
sexistisk og 
chikanerende 
adfærd – er 
en ondsindet 
tolkning. 

Jeg anser det 
som rettidig 
omsorg mhp. 
stressfore-
byggelse.

I forbindelse med valgvideo til det
interne urafstemningsvalg, “roser” 
Viggo Lauras video med 
henvisning til, at hun ser flot ud og
at den kan man se flere gange. 

At jeg har rost Laura for, at hun på 
video ser flot ud, er sandt. 

sexistisk og 
chikanerende 
adfærd? 
En ærlig 
kompliment!

Kalder hende hele tiden “studine”,
når de taler i telefon sammen. 
Fortæller, at han nok skal tage sig 
af at forbedre Laura, hvorefter han
igen kalder hende en studine.  

At jeg ”hele tiden kalder hende studine,
når vi taler i telefon sammen” – eller 
skulle have lovet ”at forbedre” - er 
usandt . Antal telefonsamtaler kan i 
øvrigt tælles på en slagterhånd (Jeg har 
IKKE gennemgået opkaldslisten tilbage
til februar 2021!)

?sexistisk? 
Tjah.
Chikane?  
Måske – hvis 
det havde 
været sandt.

Forud for mødet har Viggo flere 
gange sagt til Laura, at hun kun 
har fået mange stemmer pga. 
udseende. 

Usandt.
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TIl selve mødet om evaluering af 
valgkampen siger han som en del 
af evalueringen i plenum, at vi 
næste gang skal have stemmer 
fordi vi mener noget, og ikke bare 
fordi, vi er kønne. 

Det kan jeg godt have sagt.
Hvem er uenig?

?sexistisk?
?chikane?

Laura hører fra flere 
bestyrelsesmedlemmer, at Viggo 
sagt til et bestyrelsesmøde, at han 
betvivler, om Laura kan klare 
mosten i byrådet. 

Se ovenfor, om arbejdsbelastning. 
Jeg kan måske også have tænkt på V-
rådmand Simseks mobnings- 
”debatform”, som jo har affødt 
sygeorlov

Laura får at vide af et 
byrådsmedlem fra et andet parti, at
Viggo har sagt, at det kun er et 
spørgsmål om tid, før Viggo får 
presset Laura til at træde ud af 
byrådet, så han selv kan komme 
tilbage. Det er nu kendt viden 
blandt medlemmerne i Aarhus 
Byråd, at Viggo forsøger at presse 
Laura ud. Der er sidenhen flere 
byrådsmedlemmer fra andre 
partier, der har henvendt sig til 
Laura om det. Laura føler sig af 
den grund udstillet som 
byrådsmedlem, og det gør det 
sværere at blive taget alvorligt i 
byrådet 

Jeg har ikke sagt som her påstået. 
Men det er et godt rygte at plante, hvis 
man som i Asterix-heftet vil lave ”Lus i
skindpelsen”.
Det vil være interessant at få belyst, 
hvem der sætter lusene i skindpelsen.
Er det et af partimedlem?

Rygtets eneste basis er seks ord - fjeren,
der hos H.C. Andersen blev til 5 høns: 
Da borgmesteren i spisepausen i sidste 
byrådsmøde 13. december holdt mere 
rosende end overbevisende taler for de 
ophørende byrødder, sagde jeg til sidst: 
”sidste gang var jeg 3. suppleant”. 
Underforstået: så er I advaret. Deraf 
kom en del grin. Også fra byrødder, der 
gerne ser mig som ”forhenværende”

?Sexistisk?
?Chikanerende
adfærd?
No way!

Laura var en del af 
forhandlergruppen til 
budgetforhandlingerne 2021. 
Thure, Laura og Viggo havde 
ansvar for budgetforslag på 
klimaområdet. Lauras 
budgetforslag blev konsekvent 
ignoreret af Viggo, der ikke ville 
sende dem ind. Først da Laura bad 
Thure om at sende forslagene til 
Viggo, ville han tage dem med, 
fordi de kom fra Thure. 

Om min påståede afvisning/syltning af 
Lauras klima-budgetforslag i øvrigt: jeg
vedhæfter en gode samarbejdsrelationer
belysende mailkorrespondance ./.

?Sexistisk?

?chikane?
Adfærd?
Jo – hvis det 
havde været 
sandt!

Vi har endnu et eksempel med en 
kvinde, som ligeledes har oplevet 
at blive belært. Hun ønsker 
imidlertid ikke at stå frem i angst 
for repressalier 

Navn, kontekst er uoplyst. ?sexistisk?
?chikane?
Er det et 
”bevis”?
No way!
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Da Viggo fremlagde Enhedslistens
klimaforslag til generalforsamling,
undlod han at fortælle om alle de 
forslag Laura havde lavet, og 
fortalte om, at Viggo og Thure 
sammen havde lavet klima 
forslagene. Det blev påpeget af 
flere, men han nægtede, at Laura 
havde lavet arbejdet. Et andet 
medlem konfronterede ham med 
det bagefter og han sagde "jeg 
kunne jo ikke vide hun havde lavet
nogle" 

Om generalforsamling og klimaforslag: 
der var ikke klima-punkt på 
dagsordenen. Hvis der tænkes på 
medlemsmøde, fremlagde Thure forslag
og jeg ændringsforslag dertil, begge 
vedtaget uden afstemning. 

Om min påståede afvisning/syltning af 
Lauras klima-budgetforslag i øvrigt: jeg
vedhæfter en gode samarbejdsrelationer
belysende mailkorrespondance ./.

?sexistisk?
?chikane? 

Jo måske – 
hvis det altså 
havde været 
sandt!

Viggo har derudover tilbageholdt 
relevant information for Laura, 
blandt andet ville han ikke sende 
bilag vedrørende 
klimahandlingsplan i byrådet med 
begrundelse “det skal de erfarne 
herrer nok tage sig af”, hvorefter 
kommunikationen om den foregik 
mellem Thure og Viggo i stede 

At jeg skulle have tilbageholdt relevant 
information for Laura med den 
begrundelse at ”det skal de erfarne 
herrer nok tage sig af” er ikke adfærd 
eller ytring, jeg på nogen måde kan 
genkende. 

Dokumentation, tid og sammenhæng er 
uoplyst.

?sexistisk?
?chicane? 
Jo, måske – 
hvis det havde 
været sandt!

Viggo har i en periode ringet 
meget ofte til Laura, fordi han vil 
have, hun skal planlægge møderne
i teknisk udvalg på en bestemt 
måde. Laura siger til sidst fra, og 
siger, at han ikke skal blande sig 
og opremser for ham, hvad han har
sagt af nedsættende 
ting(eksemplerne fra teksten her: 
erfarne herrer, studine, kommentar
om udseende og stemmetal). 
Viggo fortæller herefter i 
telefonen, at hvis Laura har tænkt 
sig at sige til nogen, at han har 
sagt nedsættende ting om hende, 
vil han sige til dem, at hun lyver. 

At jeg ”i en periode (har) ringet meget 
ofte til Laura fordi han vil have, at hun 
skal tilrettelægge møderne i Teknisk 
Udvalg på en bestemt måde” er om ikke
helt fri fantasi, så dog forvreden 
fremstilling. 
Jeg har tilbudt at orientere om 
mekanismerne i udvalgets 
funktionsmåde – et tilbud, som vel er 
naturligt fra en fratrædende formand til 
en tiltrædende forperson. Som tidligere 
sagt: antallet af telefonsamtaler efter 
valget er MEGET lille.
At jeg skulle have truet med at fortælle,
at Laura lyver – er ikke noget, jeg 
overhovedet kan genkende.

?sexistisk?
?Chikane?

? Laura beder Viggo om ikke at 
ringe igen, hvorefter han siger, at 
hvis hun ikke vil snakke med ham,
vil han gå til bestyrelsen og klage 
over samarbejdsvanskeligheder.
I den forbindelse taler Laura med 
et bestyrelsesmedlem for at søge 
råd. Vedkommende undrer sig 
over, at Viggo altid ringer til 
Laura, da han normalt skriver 
mails.  

Hvornår skulle det være foregået?

Det ligner en efterrationalisering af 
nedenstående forløb.

I en konkret kommuneplan-sag -  
”boligpolitisk redegørelse” - skrev jeg 
1/2 2022, som ofte gjort, til 
Kommunalpolitsk Gruppe (heri s'føli 
byrådsgruppen) et forslag om 1) forslag
til byrådsbeslutning 2) ordførertale 3) 
læserbrev – og bad om en 
tilbagemelding, om Laura ville bruge 

?sexistisk?
?chikane?

Som medlem 
af Enhedslis-
ten og af 
Kommunal 
Politik  
Gruppen siden
1993 har jeg 
skrevet 
utallige oplæg 
til sagsbe-
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forslagene og særligt læserbrevet, ellers
ville jeg selv indsende læserbrevet.

Da jeg ingen respons fik, sendte jeg 3 
sms'er ”ringer du?” 18., 23. og 31. 
januar, og én SMS 3. februar ”vil du 
bruge læserbrevet .. eller skal jeg bare 
indsende det? Og – tænker du at bruge 
ændringsforslaget?” Ingen respons. 
Derefter skrev jeg 2022.03.04 
Til byrådsgruppen Laura, Katrine, 
Thure og kontaktpersoner Poul og Bo.  
Hermed min korrespondance til Laura. 
Jeg har jo foreslået beslutningsforslag 
og læserbrev – men trods flere 
henvendelser på mail og sms og 
telefonsvarer og personligt - ikke fået 
noget svar. På sidste 
Kommunalgruppemøde gentog jeg 
forslaget angående Boligpolitisk 
redegørelse – men Laura havde intet 
svar dertil. Som det ses, har jeg forsøgt 
at ”kollektivisere” politikudspillet – 
altså at få partiet til at fremføre syns-
punkter snarere end selv at gøre det. 
Men som sagt: uden svar.
Jeg anser Lauras ikke-svar som et 
samarbejdsproblem i 
kommunalgruppen. I første omgang har
jeg henvendt mig til Laura. I denne 
anden omgang til byrådsgruppe/ 
kontaktpersoner.
Jeg beder om jeres respons inden 
kommunalgruppemødet mandag.
Bedste hilsner  Viggo

Kære Laura 2022.02.01

Hermed opdateret udkast til læserbrev.

Jeg kan s'føli sende det ind i eget navn.
Men  jeg  synes,  det  vil  være  politisk
bedre,  hvis  du  markerer  et  sådant
partistand-punkt.

Ring gerne 61712219 om det – og om
de andre spørgsmål! For eksempel om
forventet  tidsperspektiv  for  ”visionen”
om Århus Ø m.v.

Kh Viggo

handling og 
politisk 
markering i 
byråd og 
udvalg. 
Byrødder – 
ikke mindst 
Keld Hvalsø – 
har været vel 
tilfredse 
dermed.
Men det 
skader 
motivation og 
effektivitet i 
”den politiske 
produktion” 
når byrødder 
ignorerer 
aktivisterne!
Derfor mine 
henvendelser 
først til Laura 
selv, derefter 
til byrådsgrup-
pen og 
kontaktperso-
nerne til 
kommune- 
bestyrelsen - 
som kollegialt 
organ.

Sagen om 
Boligpolitisk 
redegørelse 
endte uden en 
stærkt ønske-
lig politisk 
markering fra 
Enhedslisten, 
mod redegø-
relsens 
lovprisning af 
parcelhusud-
bygning som 
århusiansk 
byudviklings-
strategi

8



Efterfølgende har Viggo bedt om 
at snakke alene med Laura efter 2 
møder. Første gang efter et møde i 
kommunalgruppen, hvor Laura løb
ud af lokalet for at undgå 
situationen. Anden gang efter et 
borgermøde i rådhushallen, hvor 
han, ved mødet slutning, fulgte 
efter Laura ned af gangen, hvor 
Laura sammen med en veninde løb
ned og gemte sig i partilokalet på 
Rådhuset 

At jeg to gange efter møde har spurgt: 
”har du et kort minut?” er sandt. 
”alene” - aldrig! 
At jeg skulle have fulgt efter Laura ned 
ad gangen er kun 50% sandt, nemlig 
fordi man kun kan komme én vej ud af 
udvalgsværelse 398, hvor 
kommunalgruppemødet fandt sted. 
Men jeg rendte ikke i hælene på Laura. 
Den anden gang, efter havne-
udbygningshøringen, spurgte jeg ”har 
du et minut?”. Laura sagde Nej og gik 
(det er i henvendelse blevet til løb 
sammen med en veninde) til højre mod 
partilokalet, og jeg gik til venstre ud til 
cyklen. 
At jeg ”fulgte efter Laura ned af 
gangen” er et – drømmesyn.

?sexistisk?
Faneme nej!
?Chikane?
Spørgsmålet 
var to forsøg 
på at komme 
til at snakke 
om en sag, 
som jeg anså 
som et fælles 
anliggende. 
Oplevelsen 
kan jeg jo ikke
svare for. 
HENSIGTEN
var politik-
udvikling -
ikke chikane.

./. ”Henvendelse I” udateret og usigneret PDF fil

.//. ”Lones redegørelse” Lone Norlander Smith PDF fil                                                                  

.///. Mail fra Viggo Jonasen til byrådsgruppen m.fl.

.////. Referat af EL Kommunalgruppe-møde om byrådsmødet d. 9.3.2022

./////. Viggos kommentar til Anonym henvendelse og Lone Norlanders redegørelse 

.//////. 2022.03.20 Viggo til HB mødet - Bemærkninger til Henvendelse I

.///////. 2021.08.02 - 2021.08.07 samarbejde illustrerende mailkorrespondance

.////////. 2021.09.27 ORIENTERING fra Viggo om budgetforlig Nyhedsbrev bl.a. om Lones ageren -
til belysning af Lones redegørelse – egenrådighed, uenigheden om forhandlingsstrategi mv.

2022.03.21 - 22 Stiftstidende  Eksplosion i Enhedslisten Aarhus med kommentarer
2022.03.22 Stift analyse Jesper Bech P og svar 26. marts Elefant lignelsen
2021.08.02 - 2021.08.07 samarbejde illustrerende mailkorrespondance
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3. Hovedbestyrelsens svar på Viggo Jonasens klage 
 
Svar vedr. sagens behandling: 
 
Forretningsudvalget har behandlet sagen på samme måde som tidligere sager ift. processen. 
Det betyder, at da der var truffet beslutning om at indlede en sag, blev Viggo Jonasen hørt, 
inden sagen gik videre til hovedbestyrelsen. Der blev først truffet endelig beslutning om at 
foretage en indstilling, efter forretningsudvalget havde modtaget Viggo Jonasens kommentarer, 
hvilket Viggo Jonasen også blev gjort bekendt med. 
Hovedbestyrelsen har således modtaget alle sagens bilag samtidig, og Viggo Jonasen fik 
sammen med en bisidder mulighed for at deltage mundtligt i hovedbestyrelsens behandling af 
sagen, hvor han fremlagde sit synspunkt og svarede på spørgsmål fra 
hovedbestyrelsesmedlemmerne. 
Udelukkelsen blev vedtaget med 20 stemmer for og 4 imod. Et hovedbestyrelsesmedlem undlod 
at stemme. 
 
Flere elementer i sagsbehandlingen er indklaget til Vedtægtsnævnet, som har kompetencen til 
at træffe afgørelse vedr. overholdelse af vedtægterne. 
Vedtægtsnævnet har afgjort, at vedtægterne er overholdt ift. at Viggo Jonasen blev oplyst om 
årsagen til at udelukkelse blev overvejet, samt at han fik mulighed for at ytre sig, inden der blev 
indstillet til udelukkelse. Vedtægtsnævnet har også afgjort, at hovedbestyrelsen tolkede 
vedtægterne korrekt, og at der var 5/6 flertal. 
Vedtægtsnævnet har samtidig afgjort, at Viggo Jonasen burde have været hørt såvel mundtligt 
som skriftligt, inden han blev indstillet til udelukkelse, men anfører samtidig, at: ”Det er 
imidlertid vedtægtsnævnets opfattelse, at overtrædelsen ikke i sig selv kan føre til, at 
udelukkelsen bør underkendes, dels fordi der som nævnt blev givet mulighed for skriftlige 
kommentarer, dels fordi Viggo Jonasen fik lejlighed til at ytre sig mundtligt over for 
hovedbestyrelsen, inden denne traf sin beslutning. Vedtægtsnævnet finder derfor ikke, at der er 
grundlag for med henvisning til denne formelle fejl i proceduren at underkende udelukkelsen af 
Viggo Jonasen.” 
Hovedbestyrelsen beklager, at der er sket denne formelle fejl i behandlingen af sagen, men 
mener på baggrund af Vedtægtsnævnets udtalelse ikke, at den giver anledning til en fornyet 
behandling af eksklusionssagen. 
Årsmødets behandling vedrører som udgangspunkt ikke sagens behandling, men dens indhold. 
Proceduren for behandlingen er fastsat i vedtægterne, og det er derfor Vedtægtsnævnet, der 
har kompetencen til at vurdere den. Da behandlingen imidlertid udgør en væsentlig del af 
klagen, har hovedbestyrelsen alligevel valgt at svare kort på denne del. 
 
Svar vedr. sagens indhold: 
 
Forretningsudvalget modtog en henvendelse fra de to byrådsmedlemmer Laura Bryhl og 
Katrine Vinther Nielsen. De beskrev begge, hvordan de gennem lang tid havde oplevet, at Viggo 
Jonasen opførte sig sexistisk og chikanerende over for Laura Bryhl.  
På deres opfordring sendte det tidligere byrådsmedlem Lone Norlander desuden en redegørelse 
for sine oplevelser i den foregående byrådsperiode. Denne redegørelse indgår dog ikke i 
grundlaget for indstillingen om udelukkelse, og den berøres derfor ikke nærmere her. 
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Henvendelsen fra Laura Bryhl og Katrine Vinther Nielsen er ikke og har aldrig været anonym. 
Viggo Jonasen er naturligvis blevet oplyst om, at henvendelsen kommer fra dem. Alligevel har 
han gennem hele sagen fastholdt tvivl om dette, ligesom han ifølge klagen fortsat mener, det 
er uoplyst, om begge har udtalt sig, som det er beskrevet i den klage, de selv har sendt. 
Hovedbestyrelsen finder det uforståeligt, at Viggo Jonasen nægter at anerkende, at de to 
byrådsmedlemmer har klaget over hans opførsel. 
 
På baggrund af de konkrete beskrivelser fra de to byrådsmedlemmer samt Viggos skriftlige 
kommentarer afgav forretningsudvalget denne indstilling til hovedbestyrelsen: 
Viggo Jonasen indstilles til eksklusion for sexistisk og chikanerende adfærd, som har bestået i  
- at omtale og tiltale et kvindeligt medlem med nedladende udtryk som “studine”,  
- at stille spørgsmålstegn ved medlemmets kompetencer med reference til køn, alder og 
udseende, herunder overfor eksterne samarbejdspartnere og politiske modstandere,  
- at ignorere forslag stillet af dette medlem og tilbageholde væsentlig information fra 
medlemmet.  
Samlet set, og fordi der har været tale om systematisk adfærd gennem længere tid, er dette at 
betragte som sexistisk chikane. 
 
På baggrund af det skriftlige materiale samt Viggo Jonasens udsagn under den mundtlige 
behandling fandt hovedbestyrelsen med 5/6 flertal, at beskrivelserne af Viggo Jonasens 
problematiske adfærd er troværdige, samt at adfærden i form, indhold og omfang havde 
karakter af sexistisk chikane i en grad, som er uforenelig med medlemskab af Enhedslisten. 
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23.08.2022 10.23chikane — Den Danske Ordbog

Side 1 af 1https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=chikane

1.

2.

Rapportér et problem

chikane substantiv, fælleskøn

BØJNING  -n, -r, -rne

UDTALE  !"#$%&'()*+  

OPRINDELSE  fra fransk chicane, afledt af chicaner

Betydninger

bevidst, ondskabsfuldt drilleri eller forfølgelse

SYNONYM  chikaneri

FJENDTLIG

gemenhed, pineri, plageri, trakasserier, skurkestreg, slyngelstreg, ubehageligheder, grusomheder •  chikane, chikaneri,
chikaneforsøg, terror, terrorisme, mobning, ondskabsfuldhed, giftighed, perfiditet, bagholdsangreb, forbandelse •  bagtalelse,
bagvaskelse, grøftegravning, splittelsesforsøg, politiske intriger •  hævnporno •  personforfølgelse, forfølgelse, stalking, beluring • 

telefonterror •  hekseforfølgelse, kristenforfølgelse, jødeforfølgelse, jagt1, menneskejagt, heksejagt, klapjagt, Djævelens værk,

edder og forgift 
fra Den Danske Begrebsordbog, kapitel 15

SEKSUALFORBRYDELSE / I UDTRYKKET: SEKSUEL CHIKANE

sexovergreb, sexchikane, seksuel chikane, seksuel krænkelse, sexkrænkelse, befamling, begramsning, seksuelt overgreb,
sexmisbrug, misbrug, drugrape, voldtægtsforsøg, mishandling •  seksualmord, sexmord

fra Den Danske Begrebsordbog, kapitel 21

...vis mindre
 Læs mere om Den Danske Begrebsordbog

Dalglish har tidligere været udsat for trusler på livet, telefonterror og anden form for chikane BT1991

 
forhindring på en vejbane der skal få trafikanter til at sænke farten

SE OGSÅ  vejbump

kørebane   bump...vis mere

Overalt er der lavet chikaner i form af beplantninger og fartbump, alt sammen i forskønnelsens og trafiksikkerhedens hellige
navn FyensSt2015

han mestrer den 100 pct. kontrollerede udskridning selv i snævre kurver og chikaner BT1991

Orddannelser

AFLEDNINGER  chikanøs adj.

SAMMENSÆTNINGER  chikaneforsøg    sexchikane

fra Den Danske Ordbog

© Det Danske Sprog- og Litteraturselskab | Udgives med støtte fra Carlsbergfondet og Kulturministeriet
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Side 1 af 1https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sexistisk

 

Rapportér et problem

sexistisk adjektiv

BØJNING  -, -e

UDTALE  !"#$%"&"'&"$()  

OPRINDELSE  kendt fra 1972

Betydninger

vedr. eller præget af sexisme

LIGESTILLING

diskriminerende, diskriminatorisk, sexistisk, kønsdiskriminerende, kvindeundertrykkende •  mandsdomineret, androcentrisk,
mandschauvinistisk •  heteronormativ

fra Den Danske Begrebsordbog, kapitel 18

...vis mindre
 Læs mere om Den Danske Begrebsordbog

mere end halvdelen [: af de kvindelige studerende] havde været udsat for seksuelle eller sexistiske bemærkninger fra læreres
side AltDam1992

fra Den Danske Ordbog

© Det Danske Sprog- og Litteraturselskab | Udgives med støtte fra Carlsbergfondet og Kulturministeriet

ORD I NÆRHEDEN
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Side 1 af 1https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sexisme

1.

2.

Rapportér et problem

sexisme substantiv, fælleskøn

BØJNING  -n

UDTALE  !"#$%"&"'()*  

OPRINDELSE  kendt fra 1970  fra engelsk sexism, afledt af sex 'køn'; dannet som parallel til racisme

Betydninger

den anskuelse at et bestemt køn er bedre end et andet, med diskrimination og manglende ligestilling til følge

LIGESTILLING

kønsdiskrimination, kønsdiskriminering, kønsopdeling, kønsstereotyper, sexisme, kvindeundertrykkelse, mandschauvinisme,
kvindehad, kvindeforagt •  feminisering

fra Den Danske Begrebsordbog, kapitel 18

...vis mindre
 Læs mere om Den Danske Begrebsordbog

Kvoter for kvinder i ledelse er vejen til mindre sexisme og bedre forretning. Hvorfor er vi så bange for at gøre det til et
lovkrav? Børs2020

borgerskabets og kristendommens ideologi og sexisme virker kvindeundertrykkende og hæmmende skropg1992

...færre citater

når vi møder børn og unge stereotypt på baggrund af deres køn, medvirker det til sexisme, vold i hjemmet, uligeløn og
manglende barsel til mænd Costume.dk2018

 
nedvurderende og respektløs opførsel over for personer af et bestemt køn, fx i form af upassende og stereotype
bemærkninger, befamling eller opfordring til sex

SYNONYM  sexchikane

Piger bliver dagligt udsat for sexisme på Roskilde Festival. Det kan være alt fra en hånd op under kjolen under en koncert til
at blive kaldt for luder MetroX2015

Mange er trætte af sjofle tilråb i bussen, eller at nogen gramser på dem i toget. To ministre vil stoppe sexismen i det offentlige
rum DR.dk2015

...færre citater

Undersøgelserne viser også, at mænd, der oplever sexisme, siger fra i mindre grad, end kvinder gør Berl2020

Når mænd bliver målt på deres udholdenhed og styrke, hvor kvinder bliver målt på deres udseende, er det sexisme, siger hun
Berl2020

Orddannelser

SAMMENSÆTNINGER  hverdagssexisme

fra Den Danske Ordbog

© Det Danske Sprog- og Litteraturselskab | Udgives med støtte fra Carlsbergfondet og Kulturministeriet

Vis forkortet 
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Bilag 4


