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Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

atuuttussanngortinneqassasoq. 

 

U pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq.  

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqaatillugit. 

 

Ilassutitut suliamut paasissutissiineq 

Pisimasuni sisamaasuni nalunaarutiginninnerit pisimapput ulloq 3. april 2020 aamma ulloq 8. 

april 2020.  
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P2 aamma P3 nalunaarutiginninnermi piffissaq sioqqullugu P1, sinnerlutik U-imik kanngut-

taatsiorfiginninnermut nalunaarutiginninnissamut pisinnaatitsissummik tunivaat. 

 

Mailimit 1. maj 2020-meersumit ersersinneqarpoq Siumumi partiip allattaaniit X1-mit, U par-

tiimi allatsititut piffissami 22. december 2015-imiit 31. marts 2020-ip tungaanut sulisimasoq, 

kiisalu aamma piffissami 2006-2009-mi. 

 

Nassuiaatigineqartut 

U aamma ilisimannittut P1, P4, I5, P2 aamma I3 pingaarnertigut siullermeeriffiusumi nas-

suiaasimanermi assinganik nunatta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput. Taamatullu 

aamma I4 aamma I1 nassuiaateqarlutik.  

 

Nassuiaatigineqartut ukunannga X2, P3, X3, X4, X1, X5 aamma X6 eqqartuussisoqarfimmi 

eqqartuussisut suliaasa allassimaffiani issuarneqarsimasut nunatta eqqartuussisuuneqarfiani 

atuarneqarput. 

 

U ilassutitut nassuiaateqarpoq, eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisamini issuarneqarneri er-

sernerluttortaqartut. Arlalitsigut sakkortuuttut saqqummiunneqarpoq aamma makitasaartar-

tutut. Ulluinnarni sulisuminut silatusaarniartarpoq aamma ikiuunniartarluni, aamma politike-

rinut suleqatigisaminut. Allaffimmi nipi sakkortusigaangami, tassani tamaallaat pissutaasar-

luni politikkikkut oqallinnerit. Pingaartumik Siumup politikkianut tunngatillugu nipi sakkor-

tusinnaasarluni. Siumut ukiorpassuarni naalakkersuisuutitaqarnikuuvoq, 1979-miilli 

qinigaaffimmik ataatsimik akunneqartumik. Siumumi ukiuni 40-ngajanni atorfeqarnikuuvoq. 

Ineriartorneq malinnaaffigisimavaa aammalu partiimi sulineq akuuffigisimallugu. Nammi-

uvoq Siumup politikkianik suliarinnittuusimasoq.  

 

Naalakkersuisunut ilaasortat Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaaneranik paasisimasaqartussaap-

put, imminullu pingaaruteqarsimavoq politikkerit tamanna paasissagaat. Aammalu nammi-

neq pingaartissimavaa politikerit sulisinnaanissaat aamma isornartorsiutaasinnaajumaartunik 

tigusisinnaanissaat. Politikererpassuit suleqatigilluarsimasani taagorsinnaavai, tamannalu 

aamma misilittagaqarfigilissutigisimallugu.  

 

Ataatsimeersuartoqarsimatillugu aamma ataatsimiittoqarsimatillugu il.il. nammineq akisus-

saaffgisimavaa politikkikkut pikkorissaanissat arlallit ingerlanneqarnissaat.  

 

Inuttut sakkortuutut pissulittut inneragaanini eqqumiigivaa. Ilumut taamaattorsimappat uki-

uni taama amerlatigisuni suliffini suliffigisinnaanerlugu takorlooruminaappoq. Eqqartuuss-

isoqarfimmi qanoq ittuuneragaanini ilisarisinnaanngilaa. Nuliani ukiuni 45-ni 
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inooqatiginikuuvaa aamma ukiut 25-inngorlugit katiffissiornikuupput. Pingasunik 

qitornaqarput pingasunillu ernutaqarlutik. Meeraasa nuliatalu tapersersorpaat. Ikinnguterpas-

suaqarpoq, aamma ikinngutini suleqatiniluunniit ajornartorsuteqarfiginngisaannarnikuuvai. 

Angerlarsimaffimminni suliffimmut tunngasunik eqqartuinngisaannangajapput. Suliunnaa-

raangami sulinini allafimminiitiinnarpaa. Unnerluutigineqaatimisut iliorsimasutut pasiulliutit 

toqqissisimanarinngilai attorteqqassutigivaalu. Aamma ilaqutai ikinngutaalu paatsuungapput 

pasilliutigineqartunut.  

 

Ukiorpassuarni timersortartuunikuuvoq aamma isikkamik nuna tamakkerlugu arsaattar-

tuunikuulluni. Aamma Uummannami timersornikkut inuusuttunut suliniuteqartuunikuuvoq. 

Nuannaarutigigalugulu Uummannami isikkamik arsartartut angusaqarnerannut 

ikiutaanikuugami.  

 

Tiinganiarsimanermut pasilliutinik misigisaqarsimanngisaannarpoq. Aamma Siumup allaffi-

ani pasilliuteqartoqarnikuunani. Silani aallaasapporluunniit unnerluussutinik paasitinneqa-

rami. Eqqunngitsumik unnerluussutaapput, akuerisinnaanngilai. Eqqarsanngitsoorsin-

naanngilaq tamanna saqqummiunneqarsimasoq polikikkut peersinneqarnissani siu-

nertaralugu. Peqatigiilluni iliorneruvoq inuppassuit ataatsimoorlutik Siumumumiit imminik 

peersitsiniaanerat. Nammineq Siumup oqaluttuassartaanik pilersitseqataasimanini oqari-

artuutitaqarpoq qanoq politikkumut inunnullu asannitsiginermik.  

 

2019-ip aasaani nuna tamakkerlugu gruppip ataatsimiinnerata nalaani I1-imut tatiginninngin-

neq saqqummermat, nammineq Danmarkimiipoq sulinngiffeqarluni. Amerlasuunit oqarfigi-

neqarpoq akerliisa utaqqisimagaat Danmarmikiliarnissaa. Qujanartumillu oqarasuaatikkut 

aamma mailikkut attavigineqarsinnaavoq. Siumumut aamma Naalakkersuisunut ajornartors-

iut annertoorujussuuvoq. Gruppimi ilaasortanit, ilaasortat 20-it I1-imut tatiginnikkunnaarlutik 

saqqummiuppaat. Iluarsartuussilluni aallartippoq immikkoortortaqarfiillu attavigalugit. 40-t 

akissuteqarput I1 tatigalugu, noqqaassuteqarlutik sulinini ingerlatiinnassagaa tulliani qinersi-

nissap tulliata tungaanut.  

 

2020-mi ataatsimeersuarnermi paasinarsivoq Siumumi gruppiliortoqarsimasoq I1 uppitin-

neqarnissaanik siunertalinnik. Kisiannili tamanna iluatinngilaq.  

 

Ukiap ingerlanerani assigiinngitsutigut paasissutissat saqqummerput I1-imut tatiginninngin-

neq pilersinneqarsinnaasoq. Tamannalu annertuumik sulissutigivaat. Nammineq partiip allat-

taatut siulittaasoq peqatissarivaa. Aamma taamaattuaannarnikuuvoq. Partiimut ilumoorfigin-

nilluni aamma siulittaasuminut ilumoorfiginnilluni. I1 uppiteriaraluarneqarmat immik-

koortortaqarfiit attavigivai. Iluaqutaavoq nunaqarfinni illoqarfinnilu inuit ilisarisimanissaat. 

2019-imi I1-imut pasilliutit saqqummermata, imatut ilaatigut nipeqartut, I1 
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immikkoortortaqarfinnut pitsaasumik atassuteqanngitsoq, aamma inuiaqatigiinnut toqqorter-

toq. Aamma pasilliutinik takkuttoqarpoq I1-ip umiatsiani kammalaatiminut atukkiussimagaa, 

taassumalu pisassat qaloorsinnaagai.  

 

Qularuteqanngilaq uani pineqartoq tassaasoq imminut ataatsimoorussinerusoq, partiip iluani 

sivisuumik isumaanikuuvoq, aatsaat I1 peersinneqarsinnaasoq nammineq peersinneqareeruni. 

Ataatsimoorussineq aalartinneqarpoq imminut tiinganiarsimasutut unnerluussutit aallartinne-

risigut. Partiimummi suliuniutini tunngavigalugit peersinneqarsinnaannginnami.  

 

2019-ip ukiaani Danmarkimiikkami Socialdemokratiskenik ataatsimeeqateqariartorluni, si-

umukkormiunit marlunnit oqarfigineqarpoq partiimi allatsitut malersorneqarnerarlugu. Si-

umukkormiut oqaluttuuppaanni X3 saaffigisimagaatik oqaluttuullutillu P1 oqaluttuarsimasoq 

qanoq ililluni partiip allattaatut nammineq peerneqarsinnaanini pillugu. Tassanilu assili-

anngorlugu takuvaa tassa nammineq partiip allattaatut peerniarneqarnini aallartinneqarsima-

soq.  

 

Ilumoorpoq sivisuumik angusaqarfiusumik atorfimmiissimagami, tassaniinnermilu sunni-

uteqarsimaluni. Namminerlu isumagisaralugit qineqqusaarnermi pilersaarutit oqallissaaru-

tillu.  

 

Ulluinnarni sakkortuujusariaqanngilaq kisianni tunniusimasariaqarpoq. Siumumi ullut 

tamaasa sakkortusaartarneq takussaanngilaq. Partiimi allataanermi suliassaq pingaarneq tas-

saavoq partip politikkia piviusunngortissallugu. Tamannalu pikkoriffigisimavaa. 

Oqartoqarsinnaavoq piumasaminik pinnillaqqissuuvoq, kisianni soorngunami pinerit tamaasa 

tamanna pineq ajorpoq. Ataqatigiimmik aaqqissuussaaneq ilisimanngikkaanni angusaqar-

piartoqarsinnaanngilaq.  

 

Isummakkut allanngoriataartartutut oqaatigineqaraanni tamanna pissuteqarunarpoq ilunger-

sorpaluttorujussuarmik isikkoqarnini.  I4 oqaluttuunnikuuvaani, ersinaannangajattarnerar-

luni. Kisianni immaqa tamanna pitsaaqutaannaavoq politikkikkut angusassamik suliaqartil-

luni. Nalinginnaasumik nuannaartuuvoq, aamma nipilersortarpoq nipilersuutinillu tusarnaar-

tarluni.  

 

Siumup Inuusuttai Siumumut atatillugu nammineerlutik iluminni aaqqissuussaapput. Soorn-

gunami partiimi allatsip isumagisassaraa aaqqissuussaanerup ataqatigiinnissaa. Siumup Inu-

usuttai imatut aaqqissuussaapput namminerisaminnik aningaasaqarlutik, aamma nammineri-

saminnik allatseqarlutik. Kalaallit Nunaanni Siumut atorfelittaqarpoq Siumup Inuusuttaasa 

soqutigisaannik isumaginnittussamik. I5 aamma P4 taamatut inissisimasuunikuupput. P1 
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Siumut Inuusuttaanni atorfinippoq. Ileqqoreqqusat malillugit partiip allattaa taannaavoq ator-

finitsitsinermi isumaqatigiissumik atsiortussaq.  

Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatiminik issuaaffigineqarluni, aatsaat 2015-ip naanerani par-

tiip allattaatut aallartissimanini pillugu, kisiannili aatsaat januar 2015-imi atorfinitsitaanermi 

isumaqatigiissut atsiorsimallugu, nassuiaavoq, siullermik allatsitut atorfineqqaarsimalluni 

2005-2010-mi, kingornatigullu aamma 2015-imi. X7 2013-mi nalakkersuisunut siulit-

taasunngorpoq. Nammineq Niaqornaniippoq 2010-2013-imi, Siumumilu siulittaasup tul-

linngornermini Siumumiit aaneqaqqilluni. 2014-mi siulittaasup tulliata aappaatut qinigaavoq. 

X7 2014-mi atorfik qimattussanngorlugu I1 paarlaasussamisut toqqarpaa. Partiimi allatsitut 

atorfeqartitaanngilaq, kisianni partiimi allatsitut aaneqarluni allatsiugallartunngortinneqar-

poq. Eqqarsaataasimagaluarpoq qaammatini 3-6-ini partimi allattaagallassasoq. Kisiannili 

atorfik iluamik ataqatigiippallaanngilaq nammineq suliffiuteqarami. Taamaalilluni 2014-miit 

ikkukkallarneqarpoq, aatsaallu 2015-mi pisortatigoortumik partiimut allatsinngorluni.  

 

Nassuiaanikuunini, immaqa siusinnerusukkut silaannaap imaassimanera, tiinganiarnertut ni-

peqartarsimalluni, tamanna ukiut arlallit matuma siornatigut taamaassimasoq. Nammineer-

luni taamatutut eqqarsaatigisarsimanngilaa. Nalinginnaasuuvoq pissuseq. Ullumikkut aamma 

siusinnerusukkut kalaallit kultorerivaat nalikkaakkut qeerleraasarneq. Nammineq nuannarisi-

manngilaa, kisiannili tamanna ileqquuvoq. Tamannali tiinganiarnertut isigineqarneq ajorpoq, 

ajornartorsiutaallunili. Maniitsumi borgmesteriusimasoq assersuutigalugu piffissap ilaani ta-

lia qilerneqarsimavoq qeerleraanngitsoorsinnaanngimmat. Taamaammat taamaallaat kultori 

pineqarpoq.  

 

X8-ip nalaani 2013-imi tiinganiarnermut tunngasumik inatsisiliortoqarpoq. Piffissamilu tas-

sanngaaniik nipi/pissusilersornerlu allanngorunarpoq. Tassa tamanna pissusilersorneq nipilu 

2013-ip siornatigut piusimasoq pineqarpoq. 

 

P1 namminerisaminik allaffeqanngilaq. I5 allaffeqatigivaa. Nassuiaatigisimasamini oqar-

nikuunini, nuannaartitsiniarluni tiinganiarnernik eqqartuisoqartarsimanerani, assersuuti-

galugu qeerleraanerit oqaatigaluni ”qeeq” pineqarput. Aamma inuit partiip allaffianiittut 

imaaliorsinnaasarput inunnut saneqquttunut igalaakkut suaartarlutik: ”takusiuk arnaq/angut 

kusanartoq”. Nammineq oqaaseqarnikuunngilaq kujanninnissamut tunngasumik. Aamma 

taamatut allaffimmi oqaluttoqarneq ajorpoq.  

 

Ullullu tamaasa taamatut oqaluttoqanngilluaasartarpoq. Toqqaannartumillu tiinganiarnertut 

nipilimmik oqartoqarneq ajorpoq, imaannerusarlunilu ” Wow… koorput qarliit kusanat”, im-

maqa isumagaaluartoq inuk kusanaq. Imaakkunarpoq qanoq pissusilersornerulluni tiingania-

rnermut tunngatitaq. 
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P4 iluarsaassisimannginnera pillugu X4 aamma I3 oqaloqatiginikuuvai. Partiinik allanik ata-

atsimeeqateqartussaallutik ilaasortat torsuusami utaqqisut. P4 suliassarivaa ataatsimiittar-

fimmi torersaanissaq, aamma torersuujuaannartussaavoq. I3 oqaluttuuppaani tamatuma 

kingornatigut P4 X3 allaffianukarsimasoq. P4 nilliaffigivaa. P4 allaffiani oqaluuppaa, aamma 

allanik najuuttoqanngilaq. Matu ammavoq. Allanik tusaasoqanngilaq. 

 

X3 inatsisartuni ilaasortat marluk oqaluttuussimavai, P1 suliaqartoq nammineq peersinniar-

luni. Qularinngilaa P1 imminut ataatsimoorussinermut tunuliaqutaanera. Imminut tunngatil-

lugu sakkutuuni katersorsimavai.  

 

X3 siulittaasunngorniuttussanut qinigassanngortinnikuuvoq. X2 immaqa nuannarinngilaani 

nammineq oqaasissani toqqaannaq annittaramigit. Ataqatigiinngillat, tiinganiarfiginnissima-

neragaanermini. X2 aamma X3 nassuiaataat eqqunngillat. Eqqartuussisoqarfimmi nas-

suiaatigineqartut imminnut ikorfartuiffiginerupput. Ataatsimoorussineq pineqarpoq. Raatiuk-

kut oqaatigineqaqqaaraluarpoq arnat qulit qullersaqarfimmut naammagittaalliutigaluni alla-

gaqasimasut. Kisiannili inaarutaasumik unnerluussummi taamaallaat arnat sisamaallutik. 

Taanna Siumup misissuisitsinera nammineq takunikuunngilaa. Qularinngilaa ilisimannittut 

nassuiaateqartinnatik oqaloqatigeeqqaarsimassasut. Qularutiginngilaa oqaluttualiortoqarsi-

manera atorfianit peersinniarlugu.  

 

Suliaq suli eqqartuussivimmullu apuunneqanngikkallarmat partiimi allatsitut atorfimminit 

pisussaajunnaarsinneqarpoq. 

 

Tusaasani pitsaavallaanngillat. Nulia oqartarpoq nipituallaammik oqaluttarnerarluni.  

 

Arnat taakku sisamat kannguttaatsuliorfiginnissimasutut nalunaarutiginnittut politikeriupput 

aamma partiimi atorfiliupput. P1 folketingimut qinigaareerluni imminik nalunaarutiginnip-

poq. P4 Siumumi atorfeqartitaavoq, taamatullu P2. Taakkua politikkeriunngillat. P3 Nuum-

miippoq ilinniagaqarluni, Siumullu Inuusuttaani sulilluni. Siumut Inuusuttaasa siulersuisuini-

illuni.  

 

Siusinnerusukkut nassuiaatiginikuuvaa Siumut Inuusuttaani nipi tusarniissinnaasartoq. 

Pineqarpoq nipip kinaassusersiortuusinnaanera, imaluunniit ilaasortat inoqatiminnik kusa-

naatsumik eqqartuinerlussinnaanerat.  

 

Ileqqoreqqusat malillugut Siumut atorfeqartitsisussaavoq Siumut Inuusuttaasa soqutigisaan-

nik isumaginnittusamik. I5 tamatunnga atorfinitsitaanikuuvoq. Taanna qimagukkiartulersoq 

nammineq partiimi allatsinngornikuuvoq, namminerlu oqaatiginikuuvaa atorsinnaallugu. 

Ulorianaatilittut isiginngilaa. Kisiannili ilisimaarivaa taassumap ilaannikkut sulianut 
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tunngatillugu inguttaraani. Taannalu isumaqartoq nammineq sukanganerarluni. Pilluni 

oqaloqatigisartagai tassaanerupput Siumup Inuusuttai. Inuusuttami akornanni arlalinnik 

nalunngisaqarpoq nammineq isummersornikkut isumaqatigisaminik, oqaloqatigisartakka-

minillu. Arlalitsigut I5 isumaqatigineq ajorpaani, pissutaagunarluni taanna nammineq parti-

imi qaffasinnerusumik inissinnissamik neriuuteqarami. Taanna nuummiuuvoq ilaqutaqar-

lunilu nuummi pisiniarfiutilimmik. Assersuutigalugu nammineq aperinikuuvaa sooq anin-

gaasat taama amerlatigisut ilaquttami pisiniarfiani pisiniutigisarnerai, tamannalu puffaammi-

utiginikuuvaa.  

 

 

I2 2013-mi kontorchefiuvoq 2014-imilu partiimut allattaalluni. Piffissamilu tassani inuttut 

ajornartorsiuteqarsimasoq allaffimminullu mattukkaluttuinnarsimalluni. Taamaammanuna 

nammineq aagaanni. Tamanna pillugu kingornatigut I2 oqaloqatiginikuuvaa.  

 

I1 nassuiaavoq, Siumumi siulittaasuusimalluni 2014-imiit 2020-p tungaanut. 80-ikkut 

qiteqqunnerannili Siumumi ilaasortaavoq. Inatsisartuniippoq sulilu inatsisartuniilluni. 2021-

mi aprilip tungaanut naalakkersuisuni siulittaasuuvoq. Ukioq siulittaasutut uppitinneqarpoq 

maannakkullu X9 siulittaasuuvoq.  

 

Politikkerinngortinnani ilaatigut imarsiortuuvoq, politiiullunilu sisamassaalu ilinniakkamik 

ingerlatsilluni tassa kyst- og sætteskipperitut. Ukiuni qulini politiiunikuuvoq.  

 

Nammineq siulittaasutut peersinneqartinnani partiip iluani pissaaneqarniuttoqarpoq. Nammi-

neq pingaartissimavaa kammalaatersornerup unitsinnissaa, tamannalu salliutittuaannarsimal-

lugu. Tamannalu pissutigalugu Siumumi kammalaatai ikilisimapput. Pingaartinnerpaasaa tas-

saavoq unneqqarinnissaq aamma sulinissaq. Ukiuni arlalinni U suleqatiginikuuvaa. Inuit ta-

tiginartut tunniusimasullu suleqatigilluarpai. Inuillu tamatuma illuatungaanik pissusillit su-

leqatigiunnaarnissai annilaaginagu.  

 

U Siumumi suliassarivaa partiimi ilaasortat tamaasa suleqatigiisinnissai Siumup politikkia-

nik. Partiitut ataqatigiittariaqarput, aamma taamaammat immikkoortortaqarfiit tamaaviisaa 

attavigivai. U suliassarivaa suna tamaat ataqatigiisissallugu aamma siulittaasumut 

qaarsuulluni.  

 

Qinigaaffik kingulleq Siumumi siulittaasuuneq ilungersunartuusimavoq, Inatsisartunullu im-

mikkut ittumik qinersiffiuvoq. Ilaatigut mittarfittaassaq pillugu. Siumup aalajangernikuusai 

arlallit malinneqarsimanngillat. Pisimasumi mittarfiliornermi suliami pineqarpoq, sulisorisaq 

suliassamik ingerlatitseqqittussaq, suliassamik ”amusarissamut” ilisisimavoq, nammineq 

kommunerisaminik kalluaasussaammat. Namminerlu paasinnissinnaassutsi naapertorlugu 
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pingaaruteqarpoq mittarfik pillugu isumaqatigiissutip inissinnissaa naalakkersuisooqatigiin-

nermi isumaqatigiissutip iluani.  

 

2019-ip ingerlanerani partiimi ilaasortat arlallit mittarfiliornerup ingerlanneqarneqarnerata 

kinguarsarneqarnissaanik kissaateqartunik. Partiimi ilaasortaat ilaasa mittarfiliornermi isu-

maqatigiissummik saneqqutseriaraluarput, kisiannili ilisimannittup U peqatigalugu ilu-

atsippaat. Gruppip aappaa siulersuisut aalajangeriigaannik iliornertik ilisimaraalugu aker-

lilersuipput, taamatullu aamma tamatumani paasivaa uppitinneqarnissani kissaatigineqartoq.  

 

Illuatungerisat isumaviat tassaavoq U peersinneqassasoq, nammineq uppitinneqarsin-

naanngortinneqartinnani. Illuatungerisanut U ajornartorsiutaavoq, tassami taassuma immik-

koortortaqarfiit tamaasa attavigimmagit. Siumumummi immikkoortortaqarfii isumalerujus-

suummata.  

 

Suliaq U-imut tunngasoq aallartimmat nammineq malugisinnaareerpaa qanoq pisoqarumaar-

nera. Politikkip silarsuaani minguttuunik pisoqarfiusaqaaq. Pisumilu pissutsit piviusut taku-

vai gruppip aappaata qanorsuaq iliorsinnaanera mittarfiliornissami pilersaarutip unitsinnis-

saanut.  

 

Uukiorpassuarni ilisarisimanikuuvaa, inuuvoq pissutsit qanoq inneri pillugit piviusumik 

oqartartoq. Kukkusoqarsimappat toqqaannartumik kukkusumut oqartartoq. Tassa U-ip pit-

saaqutaa. Inuttut eqitaarisuuvoq, nalinginnaavoq ataatsimeeqataasunik eqitaarinnittarnera as-

sammiinissamut paarlugu. Nunaqarfinneersut immaqa ittuulaarsinnaasarput, kisianni tassa I-

ip eqitaartarpai ataatsimoornermik misigisimatilerlugit.  

U-ip timikkut attuisarnera tiinganiarnertaqanngilaq. Ilisarisinnaanngilluinnarpai U iliuuseri-

simasatut unnerluussaassutigisai. U ittutut sakkortusinnaasarpoq, sulisorisarlu sanioqqutsi-

ppat tassunga iluarsisassartaa erseqqissaatigineqartarluni. Oqariaaseqarpoq toqqaannartumik. 

Takorloorsinnaanngilluinnarpaa U taamatut naapertuutinngitsuliorfiginnissinnaaneri. Ulloq 

unnuarlu kaajallugu allaffimmiinnerpoq ajorpoq, kisianni ullaat tamaasa oqaluuttarput 

aamma gruppimi ullaakkut ataatsimiittarput.  

 

Naapertuutinngitsuliorfiginninnerit ilumut pisimagaluarpata, taava pinngitsooratik allaffimmi 

imminut apuunneqarsimassagaluarput. Nammineq ilisimanngisaminik naapertuutinn-

gitsuliortoqarsimasinnaanngilaq. Taamatulli naapertunngitsumik pisoqarsimagaluarpat, taava 

nalunngilaat nammineq sumiinnini. Ersarissorujussuaarmik nammineq taamaattunik akuer-

saartuunngilaq.  

 

Nipi tassa taamaappoq. Assigivaa politiit akornanni aamma umiartortut allallu akornanni nipi. 

Nipi taamaasinnaasarpoq suliffeqarfinni imaluunniit peqatigiiffinni.  
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Imaassinnaavoq oqartoqarumassasoq, iviangii kusanat imaluunniit uppatigik. Kisianni tassa 

nipi taamaaginnarpoq. Kisiannili tamanna taamaallaat politikkimi pineq ajorpoq. Arlaannut 

kannguttaatsuliorfiginninniarnertut oqartoqarneq ajorpoq, kisiannili assersuutigalugu ataatsi-

miinnerup nalaani oqariataarnertut oqaatigineqarsinnaalluni. Kikkut tamarmik oqarsimasin-

naapput taamatut. Oqaatigisinnaanngilaa U-i arlaannut oqarnikuunersoq, siggui millorissunik 

imaluunniit pineqartoq tunuaneerlugu nuannissaaq. Taamatut nipilimmik oqaluttartuniit U 

taamatut oqartarnermut ajornerunngilaq. U oqaluttarneratut unnerluutigineqassappat, taava 

arlallit aamma unnerluutigineqartutut inissisimasariaqaraluarput.  

 

U takunikuunngilaa arlaata iviangiinik imaluunniit nuluinik tigusineranik. Immaqa arlaat naa-

visa saneraniit imaluunniit iviangiisigut tigusimasinnaavaa oqarniarluni pineqartoq puallarsi-

manerarlugu. Immaqa oqaasissaminut noqinnissaminut pikkorinnerulertariaqarpoq. Aamma 

takusaqarnikuunngilaq U nullunik patitsineranik. Kajumissaarutitulluunniit naamik. Kikkut 

tamaasa assigiimmik pisarpai aamma tiinnganiarfiginniffeqarnikuunngilaq. U nuliani ukiut 

ima amerlatigisut aapparinikuuvaa, ilisimannittup takorloorsinnaanagu U taamaaliorsinnaa-

nera. U attuuannittarnermigut tiinganiarnermik siunertaqarsinnaanera nammineq takusimann-

gisaannarpaa.  

 

Illersornianngilaa, kisiannili takunikuunngilaa U tiinganiartutut iliuuseqarnera. U arnanut 

peqqarniinnerunngilaq angutinut sanilliullugu. Kukkuluttortoqarsimappat isummani toqqaan-

naq oqaatigisarpaa. Namminerlu U tusaanikuunngilaa angutinut allanut kajumissaarineranik 

tiinganiartutut pissuseqaqqusinermik. Siumup iluani nalinginnaasumik ilisimaneqarpoq arnat 

namminneq imminnut illersorsinnaanerat.  

 

Kisiannili nalunngilaa inuit ilaasa partiip iluani nipimik iluarinninngitsoqartoq, maannakkullu 

allagartalersortoqarnikuuvoq malittarisassanik suna akuerinarnersoq aamma suna akueri-

nannginnersoq.  

 

U pingaaruteqarsimavoq nammineq siulittaasutut issiaannarsimasinnaanerminut. 

 

U angutinut arnanullu toqqaannartorujussuarmik oqaaseqartartuuvoq. Issuaaffigineqarluni 

ilisimannittoq X2 eqqartuussivimmi nassuiaasimasoq, U tulluanngitsunik aamma tiinganertut 

nipilinnik oqaluttuaannartoq, tassunga nassuiaavoq, nammineq partiip allaffianiittuaannarani. 

Kisiannili sukkulluunniit ilisarisinnaanngilaa U taamatut oqaluttuaannarsimanera. Taamaat-

toqarsimagaluarpat nammineq taanna matup sumiinneranik oqarfigisimassagaluaramiuk.  

 

U partiimi allatsitut atorfik qimappaa siulersuisuunerit suliaq eqqartormassuk tunuartillugulu. 

Suliaq aallartippoq ilisimannittup U folketingimi ilaasortaq partiip allaffiani issiaqatiginerani. 
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Folketingimi ilaasortaq oqaluttuarpoq oqaasissaqarnerarluni. Taavalu nammineq taanna oqar-

figivaa U tamaaniitillugu oqaatigisinnaagaa. Kisiannili pineqartup U tamaaniitillugu oqaru-

manngilaq, taamaattumik U anillaqquneqarpoq. U tupattorujussuuvoq anillallunilu. Taas-

suma ilisimannittumut allakkat isaappai isini imerlaarsisut, oqaluttuarlunilu qanoq pisoqarsi-

maneranik. Taanna tassaavoq P1. Namminerlu P1 politiinut saaffiginneqquvaa allakkallu inu-

anut tunniunniarsaralugit. Taakkuali utertillugit tigorusunngilai. Taava politiit saaffigivai ilit-

sersoqqulluni, ilitsersorneqarporlu P1 politiinut saaffiginnissasoq, immikkoortortaqarfillu su-

lianik taamaattunik ingerlaviusoq oqaloqatigissagaa.  

 

Ilisimannittup partiip allaffianiit allakkat tunuisigut naqissusertippaai, takuneqarsinnaalersil-

lugu allakkat ammarneqarsimannginneri. Ilisimannittup tupaallaatigivaa siulersuisuunerit 

aqqutit allat atorlugit allakkat pisimammatigit. 

 

Tamatuma kingorna ulluinnarni aqutsisut ataatsimeeqatigivai qanorlu pisoqasimaneranik nas-

suiaallugit. Tamatumalu kingornatigut aalajangiisoqarpoq P1 nammineerluni politiinut nalu-

naarutiginnissasoq. P1 nammineerluni nalunaarutiginnikkusunngilaq, ilisimannittorlu narras-

simaarluni nalunaarfigivaa isumaqarluni tamakkua tamaasa aaqqiivigissagai. Siulersuisuu-

nerit aamma ulluinnarni aqutsisut nalornissutiginngilaat U atorfini suliap ingerlanerani qi-

massagaa. Atorfimminiillu pisussaajunnaarsitaavoq. Tamatumali kingornatigut U nammine-

erluni soraarniuteqarpoq.  

 

X7 siulittaasutut qinigaammat allattoqarfimmi allannguisoqarpoq. Ilaatigut studentermed-

hjælperi aningaasassaarunneqarpoq, taamaattumillu X1 P1 soraarsittariaqarlugu. Ukiualuillu 

qaangiunneranni P1 folketingeimut qinigaammat, X1 iserteriarlugu nalunaarfigivaa su-

leqatigiissinnaanatik. X1 soraarsinneqarluni. 

 

Ilisimannittumut ersarippoq tamatumunnga pissutaasoq tassaasoq, ilaqutaasut allattoqarfim-

mut pitinneqarnissaat. U P1 ilisimatippaa ilaquttaminik atorfinitsitsigaluaruni tamanna aviisit 

saqqaanniilertussaammat. Ilisimannittup ammaffigisimanngilaa kina qinersimanerlugu. P1. 

 

Piffissap ilaani ilisimannittup Siumup siulersuisuunerini ilaasortat taarserneqarnissaat su-

leqataaffiginikuuvaa. P1 aapparisaa taamanikkut siulersuisuniinnikuuvoq ukiut 4-5-it, taar-

serneqartussanngoqqallunilu. Aningaasarliortoqarpoq, iniminiillu peersitaalluni. Piffissami 

ilisimannittup Siumumi inuit pingaarnerit akornaniinnermini aannertuumik iliuuseqarfigi-

nikuuvaa kammalaatersornerup suujunnaarsinneqarnissaa.  

 

   

Qularutiginngilaa inuit ilaqartut namminiunngitsumik, allamilli siulittaasutaarusullutik piner-

luttulerinermi inatsimmik unioqqutitsisinnaasoqarneri. Politikkilerineq minguttuujuvoq. U 
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sivisuumik inissisimanikuuvoq pingaarnerpaaq siulittaasup nutaamik taarserneqarnissaanut 

sunniutilik. Toqqaannartumik siulittaasoq taarserneq ajornarpat, inuk taamaaliornissamut 

pingaarutilik peerneqaqqaartariaqarpoq, taamaalillunilu siulittaasoq taarserneqarluni. 

 

I2 nassuiaavoq, siusinnerusukkut Siumumi atorfeqarnikuulluni. Siullermik 2012-mi siunner-

sortitut kingusinnerusukkullu partiip allattaatut. Pisortatigoortumik partiimi allattaavoq 2015-

imi martsip naanerata tungaanut, kisiannili aningaasarsiani pigiinnarlugit soraarsitaalluni de-

cember 2014-mi. Eqqaamavaa U 2013-mi ukiaanerani katersuunnermi gruppeni ataatsimiin-

nernut tikeraartuusoq. Annerpaamik marlussoriarluni. U sumerpiaq najugaqarnera taamanik-

kut naluvaa. Nalinginnaasuuvoq gruppemi ataatsimiinnerni pulaartoqartarneq. Siumup iluani 

kiinnat ilisarisimaneqartuusinnaallutik. Taamanikkut P2 Siumup Inuusuttaanut attuumas-

suteqarpoq. Nammineq ilisimasani malillugit U attuumassuteqanngilaq. Nalinginnaasumik 

ataatsimiinnerit ullaap tungaani pisarput, SIS-imilu ataatsimiittarnerit nalinginnaasumik ua-

likkut/unnukkut pisarlutik, SIS-ermiut ininut takkuttarlutik.  

 

Ilisimasaqanngilaq nammineq nalimini U naapertuutinngitsuliorsimanersoq. Naammagittaal-

liuutinik aamma ilisimasaqanngilaq, taamatulu aamma ilisimasaqarfiginngilaa U ersigi-

neqartarsimanera. Kannguttaatsuliorfigineqartoqartarsimappat siulersuisuunernut saqqummi-

unneqartarsimassagunaraluarput. Taamaattoqarsimagaluarpallu nammineq ilisimatinneqart-

arsimanissani naatsorsuutigalugu 

 

U suliaq tunngasoq tusaramiuk siullermik eqqarsaqqaarpoq, sianigisaqannginnini tukagalugu. 

Tamatuma kingornatigut P1 allaffigivaa paasitillugulu qujanaqaaq kannguttaatsuliorfiginnit-

tarnerit qaqinneqarmata. Akivoq ikorfartuinera nuannaarutiginerarlugu. Tassunga nammineq 

akivaa, ajuusaarutigalugu siusinnerusukkut oqaaseqarsimanngimmat, qisuariaatigisimassa-

galuaramiuk. Tamannali akinngilaa.  

Aaqqissuussaanerup allanngortinneqarnerata kingunerisaanik nammineq aningaasarsiani 

pigiinnarallarlugit soraarsitaavoq. Namminerlu eqqoriaannarsinnaavaa kina allakkanut sor-

aartitsissutinut tunuliaqutaanersoq. Naluvaa I5 tamatumunnga akuunersoq. Kisiannili 

taaanikkut oqaluunneq ajorput, nammineq siulersuisuunernut innersuussutiginikuugamiuk 

taanna soraarsinneqassasoq, tamannalu malinneqarsimavoq. 

 

I5 Siumup Inuusuttaani annertuumik sunniuteqarpoq. Sukkut tamaana ikiortarpai, kisianni 

suliassaa tassaanerugunarluni mentorituunerusoq. Aaqqissuussaanermi allanik ulapputeqara-

mik I5 piffissaqarfigalugit inuusuttut siunnersornissaat il.il. 

 

Partiimi nipi Kalaallit Nunaanni nalinginnaasumik pisartuni allaanerunngilaq. Nipi allaniit 

soorlu KNR-mi aamma Namminersorlutik Oqartussani tiinganiarup tungaatigut ingasanne-

runngilaq. Nipi tassaaneruvoq kalaallit periusiatut nipilik ikasartarnermi. Taamaattorli 
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killissaqartuaannarpoq. Qeerleraasoqassanngilaq imaluunniit assigisaanik iliortoqarani. Nipi 

appassissorfiunngilaq, immaqali qaffasinnerusumiippoq. Isumaqaranilu ammasumik ivian-

giginneq imaluunniit uppatiginneq oqqartorneqartartut. Imatut, kikkut tamarmik tusaa-

neranni. U allanit allaanerusumik iliuuseqarneq ajorpoq imaluunniit oqaluttarluni. Ilisi-

masaqarfiginngilaa U arnanut qanoq ittarsimanersoq, taamaallaat imminut qanoq iliortarsi-

manersoq nassuiaatigisinnaavaa. Assersuutigalugu U saneqqamigut tigunikuuvaani eqil-

lunilu. Namminerlu takusaqarnikuunngilaq U arnanik iviangiisigut imaluunniit nuluisigut 

tigusineranik. Takusimagaluaruniuk, akuerinavianngilluinnarsimassagaluarpaa aamma 2014-

mi qinernissaq sioqqullugu siunnersortitut tikitissimassanngikkaluarpaa. U piffissami killik-

kami qaammatini pingasuni siunnersuisutut ikkunneqarnikuugunarpoq.  

 

P1 ilassutitut nassuiaateqarpoq, taamanikkut U-imit appisaluutitikkami, tamanna pis-

suteqartoq Siumup Inuusuttai, SIS, IA pillugu sunniiniarsimammat. Nammineq SIS-imi allat-

taavoq, U-ilu isumaqarpoq nammineq sunniiniarnermut sunneeqataasimanerarluni. U oqarfi-

ginikuuvaa, sunngiffimmini susarnini susassarinngikkaa. Misigisimavoq kissaatiginngikkaa 

akuersitinnagu nammineq soqqusaanani. SIS-i suliaqarniarpoq IA-p sunniiniarneranut aker-

liliisumik, taamaanikkut folketingimut sunniiniartoqarnerani. Taamaattumik plakatit ilaannut 

talerpimmut saatitsisoqarpoq, tamannalu aserorterinertut isigineqarluni. Nammineq allatsitut 

ikiuussimagami aniatinneqarnerannut aallaat agguaanneqarnerannut, tamanna naveersis-

sutigivaa. Misigisimallunilu sunngiffimmi qanoq iliornissaminut isumasioqqaartariaqartas-

sallugu, tamannalu akuerisinnaanngilaa.  

 

I5 nammineq allaffimmi akimini issiasoq. Arlalinnit oqarfigineqarpoq nalunaarutiginninnini 

tutsuiginartutut tiguneqarnavianngitsoq. Partiip aaqqissuussaanerata iluani arnat arlallit 

taamatut oqarput. Annilaangagivaat aserorneqarnissartik aamma qaquguluunniit 

qinigaaqqinnginnissartik annilaangagalugu.  

 

Nipi qiimmassaanerulaarpoq. Arnap timaa naalanngisaarfigineqarsinnaallni. Taamatullu quu-

jasaarnermut arnat peqataatinniarneqarlutik. Illaqataanngikkaanni imaluunniit akisisin-

naanngikkaanni ammut isigineqartarluni. Tamanna nalinginnaavoq arlalalit najuukkaangata. 

Angutit issiaqatigiit akornanni ”qilerutitut” assingusumik atorneqarluni. Taamatullu qileru-

teqarnermi arnat atorneqartutut ittarlutik. Tamatuma nalaani nammineq I5 aaqqissuussami 

tamatumani arnartatuaapput. Namminniunerulluni studentermedhjælperitut sulisoq kaffilior-

tussaq. Arnat angutillu suliarisartagaannik paasinninneq qanganisarpaluttuulluni  

 

Piffimmi kulturi atsissorsiorneruvoq. Eqqaamavaa taamaattuaannarnikuunera. Piffissalli in-

gerlanerani tamanna sakkortunerulernikuulluni. Arnat ilaat oqartarput, tamaaniikkumagaani 

nukittuujusariaqartoq. Kisianni arnatut inuusuttutut qanoq nukittugigisinnaaneq killeqarpoq. 
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Nammineq Siumumiinnermi nalaani kulturi allanngornikuuvoq. Siusinnerusukkut pisarnertut 

oqaaseqartuerunnikuuvoq. Tamatumunnga pissutaaginnarpoq tamatuma akuersaarneqarun-

naarnera. Imaassinnaavoq suli taamatut pisoqartartoq, kisianni taama ersaritsigisumik piun-

naarnikuuvoq. Allanngorneq malugivaa U soraarniariartoq. 

 

Soraarnikuuvoq unnerluutiginnissut misissorneqartussanngormat, nammineq arnallu allat qu-

lingiluat siulersuisuunernut nassiussaqareernerisigut. Nammineq nalunaarutiginninni aamma 

U suliunnaarnera qularutiginngilluinnarpaa ataqatigiimmata. Nuannaarutigivaa tamanna 

nammineq qaqikkamiuk. Siulersuisuunerit aalajangerput misissuisitsisoqassasoq. Partiimi 

angutit inuusuttut perorsarneqarput arnanut naalanngisaartarnissaminnik, tassa tamaappoq. U 

nipitusaarluni taamatut kajumissaarinera tamarmi tammarpoq, nipi allanngorpoq. I3 aamma 

siornatigut nipimut atorneqartartumut peqataasarnikuuvoq, Qullersami ilioqqusineratut iliort-

arluni.  

 

Ilumoorpoq plakatinik ikkussuisoqarnikuuvoq pissuserissaarnissamut malittarisassanik 

imalinnik. Naluvaa qanga nivinngaassorneqarsimanersut, kisianni aatsaat U partiimi allattaa-

junnaareermat tamanna pivoq. Plakatini allaqqapput tunngaviusumik malittarisassat, qanoq 

imminnut pissusilersorfigissanerlutik qanorlu iliorfigissanerlutik malitassat.  

 

X10 aamma X11  taamanikkut Siumup Inuusuttaaniittuupput. Maannakkut X11 

folketingimi sullissisuuvoq. Qanoq pineqartarsimanini pillugu 2016-mi X11 aamma X10 oqa-

luttuunnikuuvai. Taakkualu isumaqarut tamanna pillugu allakkiussasoq. Socialdemokratit 

inuusuttaasa Italiap kujataani ataatsimeersuaarneranni tamanna eqqartorpaat. 2016-imi allak-

kiaq allanngilaa taamaanikkut annilaangasorujussuugami unnerluutiminut kisimiilluni. Immi-

nut tatiginani kiap upperissaneraani U-imut inummut taama pissaaneqartigisumut iliuuseqas-

saguni.  

  

Misigisimaqqaarsimagaluarpoq aqutsisut qullersaat angunngikkaluarlugit ingerlaqqissinnaal-

luni, kisianni allaffimmi silaannaq nuanniitsututut misigalugu. Paasileramiuk suli arnat allat 

taamatut pineqartarsimasut anniarisimavaa. Assersuutigalugu ilaqarput arnanik Siumup Inu-

usuttaani suleqatigisimasani. Taamanikkut U tusaamaneqaatigivaa, taanna akerliligassaann-

gitsoq, taanna naalagaasoq, maliinnagassaq. Arnallu oqarfigineqaannartarlutik nukittuinnas-

sasut.  

 

U tiinganiarluni kannguttaatsuliorfiginnittarneri tusatsiagaannaanngillat. Kikkut tamarmik 

tamanna nalunngilaat. Nulukkut patitsinernik oqaatsinillu naalanngisaarutinik takunikuuvoq. 

Tusatsiagaannaanngillat suliffimmi pisartut, inuit akornanni akueriinnakkat. Namminerlu U 

nulukkut patissinera kaammattuutitut paasinikuunngilaa. Illuatungaanili nuanniitsorujus-

suartut misigalugu. Takusimanngilaa angutit nuluisigut patinneqarnerinik. Namminerlu 
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paasinninnini malillugu paatsuinertut paasinngilaa eqitaarisarneranut atatillugu. Assigiinngis-

suteqarpoq eqitaarineq aamma 10 sekundi eqitaarineq anertikkaatigaluni. 

 

Uani pineqanngilaq ataatsimoorussineq U peersinniarlugu siunertalimmik I1 peersinneqar-

nissaanik. Siulittaasoq ikorfartorsinnaanngilaa tiinganermik kannguttaatsuliorfiginninnernik 

unnerluutinut pimoorussinngitsoq. Pisimasut pillugit I1 oqaluttuuttarnikuuvaa. Oqalut-

tuuppaani qanoq iliuuseqarfiginissaa utoqqikkumallugu. Aamma isumaqarpoq politiit oqalut-

tuunnikuullugit I1 oqaluttuarnikuunini pillugu. 2020-imiusimassaaq I1 oqaluttuarami. Oqar-

figinikuuvaani nalunnginnerarlugit.  

 

Partiimi ilaasortat allat oqarfiginikuuvaanni arnaaqqulluni nukittooq. Ilaatigut soorlu X3, X2, 

aamma X12 imminut taamatut oqarnikuupput. Siusinnerusukkut nalunaarutiginnissimanngin-

nerminut pissutaavoq kulturip ilagiinnarnikuummagu. Qularinngilaalu taamatut pissusiler-

sortarneq piffinni allani pisassasoq.  

 

Nilliaffigimmani qununngilaq qisuariarfigissallugu. Utimullu nilliaffigineratigut qisuariaa-

teqarluni. Kisianni narajorneqaatigaluni nulukkut tiguneqarneq qerinikkut qisuariarfigi-

neqarsinnaanngilaq. Pisimasoq pillugu I5 oqaloqatiginikuunngilaa. Oqartoqarsinnaavoq I5 si-

umup inuusuttaanut mentoritut inissisimasoq.  

 

Pisimasoq pillugu arlalinnik oqaloqateqarnikuuvoq. Qanorlu iliorfigineqarnikuunini pissuti-

galugit imminut suliarisariaqarnikuulluni. Ukiarmili ulluinnarni aqutsisuniilernikuuvoq, tas-

sani peqataaffigalugu ilaatigut qanoq pissusilersornissamut allannguinermi maleruagassat.  

 

Issuaaffigineqarluni kinaassutsimik isertuussilluni allakkanik nakkartitisivimmut ikisiso-

qarsinnaaneranik, oqaatigivaa postkasse taamaattoq ilisimasaqarfiginagu.  

 

Tusatsiarnikuuvaa siusinnerusukkut arnat Siumup aqutsisuinut nalunaarutiginnittoqar-

nikuusoq U kanngutaatsuliorfigineqarneq pillugu. Inuit isumaqarsimanngillat taamaattunik 

nalunaarutiginnittoqarsinnaasoq.  

 

Siumumi sammiviit pingasuupput siulittaasunngorniunnermi I1 unammillertut. Nammineq 

arlaannaannulluunniit illersuisuunngilaq, kisianni partiimut pitsaasumik iliuuseqarsinnaasu-

mik ikorfartuilluni. Nammineq I1 atasuunngilaq, taassuma kinguaassiutitigut kannguttaatsuli-

orfiginninnerit qanoq iliuuseqarfigerusunngimmagit.  

 

Aallaqqaammut nammineq P4 misigisartakkaminnik eqqartuisarput, taamaalillutik paasivaat 

assingusumik pisoqartarsimasoq. 
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P4 Siumumi sulivoq U atorfinitsinnikuummani. P2 inuusuttunut immikkoortortaqarfimmiip-

poq, aamma gymnasiami ukioq kingulleq atuaqatigiinnikuupput.Aamma P2 pisimasunik 

eqqartueqatiginikuuvaa.  Taama kingusitsigisukkut nalunaarutiginnittoqarnera ataqatigiil-

luinnarpoq siusinnerusukkut isummersortarsimanermut. 

 

I3 ilassutitut nassuiaateqarpoq, 2018-mi martsimiunngikkuni aprilimi P4 suleqatigilerpaa. P4 

nipaatsuuvoq, ilisarisimaneralu tamaat taamaattuulluni, tusaanikuunngilaa nillianeranik. 

Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaateqaqqammerluni naapinnikuuvaa, tassani imminnut inussi-

arnersumik ilassipput. Tamanna pivoq taanna Danmarkimut utinngilaartoq.  

 

Nammineq imatut paasinngilaa inuit alattoqarfimmiut U ersigigaat. U ammasuuvoq inunnut 

qanilluni, tamannalu pissutaaqataavoq Siumup inuusuttaasa ingerlalluarsimanerannut.  Nam-

minerlu paasiuminaatsippaa inuit ilaasa allaffimmiittut U ersigisimammassuk.  

 

Nammineq suli atorfinigani paasitinneqarnikuuvoq inoqartoq U peersitserusuttunik, taak-

kualu sunnerniarsarivaanni. Taamanikkut nammineq siulersuisuunernut ilaasortaavoq. Piffis-

samilu tamatumani aamma Siumumi siulittaasumut tulliuvoq taamatullu aamma Inatsisartuni 

ilaasortaalluni. Allattoqarfimmi sulisut aamma aaqqissuussaanermi allatsip sunnernia-

rsarivaanni. Taanna pineqartoq qiaatigaluni oqaluppoq Siumut politikkikkut sequmilersoq. 

Oqaluttuuppaanilu Siumut politikkikkut sequmissasoq aamma qaquguluunniit ajugaaqqinn-

gisaannassallutik U peersinneqanngippat. I5 taamatut imminut oqaluttuuvoq. 

 

Januar 2018-mi U imminik atorfinitsitsisuuvoq. Taamaammat U oqaluttuullugulu nammineq 

tamakkua tamarmik qeqqani inissisimajumanani. Nammineq partiimut orniguppoq ikorfatui-

jumalluni. I5 ukiorpassuarni ilisarisimanikuuvaa, taamaakkaluartorli nammineq partiimi inis-

sisimanini taassuma atornerloriaraluarpaa.  

Ilumuuilluni isumaqarpoq siusippallaamik politikkimut isersimalluni. Tunngaviusumik isu-

maqarpoq kinaluunniit naapikkaluaruniuk, inuk ajunngitsuusoq. Aamma taamatut I5 pillugu 

eqqarsarsimavoq. Namminerlu paasinissinnaanini malillugu isumaqarluni taassuma inuusut-

tut SIS-imiittut sunnerniarsarigai. Eqqortuliornerunngilaq inuusuttut atussallugit allat pissaa-

neqalernissaat anguniarlugu. 

 

U inuuvoq nukittooq, I1 tassannga ikorfartorluarneqarsimavoq nukittorsarneqarluarsimal-

lunilu.   

 

Ilisimannittup U oqaloqatigisimavaa mianersoqqusimavaalu ersarimmat peersinniarneqar-

nera. Amerlasuunit I1 nuannarineqanngilaq. Taamanikkut paasinninneq imaalluni, I1 uppitin-

neqassappat, aaqqissuussaaneq tamarmi sunnerneqartariaqarluni. U aqqutaalluni 



 16 

aaqqissuussaaneq sunnerneqartussaavoq. U ukiorpassuarni Siumumiinnikuuvoq, 

oqartoqarsinnaallunilu aaqqissuussaanermi sunniutilerujussuusoq. 

 

2019-mi majimi inuit arfineq marluk atsioqatigiipput I1 Inatsisartuni tatigiunnaarlugu. Uppi-

teriaraluarpaat. Tamatuma kingunerisaanik I1 U peqatigalugu immikkoortortaqarfiit attavigi-

vaat, taakkualu utimut nalunaaruteqarput I1 tatigigitsik. Tamatuma nalaani I1 uummalliorpoq 

sulinngiffeqaatigalugulu. Suliaritereerami inuummarissorujussuuvoq, siusinnerusumullu 

naleqqiullugu suli nukittunerulersimalluni. Sunaaffa uummallunnermi kingunerisaanik 

qasoqqasorujussuusimasoq.  

 

I1 qinigassanngorteqqikkusuppoq. Taakkua inuit arfineq marluk atsiortuusimasut uppititsi-

niaanertik nangillugu tusagaanerlutsitsiniaallutik aallartipput. Oqaluttuarpassuit saqqummi-

kaapput, ilaatigut makrelerniarnermut tunngasoq, nipisaat suanniarnermut tunngasoq, biili-

inut tunngasoq il.il. Naluvaa tamakkua ingerlanneqarsimanerinut atatillugu, sunni-

uteqarsimagunilu, P1 qanoq iliortuusimanersoq. Allaffimmi taanna takorpiarneq ajorpaa.  

Siumut skakkernertut isigissagutsigu, taava U dronningitut inissisimavoq. Ilisimaneqarpoq 

nutaamik dronningeqalernissaq ajornakusoortuusoq. Nutaamik partii allatsitaarpoq, kisiannili 

qaammatit marluk qaangiutiinnartut taanna nuunnikuuvoq.  

 

U mianersoqqunikuuvaa malersorneqarneranik.  Taamaattumik ersarissutut isumaqarfigivaa, 

tamatuma kinguninnguatigut unnerluussutit takkummata. Nammineq inuttut tatiginartutut isi-

ginngilaa pissaanermik tigusiniarnerup nalerpiaani unnerluussutit takkunneri. Unnerluussut 

saqqummiunneqarpoq partiimi ataatsimeersuaarnissaq qaammatialunnik sioqqullugu. 

 

Nammineq paasinninnera malillugu pissaaneqarniuunnermi saviit tamarmik ipis-

sarneqarsimapput. Eqqumiiginarpoq piffissaq taannarpiaq unnerluussutit saqqummermata. 

MeToo aallartereernikuummat, taamanna kisimi pissutaanngilaq taamanikkut unnerluussutit 

piffissami tamatumani saqqummiunneqarneri. Oqaatigisinnaanngilaa arlaat saqqummiussi-

sinnaanersoq taamaattunik unnerluussutinik U tungaanut I1 uppitikkumallugu. 

 

P1 arnaata inuit nammineq avatangiisini oqaluttuuppai nammineq P1 pinngitsaalisimagini.  

Suliamik P1 arnaanut X13 tunngasumik oqaaseqarsimaneri pillugit ingerlasoqanikuuvoq, ki-

siannili unitsinneqarsimavoq uppernarsaatissaqannginnera tunngavigalugu. Aamma P1 

arnaanit marsigaalluni malersugaanikuuvoq, imminut nuanniitsorujussuarmik. Assersuuti-

galugu biilimini issiatilluni filmiliarineqarnikuuvoq. Tarnip pissusaanik ilisimasalimmukart-

arnikuuvoq malersugaanini pissutigalugu. P1 attaviginikuuvaa tusatsiagaq naqqiivi-

geqqullugu, tassa pinngitsaalisimagini. Aamma taamaaliorfigivaani. Tamannalu aamma X1-

imut oqaatiginikuuvaattaaq. 
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Nammineq I1 tatiginarluni inissisimasimavoq, taamaattumillu nammineq timimigut misigisi-

mallugu pissaaneqarniuunneq.  Ernumagisimavaa ullut ilaanni soraarsitaagaluaruni eqqartor-

nerlugaanissani. Pissaanermik arsaarinninniarneq ilungersunartorujussuusinnaavoq, aamma 

sakkortuumik iliornikkut pisinnaalluni.  

 

Periuserlu taannarpiaq atorlugu U pisoq aallartippoq, allakkat I1-imut apuunneqarlutik. 

Tusatsiakkanit aallartittoq.  Siulersuuisuunerni isumaqatigiissutigineqarpoq suliaq politiinut 

nalunaarutigineqassasoq, tassami siulersuisuunerit eqqartuussisuujumanngimmata.  

 

X4, X1 namminerlu tarnit pissusaannik ilisimasalimmik oqaloqatiginnittarnikuupput. Pissaa-

neqarniunnerup kingornatigut aamma qasoqqanartorujussuuvoq.  

  

P1 imminut uppernarsarnikuuvaa pinngitsaalisimanngikkini.  X1-ilu allaffiginikuuvaa oqa-

luttuullugu P1 oqaloqatigisimanerarlugu. Pinngitsaalinikuunngilaa.  

 

2018-mi januarimi I5 oqaluttuuppaani U Siumut sequtsileraa. I5 U pisuutippaa piffissaq 

eqqorlugu naatsorsuutit tunniunneqarsimanngimmata. Naatsorsuutit taakkuinnaanngillat, pis-

sutsilli piviusut imaallutik, ikittuinnaat nalunaarutitik siulersuisuunernut apuuttarmatigik.  

 

Piffissami tamatumani allaffimmi inuppassuupput, aamma oqaloqatigiinnerpassuupput, 

ilaatigut nipituuliorfiusinnaasartut. Aammali nipaaffeqartarlutik.  

 

U aaqqissuussaanermi pissaanilerujussuuvoq. Siumumi amerlasoorpassuit nalunngisarivai. U 

inuuvoq nuannaartoq.  Inuillu qasuleraangata qiimmassarneqarnissaannik pingaartitsisuu-

sarsimalluni. Katersuunnerit ilungersunartorujussuusarput, Naalakkersuisuni ilaasortat 

aamma Inatsisartuni ilaasortat ataatsimiittaqattaaginnavittarput, taamaattumillu ilaani il-

lalaartarnissaq pisaqartarluni. U quujanartunik oqaluttuallaqqissuuvoq. Qanorsuarlu iliortar-

luni qiimmassaaniarluni.  

 

Misiginikuunngilaa U allanut naapertuutinngitsumik pissusilersornera, aamma arnanut naa-

mik. Kisiannili torsuusami tiinganermut tunngasortaqartorujussuuvoq. Isumaqanngilaq U 

ullut tamaasa assuarnartuliorluni oqaaseqartartoq. Kisiannili nalinginnaasumik torsuusami ti-

inganermut tunngasuleriffiusorujussuuvoq. Aamma arnat tiinganermut tunngasunik oqalut-

tarput. Atoqatigiinneq pillugu eqqartuisoqartaqaaq aamma allasiornerit tusagaasarlutik. 

Avataangiisit taamaattut iserfigigaanni sakkortuujuvoq. Pingaartumik imminut inuusoqiga-

mimi.  

 

X2 ilisarisimavaa. Ilaannikkooriarluni allaffiliallattaasarpoq. 2014-imut naleqqiullugu ullu-

mikkut sallangeqqanerujussuuvoq.  Suli U partiimi allattaatillugu ineriartortoqalersimalluni. 
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I4  ukiut qulit Siumumi siulitaasuusimalluni, ukiunilu 50-inngulersuni politikkeriusimalluni. 

U ukiorpassuarni ilisarisimavaa.  

Siumut ukiut 44-t piusimavoq, ukiunilu 44-ni partiip iluani pissaaneqqarniuunnerit pisarsi-

mallutik. Minguitsuinnarmik ingerlasimanngilaq. Nammineq I1-imut tapersersuisuunngilaq. 

Takorloorsinnaanngilaa U saassunneqarnissaa I1 uppititsinissaq qanilliniarlugu.  

U kinaluunniit siulittaasutut issiagaluarpat tamanut tatiginartuujuaannarnikuuvoq. Aamma U 

I1-imut ilumoorfiginnissimavoq. Ilisimannittoq aamma U piffissap ilaani siusinnerusumut 

naleqqiullugu imminnut tatigeqatigiinnerat qangatut issimanngilaq, ilisimannittup I1 ikorfar-

torsimanngimmagu. 

 

Tunuartissinnaanngilaa suliap matuma politikkitaqarnera.  Ukiuni ima amerlatigisuni politik-

keriusimavoq, allaat nalunagu suna tamarmi ajornanngitsoq. Tunngavissaqanngilarli isu-

maqassalluni matumani pisumi taamaattoqarsimanera. Takorloorsinnaanngilaa salluliuutinik 

unnerluussisoqarsinnaanera. Siulittaasunngorniunnermi periuutsit assigiinngitsorpaassuit 

atorneqartarnikuupput, kisiannili inatsisinik unioqqutitsinerit pineqanngisaannarnikuupput. 

Nammineerlunimi misiginikuunngilaa.  

 

P1, P3 aamma P4 tassaapput tamarmik inuusuttut politikkikkut siumukarluartut.   

 

Politikkererpassuullutik ullup qeqqasioqatigiittarput. Ullut ilaanni P1 akimini issiavoq neril-

luni, U takkuppoq tallunilu P1 niaquata qaavanut inissillugu. Imannallu paasinngilaa, akun-

neranni silaannaq iluaatsoq. Quujagalugulu assilivai.  

 

Allaffimmi silaannaq nuannersuuvoq. Siumut allaffiani Siumukkormiut assigiinngitsut naa-

pikkaangamigit ilorrisimaartarpoq. Atsissorsiorfiugajuttarpoq. Imatut paasisarpaa, angutit 

arnanik eqqartuisartut, arnallu angutinik eqqartuisarlutik. 

 

Uppernarsarsinnaanngilaa silaannaq X2 nassuiaaneratut issimanersoq. Tusaanikuuvaa U ar-

nat pillugit oqaluttoq, kisianni ilisimasaqanngilaq U toqqaannartumik taamatut arnat pillugit 

oqalunnikuunersoq. Isumaqaranilu Siumumi immikkut atoqatigiittarneq pillugu ukkatarinnit-

toqarneranik. Nammineq inngiliunikuunngilaq, kisianni taamaattoqarnera iluarinartuutin-

nikuunngilaa. Aamma misigisarnikuuvaa taamatut pissusilersorluni nipi annertuallaaleraan-

gat tunuatertariaqarsimalluni.  

 

Kissaatiginarsinnaavoq gruppimi ataatsimiinnerni pimoorussinerup annertunerusinnaanera, 

qanoq imminnut isumaqarfiginerlutik oqallisigivallaarnagu. 
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Issuaaffigineqarluni politiinut nassuiaatigisimasaminik, ikinngutiminit tusarsimallugu 

taamaalluni arnaq saaffiginnittarfimmut qimaasariaqarsimasoq U qimaalluni, nassuiaavoq, 

eqqaamanagu pissutaasimanersoq U qaninniarpallaarsimanera imaluunniit U arnamut kamas-

simanersoq. Arnamit namminermit tusagarinngilaa. Tassani P4 pineqarpoq. 

 

P2 ilassutitut nassuiaavoq, ullut tamapajaasa U qajanaartilluni eqitaarneqartarluni aamma 

qungatsimigut narajorneqartarluni.  

 

Siumup Inuusuttaaniilluni peqataaffiginikuugaluarpaa atsiornernik katerseqataaneq, tassani 

allassimallutik utoqqatserfigitikkusullutik. Kisiannili atsiornernik katersineq suneqaqqigani, 

ingerlatiinnarnissaanut annilaangagamik. Qularinnginnamikku kinguneqarnavianngitsoq. 

 

U naalagaavoq, qularinngilaallu taassuma kanngusutsillutik peersissinnaagaatsik. Nalunn-

gisaqarpoq arlalinnik alarneqarsimasunik. Partiimi taama angitigisumik isumaqatis-

sarsiortoqartarpoq. Ilimagivaa marts/april 2013-imit siusinnerusukkut siullerpaamik kanngut-

taatsuliorfigitikkami. Aallaqqaammut sapaatit akunneranut missiliorlugu ataasiarluni takkut-

tarnikuuvoq. Apeqqutaallutik piffissani nukissanilu.  

 

Siumup Inuusuttaanik pikkorissaanissamik aaqqissuipput. I4 allallu oqartussaanerpaat 

qaaqqusaallutik. Aamma U ilaavoq, tulluusimaarlunilu saqqummiuppaa partimut sullissinis-

sami qanoq annertutigisumik piumaffiginninnersoq. Taamatut isikkulinnik arlalinnik aaqqis-

suussaqarnikuuvoq, eqqaamanngilaali qangarpiaq siulleq pisimanersoq. 

 

Kystskipperitut naammasseqqammerpoq aamma fiskeskipper tredjegradi naammassi-

nikuullugu. Katuamiippoq P1 cafeqatigalugu. Aasit taamaalioqqissimanera eqqartorpaat.  

Ilisimannittup P1 oqaluttuuppaa, atsiornernik katersuiniarnermut atsiorsimanerarluni, kisian-

nili tamanna qatangiinnarsimasoq. Imatullu paasivaat, partiip iluani amerlanerujussuit iliorfi-

gitittarsimassasut.  

 

Siumut Nuuk ukioq kingulleq siulersuisunut ilaasortanngornikuuvoq. Siusinnerusukkut pisar-

nermisut maannakkut politikkikkut akuuvallaarunnaarnikuuvoq, ilinniakkani skipperitut 2. 

grad ingerlattussaagamiuk. Ilimanarpoq politikkimiit pauseqassasoq.  

 

Kikkut tamarmik siulittaasunngorniuunneq isumaqarfigivaat. Tamanna nammineq isumaqar-

figisimanngikkaluaruniuk partiimi suleqataasimassanngikkaluarpoq.   

 

Nammineq ataatsimoorussinermut peqataanikuunngilaq U uppitinnissaanut I1 peersinniar-

lugu. U inuit kanngusutsillugit oqaaseqartarneq. Siulittaasussarsiorluni qinersinermi 

pingaaruteqanngilaq U uppisitaanera. 
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Siusinnerusukkut Siumup iniutaanut matu ammanikuuvoq, pulaartorpassuaqakulaarlunilu. 

Nammineq siullerpaamik partiip allaffianut iseqqaarami tusaamasarpassuit takullugit nalis-

saqanngilaq, fjernsynikkut taamaallaat takusarnikuullugit. 

 

I5 oqarfiginnittut ilagivaat allamut saaginnartarnissaminik. Taannalu nammineq P1 misigis-

aminnik oqaluttuuttarpaat. Arnat partiimi sulisut imaluunniit Inatsisartuniittut tamarmik 

nalunngilaat U qanoq ittuunersoq.  Tamanna kikkut tamarmik nalunngilaat. Ukiut Siumumi-

iffigisani tamaasa taamaattuunikuuvoq. U naalanngisaarutinik oqaaseqaraangami ilassarsior-

niarsariuaannarpoq. Siusinnerusukkut ilisimasimanngilaa iliorfigineqarnini pinerluttulior-

nerusartut. Nalunaarutiginninngikkallarami annilaangagisarsimavaa alarneqarnissani. Taa-

maammat siusinnerusukkut nalunaarutiginninnikuunngilaq. U naalagarivaa. Aallaqqaammut 

nammineq P1 marluinnaagaluarput nalunaarutiginninniarnermi. Nammineerluni pig-

innaatitsissut ilusilersornikuuvaa P1 tunniutani.  

 

Naluvaa U pisortatigoortumik 2013-mi atorfeqartitaasimanersoq. Nalunngiinnarpaa taa-

naasoq aqutsisuusoq. Nalunaarutigiginninneq 2020-mi tunniunneqartoq atsiornikuuvaa.  

 

P4 ilassutitut nassuiaavoq, I5 suliunnaareersoq nammineq atorfinissimalluni. Nammineq 

atorfininnissani qaammammik ataatsimik sioqqullugu I5 suliunnaarunarpoq. 

Oqartoqarsinnaagunarpoq I5 atorfia nammineq pisimagini. 2018-mi aprilimi qinersinerup 

tungaanut silaannaq nuannerpoq inuillu kajumissuseqarlutik. Kingornali kannguttaatsulior-

luni oqaatsit ingasatsipput. Atsissorsiornerulerlutik, 2018-ip aasaani aallartittumik. Piffissap 

ilaani pisarlutik aamma sapaatip akunneranut aarlaleriarlutik pisarlutik. Namminerlu ma-

lugisai naapertorlutik U silaannarmik taassuminnga aallarniisuuvoq. Allallu malinnaallutik. 

U allaffimmi silaannaap qanoq ittuunissaa aalajangertarpaa. Piffissamilu nammineq 

atorfeqarnermi nalaani silaannaq allanngornikuunngilaq. Imaassinnaavoq qaammatip 

naanerata nalaani silaannaq nuanniinnerusartoq, taanna paasisinnaanngilaa. Kisiannili ullut 

tamaasa allanngorarluni.  

 

Aallaqqaammut nammineq kajumissusilerujussuuvoq tamaani sulinissaminik. Takorluukkat 

isumassarsiat suliassallu pisanganartut, ajunngilarlu. Kisiannili oqaatsit kannguttaalliornerit 

ingerlaannarneri nuanninngilaq. Nammineq panini taamatut avatangiiseqarluni sulissagaluar-

pat nammineq nuannarinavianngilaa. Oqaaseq ”tassa” aamma ”naagga” isumaqanngippata 

”unigit”, taavami suna. Ilumoorsinnaanngilaq suliartortoqassasoq nipi aalajangersimasoq 

atorlugu oqarfigitinnissamik annilaangalluni. Sivisunerusoq eqqarsaatigalugu tamanna kaju-

missaataanngilaq.  
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2019-mi decemberimi Siumumi suliunnaaqqaarami aallaqqaammut suliaqanngilaq. Nuut-

tussaavoq sulinngiffeqartussaallunilu. Nuummi suliffittaarsinnaannginnami angerlarpoq. 

Siumumi ataatsimiinnerit peqaaffigisarpai, ikiuuttussaallunilu qinersisoqarnerani aamma 

takoqqusaarusiornerni. Tamatuma kingornatigut politikkikkut suliaqaqqinngilaq mmaan-

nakkullu ilinniartuulluni.  

 

U ataatsimoorussinermut peqataanikuunngilaq I1 nukilaallisarnissaanik siunertalimmik. 

Nammineq soqutigisaqarfiginngilaa kina Siumumi 2020-mi sulittaasutut qinigaassanersoq. 

 

Pisimasut pillugit oqaluttuarnermini X3 aamma X2 tusarnaartarsimavaanni. U puummat X2 

allaffianiinnissaminut akuerineqarsimavoq annilaangasorujussuugami.  X3 oqarpoq 

ataatsimiinnissami qaqinniarlugu. Kingusinnerusukkullu X3 oqaluttuarpoq ataatsimiinnermi 

qaqissimallugu. 2019-ip naanerata nalaaniussaaq qaqinneqarmat. Nammineerluni ataatsimi-

innernut peqataanngilaq, kisianni X3 oqaluttuunnikuuaani. Pisimasumi U puuffiani 

pineqarpoq, nerisassaminut bakke eqqaavimmut igissimannginnamiuk. U kamaatigivaa 

oqarlunilu igeqqullugu. Namminerlu paasisinninini naapertorlugu puuppoq. Tassa iliorfigi-

neqarnini nuanniinnerpaa. Aqaguani soraarniuteqarpoq.  

 

Issuaaffigineqarluni X2 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatimini kajumissaarsimagaani siuler-

suisuunernut allagaqaqqulluni, ilisimannittoq nassuiaavoq eqqaamanagu X2-mit taamatut 

kajumissaarneqarsimanerluni. Tamatuma kingornatigut X2 oqaloqatiginikuunngilaa.  

 

Aamma tamanna pillugu I1 oqaloqatiginikuuvaa. Pisimasoq peqqammitsiartoq U kamannera, 

I1 allaffimminut isernikuuvoq.   

 

2020 aallartilaartoq paasinikuuvaa arnat arlallit allaffimmi taamatut pineqartarsimasut. Tama-

tuminnga P1 oqaloqatigivaa.  

 

Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, tassa qisuariarfigisin-

naasimanagu kuulipiinaminik iviangini qaffatsinneqarnera, nassuiaavoq piffissami tama-

tumani sorpassuarnik pisoqartarsimasoq. U killissaminik qaangeeqqammersoq nerrivimmi 

kaageqartussaavoq. Taava kuulipiina iviangimigut qummut ingerlatinneqarpoq, tassanilu kil-

lissani tikippaa. Qerivoq. Oqaaseqanngilaq. Eqqortumik oqassaguni soorlumi pissiffigi-

innassagaani, tassami tungiminut isit isigisut ersinangaarmata. Assingasanik takusarnikuuvoq 

sakkukinnerusumilli.  

 

Saamiatungiminiippoq kuulipiinamillu iviangini kivippaa. Taavalu ingerlavoq kaagisiniar-

luni, kingornalu soqutigisaqarani. Ataatsimiittarfimmi piareersaaqquaani, oqarlunilu ilani 

iserfigeqqullugit issiaqataaqqullugu. Oqarfigivaa aggersinnaanani, taavalu 
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saaffiginnittarfiliarluni. X3 attavigivaa aallunilu ammukarnissaa utaqqillugu. Nammineerluni 

soraarniuteqarpoq.  

 

I5 ilassutitut nassuiaavoq, 2009-mi Siumumi atorfinitsitaavissimalluni. Tassa suliffia ullullu 

tamaasa takkuttarpoq. U arlaleriarluni partiimi allatsitut atorfeqartarnikuuvoq. Kingullermik 

atorfinitsinneqarpoq I1, X7-ip kingorna siulittaasutut toqqarneqarmat. Tamanna pivoq de-

cember 2014-mi. Aamma siusinnerusukkut U allaffimmiittarnikuuvoq, kisianni taama aku-

likitsigisumiunngitsoq. P2 eqqaamavaa, taanna nammineq piumassutsiminik aallartimmat. 

Aallaqqaammut P2 Siumup Inuusuttaani nammineq piumassutsiminik suleqqaarpoq. 

 

Ilumoorsinnaavoq 2013-ip missaaniusoq.  Taamanikkut aamma piffissami U immik-

koortortaqarfiup siulersuisuiniinnikuuvoq. Ismaqarlunilu P2 aamma U atsaatsikkut allaff-

immeeqatigiinnikuusut. 

 

Issuaaffigineqarluni U nassuiaasimasoq, 2013-mi aalisakkanik tunisassiorfiutimini avannaan-

iittumiissimalluni taamaattumillu nuummissimanngiivilluni, tassunga nassuiaavoq, 

eqqaamallugu U avannaaniinnikuusoq aalisakkanik unisassiorfimmut atatillugu, kisiannili 

aamma eqqaamavaa aamma Nuummiiunnera.   

 

Nammineerluni 2014-mi U aaqqiagiinngissuteqarpoq. Assersuutigalugu ataasiarluni oqarasu-

aatikkut akiliussigallarneq naatsorsortussaallugu. Isumaqatigiissullu tassunga tunngasoq 

naapertorlugu oqarasuaataa akilerneqartarpoq. Nammineq aningaasaqarneq akisussaaffigivaa 

naatsorsuutinik akontunillu allattuineq isumagisaralugit. Iserfigivaani oqarsuaammullu 

akiligassap annertussusia imminut utertinneqartussaq eqqartorlugu. Akiligassap 

eqqartornerani tunuminut pilluni skærmimi naatsorsuutit allassimaffiat isigiitigalugu, tassani 

nammineq mobilnormut assigiinngitsut aamma internetimutattavik pillugit sukumiineru-

sumik nassuiaappaa. Nassuiaatsillugu qanoq naatsorsuutit atsimut inernerat nassaarisarnerini, 

oqarfigivaa taamaallaat pisinnaatitaaffigisani utertissinnaagai. Nassuiaanniarlugu nipituumik 

nillialerpoq, namminerlu nassiaanini naammassinngitsoorlugu. Aperivaanilu soraarsitaatinni-

arsarinerini. Sivikitsuararsuarmi nilliavoq. Misigisimalluni pavungarusuaq qilaap ataanut pi-

simasoq. Nammineq soriarsinnaajunnaaveqqavoq. Naggataatigullu oqarfigivaani siunissami 

nammineq aningaasarnermut immikkoortortaqarfik ingerlanniarlugu. Taava matu mator-

lullugu. Soriarsinnaajunnaaveqqalluni qimappaani. Aaqiagiinnginneq taanna qaangerumi-

naatsippaa. Tamanna pigunarpoq 2015-ip aallartinnerani. Soraarsitaasinniarsarinikuunngilaa.  

 

Aaqqiagiinngissuteqarnikuupput nammineq kantinami issiatilluni. Ullup qeqqasiortarpoq 

qinikkat issiaqatigalugit. Nerisarfimmut iserpoq arlaannillu oqarluni. Tisuaani qailliivillunilu 

tigummilluni. Namminerlu qinerpoq issiaqatimi eqqumiigineraat takunarlugu. Imminut ta-

manna nuanniitsorujussuuvoq. Taamanili nerriviup illuatungaanut ingittalernikuuvoq taanna 
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iseraangat takusinnaajumallugu. Tassaniinngikkaangami allaffimmini nerisarluni. Misi-

gisimavoq killisaminik qaangiiffigineqarluni imminut nuanniitsorujussuarmik. Allatnik as-

singanik iliortunik takunikuunngilaq. Misigisaqartarnikuuvoq taanna atsissulerilluni oqalut-

toq. Oqarfiginikuuvaa taamaalluni tamakkua uppisitaassutigiumaarai, illaatigiinnarpaanili. 

 

Siumumiikkunnaarpoq 2017-imiunngikkuni 2018-imi. 

 

I3 nassuiaataanik issuaaffigineqarluni, tassa saaffigisimagini oqaluttuullugulu partii naatsor-

suutit pillugit avissaartuuffiulersoq, nassuiaavoq tamanna nammineq eqqaamanagu. Suliffim-

mini suliunnaaramilu Nuummi Siumup immikkoortortaqarfianiinnikuuvoq. Univilluni unip-

poq 2018-mi. Suliaq saqqummermat nammineq  politikkikkut peqataajunnaarnikuuvoq 

Danmarmikimilu najugaqarluni.  

 

Nammineq peqataaffiginikuunngilaa U ataatsimoorullugu uppitinniarneqarnera I1 nuki-

laallisinneqarnissaa siunertaralugu. 2020-mi soqutigisaqarfiginngilaa kina Siumumi 

pissaanermik tigusissanersoq. 2019-mili nammineq akulerusimanikuunngilaq. 

 

Atorfinitsitaanermi isumaqatigiissutimini allaqqasoqanngilaq Siumup Inuusuttaani mentori-

unissani. Ileqqoreqqusani allassimasoqarpoq Siumup isumagisassarigaa SIS-ip soqutigisai 

isumagissallugit. Siumup inuusuttai peqatigisarnikuuvai taakkua pikkorissarneqaraangata. 

Peqatigiiffilerinermik aamma oqalugiarnermik periuutsinik ilinniartittarnikuullugit. 

 

Pisimasoq nammineq aamma P1 allaffimminni pisimasoq pillugu nassuiaavoq, P1 nikorfasi-

masoq, nammineq issialluni. Takusinnaavaa U P1 qanilliartoraa. Eqqaamanngilaa qanoq siv-

isutigisumik tamatuma kingornatigut qereqqanersoq. Tamannalu pereermat qanoq iliuuse-

qarfiginngilaa. Takusaqarsmagaluarni nakuusertoqarneranik taava qanoq iliuuseqarsimas-

sagunaraluarpoq. Allatut takuugaqarsinnaanngilaq. Pisumi tassanerpiaq taamatut iliornis-

saminik eqqarsarsimanngilaq.  

 

Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, qanoq iliori-

arsinnaasimanani soriarsinnaanani, nassuiaavoq tassa taamatut misigisimasimalluni. U kan-

nguttaallioreerluni 15 minutsit qaangiutiinnartut nammineq akiminut ingissimavoq allarlu-

innarmillu eqqartugaqarluni. Naaj siusinnerusukkut pisimasoq pillugu nammineq ulikkaa-

vikkaluarluni. Soorlumi iluareqqusaartutut pissusilersorluni ilaquttat il.il. eqqartorlugit. Pis-

susilersornera kannguttaalliornertut taarusuppaa, taamatut kamassinnaanermisut kamassin-

naatigimmat. Nuanniinnerpaa nammineq misiginikuusani U tassaavoq naviillarmani.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 
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U inuttut atukkani pillugit ilaatigut nassuiaavoq, ukiut kingulliit sakkortusimasut. 

Nalunaarutigineqarnini inuit attaveqaataanni tamani, raatiukkut il.il. ingerlasimapput. Inuit 

attaveqaataasigut kusanaatorujussuarnik oqaaseqarfigineqartarsimavoq, aamma inuit 

sianertarput oqarfigalunilu toqutassaanerarluni. Qujanartumik maannakkut akuttusipput.  

Ilaqutaasa ikorfartorpaat. Suliffeqanngilaq, naak pitsassuarnik neqeroorutissanik ulikkaaralu-

arluni. Allamik isertaqanngilaq inatsisartuni pensionini ukiumut 180.000 kr.-iusoq eqqaasan-

ngikkaanni.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Suliami pineqartut tassaapput kannguttaatsuliorfiginninnermi pisimasut sisamat. Unner-

luutigineqartoq unnerluutigineqaatiminut pisuunnginnerarpoq, arnanik kanngut-

taatsuliorfiginnissimannginnami, timikkut oqaasiinnakkullulluunniit. 

 

Suliami uppernarsaasiissuteqarneq ingerlanneqarsimavoq annerpaamik ilisimannittut nassui-

aanerisigut, taakkualu tunngavigalugit nunatta eqqartuussisuuneqarfia nalilersuisimavoq. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata aallaqqaasiullugu oqaatigiumavaa, uppernarsaasi-

isoqareerneratigut tunngavigineqarmat, U Siumumi partiimi allatsitut partiip allaffiani 

aqutsisutut inssisimasimammat, qularutissaanngitsumillu imaatoqarsimalluni, suliami 

nalunaarutiginnittut aamma unnerluutigineqartup akornanni qulliunerusumik aamma ap-

pasinnerusumik inissisimaneq atuussimalluni. Taamatullu aamma nunatta eqqartuussisuune-

qarfianit tunngavigineqarpoq, partiip allaffiani nalinginnaasumik naalanngisaarnerusumik 

nipeqartumik annertuumik atuiffiusimasoq, allaffimmilu aamma torsuusani oqaluttarneq ti-

inganiarnertut nipilimmik sunniuteqartarsimalluni. 

 

Pisimasoq 1 

P1 nassuiaanera tunngavigalugu, eqqartuussisuneqarfiup tunngavigivaa, unnerluutigi-

neqartup ataasiarluni P1 iviangia kupilipiinamik kivissimagaa, aamma I5 isigisoq – P1 

nuluisigut tigusimallugu anertikkaatigaluni. Eqqartuussisuuneqarfiup pingaartippaa P1 nas-

suiaanermini qularnaatsumik aamma ataqatigiissumik nassuiaateqarmat, aammalu nassui-

aataa ikorfartuiffigineqarluni I5 nassuiaataanit.  

 

Taamatullu aamma eqqartuussisoqarfimmit tunngavigineqarluni U, P1 oqarsimammat siggui 

millorikkunarnerarlugit – tassungalu atatillugu – apersimalluni qanormita issanersoq tunu-

aneerlugu. 

 

Qulaani oqaatigineqartoq qularutissaanngimmat P1 kanngusutsititsisimasoq, U pisuutinne-

qarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 84 unnerluussissummi oqaatigi-

neqartoq malillugu. 



 25 

 

Unnerluussinerup aatsaat 2020-mi pisimanerata ilisimannittup uppernassusianut nassui-

aaneranullu sakkukillisaataanngilaq.  Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata nalilersuinermini tun-

ngavigivaa, P1 nalunaarutiginnissaguni kingunissaanik annilaangasimanera, aatsaallu sapiis-

susinissimalluni ilisimaleramiuk arnat allat kannguttaatsuliorfigineqartutut misigisimasi-

masut. 

 

Aamma U unnerluutigineqarrpoq oqarsimaneragaalluni: ”kaar iviangii…” nunatta eqqartu-

ussisuuneqarfiata sukumiisumik nalilersuereerluni isumaqanngilaq, taamatut oqarsimaneq 

nammineerluni P1 kanngusutsitsisimasoq, taamaattumillu unnerluussutip taannartaanut U 

pinngitsuutinneqarpoq. 

Tassunga atatillugu oqaatigineqassaaq, taamatut kanngunartumik oqarsimaneq, nnaamman-

ngimmat pinerluutulerinermi inatsimmi § 84-mi kannguttaatsuliornertut paasissallugu, tas-

sani oqaaseqarneq inatsip piumasarimmagu peqqarniinnerussasoq. 

 

Pissutsillu imaannerat, P1 isumaa malillugu taamatut oqarneq assuarnartuusoq, allatut in-

erniliissutaasinnaanngilaq. 

 

Pisimasoq 2 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianit qularnaatsumik uppernarsineqanngilaq, unnerluutigi-

neqartup P2 unnerluussissummi oqaatigineqartutut kannguttaatsuliorfigisimagaa. Tama-

tumani eqqartuussisuuneqarfiup pingaartippai, P2 nassuiaatai arlalitsigut ataqatigiinngim-

mata aamma naammattumik qularnaatsuunatik, suliamullu nassuiaatigineqartuniilli allaniit 

allaanerullutik, tassani pingaartumik pineqarlutik nassuiaatit X4-imeersut aamma I2-imeer-

sut. Nunattalu eqqartuussisuuneqarfianit pingaartinneqarpoq piffissami P2 piffissaq kanngut-

taatsuliorfigineqarnerarnerata aamma U partiimut allatsitut atorfeqartitaanera. 

 

Pissutsillu imaassimanerat, U nassuiaatit tunngavigalugit ukiaanerani katersuunnermi mar-

loriarluni partiip allaffianiissimanera allatut inerniliissutaasinnaanngilaq. 

 

Eqqartuussutaasinnaasumillu naammattumik uppernarsaasiisoqanngimmat U pisimasumi 

tamatumani pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Pisimasoq 3 

Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutitut oqaatigisimasai tunngavigalugit, eqqartuussisuune-

qarfiup isumaqatigivaa, U pisuusoq kannguttaatsuliorfiginninnermut P3 seeqquaniit qummut 

nalikkaavisa tungaanut assani ingerlatissimallugu, oqaatigaluni illinnarnerarlugu. 
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Eqqartuussisoqarfittuulli eqqartuussisuuneqarfiup tunngavigivaa, U P3 aperisimammagu nu-

liasugisinnaanerlugu aamma sulinngiffeqarlutik aallaqatigerusunneraani. Nunatta eqqartu-

ussisuuneqarfia isumaqanngilaq P3 kannguttaatsulirfigineqarsimasoq, taamaattumik U un-

nerluussutip taannartaanut pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfia pisimasoq 1-misuulli taamatut kanngunartumik oqarsimaneq, 

naammanngimmat pinerluutulerinermi inatsimmi § 84-mi kannguttaatsuliornertut paasis-

sallugu, tassani oqaaseqarneq inatsip piumasarimmagu peqqarniinnerussasoq. 

 

Pisimasoq 4 

P4 nassuiaareerneratigut nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tunngavigineqarpoq, U iviangia 

kuulipiinamik kivissimagaa. Taamaalilluni nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa 

P4 nassuiaatigimmagu, U oqaatsit atorlugit nilliaffigisimagaa iluarsaassisimannginnera 

pillugu, allaffianullu iserfigalugu kuulipiinamik iviangia kivissimallugu, taamaaleriarluni in-

imiit anilluni.  

 

Nunattalu eqqartuussisuuneqarfiata nassuiaatigineqartunit tunngavigivaat, U minnerpaamik 

ataasiarluni P4 kannguttaatsuliorfigisimammagu attualaarsimallugu aamma nuluisigut patis-

simallugu. Pissutsillu imaassimanert, tassa U nassuiaaneratut, kajumissaarinnissimaner-

aanera, iliuuserisaq kanngunannginnerulersinngilaa.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsaasiissutinik nalilersuinerminni pingaartippaat P4 

nassuiaataa eqqartuussisuuneqarfimmi qularneqanngimmat kimeqarlunilu, tamannalu tun-

ngavigalugu U unnerluutigineqaatiminut pisuutinneqarluni. 

 

Pineqaatissiissut 

 

Pineqaatissiissummik aalajangersaanermi nunatta eqqartuussisuuneqarfiata annertuumik sak-

kortusaatitut isumaqarfigivaa kannguttaatsuliorfiginninnerit annertussusiat aamma U 

Siumumi pisortatut inissisimanera. Tassungalu atatillugu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata 

uppernarsisimavaa U inissisimanini atornerlussimagaa partiimi sulisunut aamma nammineq 

piumassusertik tunngavigalugu sulisunit, pinerlineqartullu arnat annilaangasimasut 

nalunaarutiginnikkaluarunik kinguneqartitsisoqarnissaanik. 

 

Sakkukillisaataasinnaasutut nunatta eqqartuussisuuneqarfiata isumaqarfigivaa P1 kanngut-

taatsuliorfiginnerit 2015-imili pisimammata.  

 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq, aammalu inuttut atugarissaarluinnaartu-

unera suliap matuma inissiinissaq utaqqisitanngortitsissutigissanngilaa.  
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Taamaalillugu pinerluutip iliuuserineqarsimasup isikkua isiginiarlugu ulluni 40-ni pineqaa-

tissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik pineqaatissiineq aalajangersar-

neqarpoq. 

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1, naapertorlugu suliami aningaasartuutit naala-

gaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa imatut allanngortinneqarpoq, U pisimasoq 2-mi pin-

ngitsuutinneqarpoq, aammali pisimasoq 3-mi ilaannakortumik pinngitsuutinneqarluni. 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaani pisuunermik apeqqummut atatillugu sinnerini atuut-

tussanngortitsisoqarpoq. 

 

U pineqaatissinneqarpoq ulluni 40-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussan-

ngortinneqarluni.   

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassaaq.   

 

***  

 

afsagt af Grønlands Landsret den 9. september 2021 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 173/21 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1956 

(Advokat Jens Paulsen) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 14. januar 2021 (kredsrettens sagl.nr. KS-

SER-1581-2020).  

 

Sagen har for landsretten været behandlet som en bevisanke.  

 

Påstande 
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Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.  

 

T har påstået frifindelse.  

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Anmeldelserne af de fire forhold er sket den 3. april 2020 og 8. april 2020.  

 

F2 og F3 gav forud for anmeldelsestidspunktet F1 fuldmagt til at anmelde T for blufærdig-

hedskrænkelser på deres vegne.     

 

Det fremgår af mail af 11. maj 2020 fra partisekretær for Siumut, X1, at T har været ansat 

som partisekretær i perioden fra den 22. december 2015 til den 31. marts 2020, samt i perioden 

fra 2006-2009.   

 

Forklaringer 

T og vidnerne F1, F4, V5, F2 og V3 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første 

instans. Der er endvidere afgivet forklaring af V4 og V1.  

 

Forklaringerne fra X2, F3, X3, X4, X1, X5 og X6 er oplæst for landsretten sådan som de er 

gengivet i kredsrettens retsbøger.  

 

T har supplerende forklaret, at der er ting, der er utydelige i kredsrettens gengivelse af hans 

forklaring. Han bliver flere steder fremstillet som en hård banan, og som værende aggressiv. 

I det daglige arbejde forsøgte han at være fornuftig og hjælpende over for sine ansatte, og 

over for de politikere som han arbejdede sammen med. Når tonen blev hård på kontoret, var 

det udelukkende på grund af politiske diskussioner. Navnlig i relation til Siumuts politik kan 

tonen blive hård. Siumut har dannet regering igennem mange år, og siden 1979 kun afbrudt 

af en enkelt valgperiode. Han har været ansat i Siumut i næsten 40 år. Han har fulgt med 

udviklingen og har været involveret i det arbejde, der har været i partiet. Det er ham, der har 

tegnet Siumuts politik.  

 

Landsstyremedlemmer skal have indsigt i Grønlands historie, og det har været vigtigt for ham, 

at politikerne forstår det. Det har også været væsentligt for ham, at politikerne kan arbejde og 

kan holde til den kritik, der kommer. Han kan nævne mange politikere, som han har haft et 

godt samarbejde med, og som har givet ham erfaring.  
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Det er ham, der har været ansvarlig for at afholde og afvikle en række politiske kurser, når 

der har været generalforsamlinger og møder, m.v.  

 

At han bliver beskyldt for at være en hård banan, undrer ham. Det er svært at forestille sig, at 

han kunne have haft sit job så mange år, hvis det var sådan, at det forholdt sig. Det billede, 

der er tegnet af ham i kredsretten, kan han ikke genkende. Han har levet med sin ægtefælle i 

45 år, og de har holdt sølvbryllup. De har sammen tre børn og tre børnebørn. Børnene og hans 

kone bakker ham op. Han har mange venner, og han har aldrig haft problemer med hverken 

sine venner eller sin arbejdskammerater. De taler næsten aldrig om arbejde hjemme. Når han 

tager fra arbejde, lader han arbejdet blive på kontoret. Det gør ham utryg og bevæget, at han 

beskyldes for at have gjort de ting, som han er tiltalt for. Hans familie og hans venner er også 

uforstående over for beskyldningerne.  

 

Han har været sportsmand igennem mange år og har været på landsholdet i fodbold. Han har 

også været med aktiv med det sportslige ungdomsarbejde i Uummannaq. Han er glad for at 

have hjulpet fodboldklubben i Uummannaq med at opnå sportslige resultater.  

 

Han har aldrig oplevet anklager for sexchikane. Heller ikke på Siumutkontoret er anklagerne 

blevet fremsat. Han blev nærmest svimmel, da han blev præsenteret for anklagerne. Det er 

falske anklager, og han kan ikke acceptere dem. Det er tankevækkende. Han kan ikke lade 

være med at tænke, at det er fremsat med den politiske hensigt at få ham fjernet. Det er en 

sammensværgelse, hvor mange mennesker er gået sammen om at få ham fjernet fra Siumut. 

Den historie han har været med til at skrive for Siumut siger noget om hans kærlighed til 

politik og hans kærlighed til mennesker.  

 

Da mistilliden til V1 kom frem under landsgruppemødet i sommeren 2019, var han på ferie i 

Danmark. Der var mange, der sagde til ham, at modstanderne havde ventet på at han ville 

rejse til Danmark. Heldigvis kunne han kontaktes via telefon og mail. Det var et kæmpe pro-

blem for Siumut og for Landsstyret. 20 af gruppens medlemmer fremsatte et mistillidsvotum 

til V1. Han gik derefter i gang med udredningsarbejdet og tog kontakt til lokalafdelingerne. 

Der var over 40, der svarede, at de havde tillid til V1, og de bad ham arbejde for, at V1 ville 

fortsætte frem mod næste valg.  

 

Under generalforsamlingen i 2020 viste det sig, at der var dannet en gruppe i Siumut, der 

havde til hensigt at vælte V1. Det lykkedes imidlertid ikke.  

 

I løbet af efteråret kom der forskellige oplysninger frem, der kunne danne mistillid mod V1. 

Det arbejdede de meget med. Som partisekretær er han væbner for formanden. Og det har han 

altid været. Tro mod partiet og tro mod sin formand. Hans opgave som partisekretær var at 
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støtte formanden. Han tog kontakt til lokalafdelingerne, da V1 blev forsøgt væltet. Det er en 

fordel at kende folk i bygder og byer. Da beskydningerne mod V1 kom frem i efteråret 2019, 

lød de bl.a. på, at V1 ikke havde en god kontakt til lokalafdelingerne, og at han gemte sig for 

befolkningen. Der kom også en beskyldning om, at V1 havde lånt sin båd ud til en kammerat, 

der så kunne fiske kvoten op.  

 

Han er ikke i tvivl om, at der er tale om en sammensværgelse mod ham, for det har længe 

været en ide i partiet, at man først kan fjerne V1, når han selv er fjernet. Sammensværgelsen 

blev igangsat ved anklagerne om sexchikane. Han kunne jo ikke fjernes på baggrund af sin 

indsats for partiet.  

 

Da han var i Danmark i efteråret 2019, hvor han skulle til møde med Socialdemokraterne, fik 

han oplyst fra to siumutter, at nogle var efter ham som partisekretær. Siumutterne fortalte 

ham, at X3 havde henvendt sig til dem og fortalt, at F1 havde fortalt, hvordan han kunne 

fjernes som partisekretær. Det var der, at han fik billedet af, at der var igangsat et arbejde med 

at fjerne ham fra posten som partisekretær.  

 

Det er korrekt, at han har haft en lang karriere, og at han været ganske indflydelsesrig igennem 

sin karriere i Siumut. Det var ham, der stod for valgprogrammer og oplæg til samme.  

 

Man skal ikke være en hård banan i det daglige, men hengivende. Det er ikke hver dag, at 

man ser hårdhed i Siumut. Et job som partisekretær handler i store træk om at få partiets 

politik igennem. Det har han været god til. Man kan godt sige, at han har været god til at få 

sin vilje, men det er selvfølgelig ikke sket altid. Hvis man ikke kender systemet, så kan man 

ikke opnå særlig mange ting.  

 

Når man bliver beskrevet som temperamentsfuld hænger det nok sammen med, at han ser 

meget alvorlig ud. V4 har fortalt ham, at man næsten kan blive bange for ham. Men det nok 

kun godt, når man skal have sin politik igennem. Men normalt er han glad, og han spiller og 

hører musik.  

 

Siumut Ungdom er organiseret for sig selv i forhold til Siumut. Partisekretæren skal selvføl-

gelig sørge for, at organisationerne hænger sammen. Siumut Ungdom er en organisation med 

selvstændig økonomi, og de har deres sekretær. Siumut Grønland har en person ansat til at 

varetage arbejdet med Siumut Ungdom. Både V5 og F4 har haft den rolle. F1 blev ansat i 

Siumut Ungdom. Efter vedtægterne er det partisekretæren, der skal skrive under på ansættel-

seskontrakten.  
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Foreholdt sin forklaring til kredsretten om, at han først startede som partisekretær i slutningen 

af 2015, men at han underskrev en ansættelseskontrakt i januar 2015, forklarede han, at han 

blev ansat første gang som sekretær fra 2005-2010, og derefter igen fra 2015. X7 blev lands-

styreformand efter valget i 2013. Han var i Niaqornat fra 2010-2013, og blev af næstforman-

den i Siumut hentet tilbage til Siumut. Han blev valgt som 2. næstformand i 2014. Da X7 

måtte forlade posten i 2014, udpegede hun V1 som sin efterfølger. Han var ikke ansat som 

partisekretær, men blev hentet ind og konstitueret partisekretær. Det var tanken, at han skulle 

prøve at være partisekretær i 3-6 måneder. Jobbet hang dog ikke så godt sammen med, at han 

havde sit eget firma. Han var således konstitueret fra 2014, men blev først officielt partise-

kretær i 2015.  

 

Når han har forklaret, at tonen måske tidligere har kunnet opfattes som sexistisk, ligger dette 

flere år tilbage. Han har aldrig selv tænkt noget sexistisk med det. Han fulgte bare den almin-

delige tone. Både nu og tidligere har man i grønlandsk kultur forskrækket folk ved at række 

ud/slå ud efter deres kønsorganer. Han har ikke brugt sig om det, men det var en tradition. 

Det blev dog ikke anset som sexistisk, men det var et problem. Den tidligere borgmester i 

Maniitsoq fik f.eks. på et tidspunkt bundet sin arm ind fordi han ikke kunne lade være med at 

prikke til andre. Det er udelukkende et spørgsmål om kultur.  

 

Man indførte lovgivning omkring sexchikane i 2013 under X8. Og det er nok fra det tidspunkt 

af, at tonen/adfærden er blevet ændret. Den adfærd og tone, der tidligere har været, har nok 

været før 2013.  

 

F1 havde ikke sit eget kontor. Hun delte kontor med V5. Når han i sin forklaring har sagt, at 

der blev talt om seksuelle ting for at få glæden frem, så var det f.eks. noget med at ”række” 

hånden frem og sige ”Qeek”. Folk fra partikontoret kunne også finde på at råbe ud ad vinduet 

til forbipasserende og sige: ”se en flot dame/mand”. Han har aldrig sagt noget med at kneppe 

til nogen. Det var heller ikke sådan noget, der blev sagt på kontoret.  

 

Det var bestemt ikke hver dag, at der blev sagt sådan noget. Der blev heller ikke sagt noget 

direkte seksuelt, det var mere sådan: ”Wow …. Flotte cowboybukser”, selvom man måske 

har ment en flot person. Det var nok mere væremåden, der kunne være sexistisk.  

 

Han talte med X4 og V3 omkring, at F4 ikke havde ryddet op efter sig. De skulle holde et 

møde med nogle andre partier, og medlemmerne stod og ventede på gangen. Det var F4s 

opgave at rydde op i mødesalen, og der skulle altid være rigtig pænt. V3 fortalte ham, at F4 

var gået op til X3 bagefter. Han blev rystet og råbte ad F4. Han talte med F4 på hendes kontor, 

og der var ikke andre til stede. Døren stod åben. Der var ikke andre, der overhørte det.  
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X3 har fortalt to landstingsmedlemmer, at F1 har en sag, der kunne få ham fjernet. Han er 

ikke i tvivl om, at det er F1, der står bag sammensværgelsen mod ham. Hun har samlet sine 

soldater mod ham.  

 

X3 var kandidat til formandsposten. X2 kan måske ikke lide ham fordi han siger tingene lige 

ud. Det hænger ikke sammen, at han skulle have udsat nogle for sexchikane. Det er falske 

forklaringer, som X2 og X3 har afgivet. De forklaringer, der er afgivet i kredsretten, under-

bygger hinanden. Der er tale om en sammensværgelse. Der blev oprindeligt sagt i radioen, at 

der var ti kvinder, der havde skrevet til hovedkontoret og klaget over ham. Den endelige tiltale 

vedrørte dog kun 4 kvinder. Han har aldrig set den undersøgelse, der er foretaget i Siumut. 

Han er sikker på, at vidnerne har talt sammen inden de afgav forklaring. Han er sikker på, at 

de har fundet på historierne for at få ham fjernet fra posten.  

 

Han blev fritaget fra sit job som partisekretær allerede inden sagen kom for retten.  

 

Hans hørelse er ikke altid så god. Hans kone siger, at han taler for højt.  

 

De fire kvinder, der har anmeldt ham for blufærdighedskrænkelse, er både politikere og an-

satte i partiet. F1 var allerede valgt til Folketinget, da hun anmeldte ham. F4 var ansat i Si-

umut, ligesom F2. De var ikke politikere. F3 var i Nuuk under uddannelse, og arbejdede med 

Siumut Ungdom. Hun var med i bestyrelsen i Siumut Ungdom.  

 

Han har tidligere forklaret, at tonen kunne være usmagelig i Siumut Ungdom. Det handler 

om, at tonen kunne være diskriminerende, eller at medlemmerne kunne tale grimt om andre 

mennesker.  

 

Efter vedtægterne skal Siumut have en person ansat, der varetager Siumut Ungdoms interes-

ser. Det var V5, der blev ansat til den rolle. Hun var på vej væk, da han tiltrådte som partise-

kretær, men han gav udtryk for, at han kunne bruge hende. Han mente ikke, at hun var farlig 

for ham. Han er dog bekendt med, at hun bagtaler ham en gang imellem omkring arbejdet. 

Det var hendes opfattelse, at han var for hård. Dem hun talte om ham med var mest medlem-

mer fra Siumut Ungdom. Han kender flere i ungdomspartiet, som deler hans meninger og 

holdninger, og som han taler med. V5 var imod ham på nogle punkter fordi hun nok håbede 

på at få en højere placering i partiet. Hun er fra Nuuk og har en familie, som har en forretning 

i byen. Han spurgte hende f.eks. en gang hvorfor hun brugte så mange penge på at handle ind 

i sin families butik, og dette gjorde hende ophidset.  
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V2 var kontorchef i 2013 og partisekretær i 2014. På daværende tidspunkt havde han nogle 

personlige problemer, hvorfor han lukkede sig mere og mere inde på sit kontor. Det var derfor, 

at han blev hentet ind. Han har talt med V2 om det efterfølgende.  

 

V1 har forklaret, at han var formand for Siumut fra 2014 og frem til 2020. Han har været 

medlem af Siumut siden midten af ’80erne. Han var været i Inatsisartut og er stadig i Lands-

tinget. Indtil april 2021 var han Landsstyreformand. Han blev væltet som formand i vinters 

og X9 er formand nu.  

 

Inden han blev politiker, arbejdede han bl.a. som sømand, politimand og er i gang med sin 

fjerde uddannelse som kyst- og sætteskipper. Han var politimand i 10 år.  

 

Inden han blev afsat som formand foregik der en magtkamp internt i partiet. Det var vigtigt 

for ham at standse kammerateri, og det har han altid prioriteret. Hans venner i Siumut er som 

følge deraf blevet færre. Det vigtigste for ham er, at man skal være ærlig og arbejde. Han har 

arbejdet sammen med T i flere år. Folk som er loyale og hengivne, har han et godt samarbejde 

med. Og han er ikke bange for at skille sig af med folk, der er det modsatte.  

 

Ts rolle i Siumut var at få alle partimedlemmerne til at arbejde sammen efter Siumuts politik. 

De skulle holde sammen som parti, og det var også derfor, at han havde kontakt til alle lokal-

afdelingerne. Ts rolle var at holde sammen på det hele og være en klippe for formanden.  

 

Under den sidste valgperiode var det hårdt at være formand for Siumut, og der blev holdt et 

ekstraordinært valg i Inatsisartut. Det var bl.a. vedrørende den nye lufthavn. Der var flere af 

de ting, Siumut besluttede, der ikke blev fulgt. En episode vedrørte arbejdet med lufthavnen, 

hvor den medarbejder, der skulle følge op på opgaven, lagde opgaven i ”skuffen”, idet det 

ville berøre hans hjemkommune. Efter hans opfattelse var det vigtigt, at lufthavnsaftalen faldt 

på plads under koalitionsaftalerne.  

 

Der blev flere medlemmer af partiet i løbet af 2019, som ønskede at forhale processen med 

lufthavnen. Nogle af partiets medlemmer forsøgte at komme uden om lufthavnsaftalen, men 

vidnet forsøgte sammen med T at råde bod herpå. Den anden gruppe modarbejdede bevidst 

den strategi som ledelsen oprindeligt havde besluttet, og han blev endvidere bekendt med, at 

der var et ønske om at vælte ham.  

 

Modstandernes bagtanke var, at T skulle væk, inden han selv kunne væltes. T var et problem 

for modstandsgruppen, idet han havde kontakt til alle lokalafdelingerne. Lokalafdelingerne 

spiller nemlig en meget vigtig rolle i Siumut.  
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Da sagen begyndte mod T, kunne han allerede mærke, hvad det var, der skulle ske. I den 

politiske verden foregår der meget beskidt. Det faktuelle så han også, og det var, at den anden 

gruppe ville gøre meget for at få lufthavnsprojektet stoppet.  

 

Han har kendt T i mange år, og han er et menneske som siger tingene lige som de er. Han 

siger direkte til dem, der har gjort noget forkert, at de har gjort noget forkert. Det er det gode 

ved T. Som person er han meget fysisk og giver typisk de andre mødedeltagere et kram i 

stedet for at give hånd. Dem der kommer fra bygderne, er måske lidt generte, men T krammer 

dem, og får dem på den måde ind i fællesskabet.  

 

Der er ikke noget seksuelt i den måde T er fysisk på. Han kan slet ikke genkende det, T er 

anklaget for at skulle have gjort. T kan være hård som leder, og hvis en medarbejder træder 

ved siden af, understreger han over for vedkommende, at der skal rettes op. Han siger tingene 

direkte. Han kan slet ikke se for sig, at T skulle have begået de overgreb. Han er jo ikke på 

kontoret døgnet rundt, men de taler sammen og hver morgen holder de møder i gruppen.  

 

Hvis de overgreb faktisk var blevet begået, var det helt sikkert nået frem til ham på kontoret. 

Det kunne ikke være sket, at der var foregået overgreb uden at han havde kendskab til det. I 

det tilfælde, at der var nogen der blev krænket, vidste de godt, hvor han befandt sig. Han er 

meget klar omkring, at han ikke vil acceptere sådanne ting.  

 

Tonen var som den var. Den er magen til den, der er mellem politifolk og søfolk og andre. 

Det var sådan en tone, som der kan være rundt omkring på arbejdspladser eller i foreninger.  

 

Det kan godt tænkes, at nogle ville sige, at en havde nogle flotte bryster eller en god røv. 

Sådan var tonen bare. Men det er jo ikke kun noget, der foregår i politik. Det er ikke blevet 

sagt for at krænke nogle, men kan f.eks. være en bemærkning som er faldet under et møde. 

Alle kunne have sagt sådan noget. Han skal ikke kunne sige, om T kunne have sagt til nogen, 

at de havde læber, der var gode til at sutte, eller at vedkommende ville være dejlig at tage 

bagfra. T var ikke værre end andre i relation til at benytte sig af den tone. Når T er tiltalt for 

at have talt som påstået, så er der flere andre, der også burde sidde som tiltalte.   

 

Han har ikke set T tage fat på nogens bryster eller baller. Han har måske taget fat i siden af 

maven eller brystet på en for at sige, at vedkommende har taget på. Han burde måske blive 

bedre til at holde lidt på det, han gerne vil sige. Han har heller ikke set T klaske nogen bagi. 

Heller ikke som opmuntring. Han har behandlet alle ens og har ikke behandlet nogen seksuelt. 

T har været sammen med sin kone i så mange år, og vidnet kan ikke forestille sig, at T kunne 

have gjort sådan noget. Han har aldrig set T have nogen seksuelle hensigter med sine berø-

ringer.  
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Han vil ikke forsvare ham, men han har ikke set, at T skulle have gjort noget seksuelt.  

T var ikke mere grov over for kvinder end over for mænd. Han sagde sin mening direkte, hvis 

nogle trådte ved siden af. Han har ikke hørt T opfordre andre mænd til at være sexistiske. 

Inden for Siumut er det alment kendt, at kvinderne kan svare for sig selv.  

 

Han er dog bekendt med, at der er nogen, der ikke har brudt sig om tonen i partiet, og der er 

nu opsat skilte med regler for, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er.  

 

T havde bestemt betydning for, at han kunne blive siddende som formand.  

 

T havde en meget direkte tone over for både mænd og kvinder. Foreholdt, at vidnet X2 i 

kredsretten har forklaret, at T altid sagde upassende og seksuelle ting, forklarede han, at han 

ikke altid opholdt sig på partikontoret. Han kan dog på ingen måde genkende, at T skulle have 

talt sådan hele tiden. Hvis det havde været tilfældet, havde han vist ham døren.  

 

T forlod jobbet som partisekretær, da hovedbestyrelsen drøftede sagen og suspenderede ham. 

Sagen begyndte ved, at vidnet og T sad sammen på partikontoret sammen med et folketings-

medlem. Folketingsmedlemmet fortalte, at der var noget, hun skulle sige. Han bad vedkom-

mende om at sige det, mens T var der. Men vedkommende ville ikke sige noget foran T, så T 

blev bedt om at gå. T blev meget forskrækket og gik ud. Vedkommende overrakte vidnet et 

brev og fortalte med tårer i øjnene, hvad der var sket. Det var F1. Han bad F1 om at henvende 

sig til politiet, og ville give hende brevet tilbage. Hun ville ikke tage brevet retur. Han kon-

taktede politiet for at få vejledning, og der blev han vejledt om, at F1 skulle rette henvendelse 

til politiet og tale med den afdeling, der beskæftiger sig med den slags sager. 

 

Vidnet fik partikontoret til at stemple brevene bagpå, så man kunne se, at de ikke havde været 

åbnet. Vidnet blev forbavset over, at hovedbestyrelsen havde fået brevene ad omveje.  

 

Han holdt efterfølgende møde med lederen af forretningsudvalget og forklarede, hvad der var 

sket. Derefter blev der truffet en beslutning om, at F1 selv skulle anmelde det til politiet. F1 

ville ikke selv anmelde det, og hun skrev en fortørnet besked til vidnet omkring, at hun troede, 

at han ville bringe det hele i orden. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget var meget klare 

omkring, at T skulle forlade posten, mens sagen kørte. Han blev herefter fritaget for tjeneste. 

T har selv sagt op efterfølgende.  

 

Da X7 blev valgt som formand, blev der foretaget nogle ændringer i sekretariatet. Der var 

bl.a. ikke længere penge til en studentermedhjælper, så X1 var nødt til at afskedige F1. Da F1 
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nogle år senere blev valgt ind i Folketinget, kaldte hun X1 til sig og oplyste, at de ikke kunne 

arbejde sammen. X1 blev herefter fyret.  

 

Det var tydeligt for vidnet, at årsagen hertil var, at der var nogle familiemedlemmer, der skulle 

i sekretariatet i stedet for. T gjorde F1 bekendt med, at det ville komme på forsiden af aviserne, 

hvis hun ansatte sin familie. Vidnet har altid været åben omkring, hvem han stemte på. Og 

det har ikke været F1.  

 

Han deltog på et tidspunkt i arbejdet med at skifte medlemmer af Siumuts bestyrelse ud. F1s 

kæreste, havde på daværende tidspunkt været i bestyrelsen i 4-5 år, og stod derfor for at skulle 

skiftes ud. Det gjorde ondt på dem økonomisk, at han fik frataget sin plads. I den tid vidnet 

har siddet i spidsen af Siumut, har han gjort meget for at komme kammerateri til livs.  

 

Han er ikke i tvivl om, at der er nogle, der kunne finde på at overtræde kriminalloven for at 

få en anden formand end ham. Det politiske spil er beskidt. T har længe været hovednøglen 

til at få skiftet formanden. Hvis man ikke kan skifte formanden direkte, så kan man fjerne 

hovednøglen, og derved få skiftet formanden.  

 

V2 har forklaret, at han tidligere har været ansat i Siumut. Først som konsulent i 2012 og 

senere som partisekretær. Han var formelt partisekretær indtil udgangen af marts 2015, men 

blev fritstillet fra december 2014. Han husker, at T var på besøg til nogle gruppemøder op til 

efterårssamlingen i 2013. Det var højest et par gange. Han ved ikke, hvor T ellers var. Det er 

meget almindeligt, at der er gæster til gruppemøderne. Det kan være kendte ansigter inden for 

Siumut, som er gæster. F2 var tilknyttet Siumut Ungdom på daværende tidspunkt. Hvad han 

ved af, havde hun ikke noget at gøre med T. Møderne blev typisk holdt om formiddagen, 

mens møder med SIS typisk blev afholdt om eftermiddagen/aftenen, hvor SIS kom i loka-

lerne.  

 

Han er ikke bekendt med, at T skulle have krænket nogen i hans tid. Han kender heller ikke 

noget til nogen klager, ligesom han ikke er bekendt med, at der er var nogle, der skulle være 

bange for T. Hvis der var nogle, der blev udsat for blufærdighedskrænkelse, ville det nok 

blive forelagt for hovedbestyrelsen. Han går ud fra, at han ville være blevet orienteret, hvis 

det var sket.  

 

Da han hørte om sagen mod T, tænkte han først, at det var noget rod, at han ikke havde vidst 

noget. Han skrev til F1 efterfølgende og tilkendegav, at det var godt, at de satte en fod ned 

over for krænkelser. Hun skrev tilbage, at hun var glad for støtten. Hertil svarede han, at han 

var ked af, at hun ikke havde sagt noget om det tidligere, for så kunne han have reageret på 

det. Dette svarede hun ikke på.  
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Det var organisationsændringer, der medførte, at han blev fritstillet. Han kan kun gætte på, 

hvem der stod bag hans opsigelsesbrev. Han ved ikke, om V5 spillede en rolle heri. De var 

dog ikke på talefod dengang, idet han havde indstillet hendes afsked til hovedbestyrelsen, 

hvilken de havde efterkommet.  

 

V5s rolle i Siumut Ungdom var stor. Hun hjalp dem på må og få, men hendes rolle var nok 

mest som en mentor. De andre havde travlt med det andet i organisationen, og V5 har over-

skud til at være inde over de unge i relation til rådgivning osv.  

 

Tonen i partiet var som den almindeligvis er i Grønland. Tonen var ikke mere seksuel end 

andre steder, som f.eks. i KNR og i Selvstyret. Tonen afspejler generelt den lidt grønlandske 

måde at være sjofel og humoristisk på. Der er dog altid en grænse. Man tager ikke nogen på 

skridtet eller lign. Tonen er egentlig ikke under bæltestedet, snarere over bæltestedet. Han 

mener ikke, at der blev talt åbenlyst om gode bryster og gode røve. Det var i hvert fald ikke 

åbenlyst, mens alle hørte på. T har ikke handlet og sagt anderledes end andre. Han har ikke 

kendskab til, hvordan T har været over for kvinder, men kan kun forklare, hvad han har gjort 

ved ham. T har f.eks. taget fat i hans side og givet ham et kram. Han har ikke set, at T skulle 

have taget nogen kvinder på brysterne eller røven. Havde han set det, havde han taget kraftig 

afstand fra det og havde nok næppe taget ham ind som konsulent op til valget i 2014. T blev 

vist hyret med en tidsbegrænset ansættelse på 3 måneder som konsulent.  

 

F1 har supplerende forklaret, at dengang hun fik skæld ud af T skyldtes det, at Siumut Ung-

dom, SIS, havde lavet en kampagne imod IA. Hun var sekretær for SIS og T mente, at hun 

havde medindflydelse på kampagnen. Hun sagde til T, at han ikke skulle bestemme over 

hende i hendes fritid. Hun havde følelsen af, at han ville ikke have, at hun gjorde noget uden 

hans tilladelse. SIS ville gerne lave en modkampagne mod IA, der dengang havde en folke-

tingskampagne. Derfor blev der lavet en blå blok over nogle af plakaterne, hvilket blev anset 

som vandalisme. Da hun som sekretær havde hjulpet til at med at printe og uddele, så fik hun 

skæld ud over det. Hun fik følelsen af, at hun skulle konsultere ham over de ting, som hun 

gjorde i sin fritid, og det ville hun ikke acceptere.  

 

Det var V5, der sad over for hende på kontoret. Der var flere, der sagde til hende, at hendes 

anmeldelse ikke ville blive taget seriøst. Der var flere af kvinderne i hendes partiorganisation, 

der sagde sådan. De frygtede, at deres politiske karrierer ville blive ødelagt og at de aldrig 

ville blive valgt ind igen.  

 

Tonen var lidt opmuntrende. Man måtte gerne sjofle med kvindens krop. Man pressede kvin-

derne til at være en del af denne humor. Man blev set ned på, hvis man ikke grinte med eller 
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ikke kunne svare tilbage. Det var typisk, når der var flere til stede. Det var en form for ”bon-

ding” mellem de mænd, der sad sammen. Og kvinderne blev brugt som led i denne bonding. 

V5 og hun var de eneste kvinder i organisationen på det tidspunkt. Det var mest dem som 

studentermedhjælpere, der skulle lave kaffe. Der var en gammeldags kønsrolleforståelse.  

 

Kulturen på stedet og tonen var under bæltestedet. Hun husker, at det havde været sådan hele 

tiden. Det blev dog mere voldsomt igennem tiden. Nogle af kvinderne sagde, at man skulle 

være stærk for at kunne være der. Men der er grænser for, hvor stærk man kan være som ung 

kvinde.  

 

Der har været en ændring i kulturen i den periode, hun har været i Siumut. Hun hører ikke 

længere udtalelser som tidligere. Dette hænger sammen med, at dette ikke længere tolereres. 

Det er muligt, at det stadig forekommer, men det sker nok ikke så åbenlyst længere. Hun 

bemærkede ændringen i det øjeblik, T sagde op.  

 

Han sagde op, idet der skulle laves en undersøgelse af den anklage, som hun med 9 øvrige 

kvinder havde sendt til hovedbestyrelsen. Der er helt sikkert en sammenhæng mellem hendes 

anmeldelse og det forhold, at T stoppede. Hun er glad for, at hun tog det op. Hovedbestyrelsen 

besluttede, at der skulle laves en undersøgelse. De unge mænd i partiet blev opdraget til at 

være sjofle over for kvinder, og det var sådan det var. Men da den højlydte T, som opfordrede 

til det, forsvandt, ændrede stemningen sig. V3 var også en af dem, der benyttede den tidligere 

tone. Han gjorde, som hans leder bad ham gøre.  

 

Det er korrekt, at der blev sat plakater op med retningslinjer for god opførsel. Hun ved ikke, 

hvornår det blev sat op, men det var først efter, at T ikke længere var partisekretær. På plaka-

terne står der helt basale retningslinjer for, hvordan man omgår hinanden og behandler hin-

anden lige.  

 

X10 og X11 er to, der var i Siumut Ungdom på daværende tidspunkt. X11 arbejder for Siumut 

i Folketinget nu. Det var i 2016, at hun talte med X11 og X10 om det, hun havde været udsat 

for. De syntes, at hun skulle lave en skrivelse omkring det. Det var under en konference i 

Syditalien mellem socialdemokratiske unge, at de talte om det. Hun skrev ikke skrivelsen i 

2016 fordi hun var rædselsslagen, og fordi hun var alene med sine anklager. Hun var usikker 

på, hvem der ville tro på hende, når hun stod over for så magtfuld en person som F1. 

 

Hun følte oprindeligt, at hun sagtens kunne været kommet videre uden at gå til ledelsen, men 

hun oplevede stemningen som ubehagelig på kontoret. Da hun konstaterede, at det stadig gik 

ud over nogle andre kvinder, så var det smertefuldt. Det var f.eks. kvinder, som hun var kol-

lega med, og som hun havde været sammen med i Siumut Ungdom. På daværende tidspunkt 
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havde T det rygte, at han var en, man ikke skulle sige imod, og han var en chef, som man bare 

skulle være der for. Og kvinderne fik fortalt, at de bare skulle være stærke.  

 

Der var ikke kun tale om rygter om seksuelle krænkelser foretaget af T. Det var noget alle 

vidste. Hun har set både klap i røven og sjofelheder. Det var ikke bare rygter, og det foregik 

i et arbejdsmiljø, hvor det var socialt accepteret. Hun har ikke opfattet Ts klap i røven som 

opmuntring. Snarere som noget ubehageligt. Hun har ikke set ham klappe mænd i røven. Der 

kan efter hendes opfattelse ikke være tale om en misforståelse i forhold til, at han bare skulle 

have givet et kram. Der er forskel på et kram og på et kram i 10 sekunder med stønnelyde.  

 

Der er ikke tale om en sammensværgelse for at få T væk med det formål at få V1 afsat. Hun 

vil ikke støtte en formand, der ikke tager anklager om seksuelle krænkelser alvorligt. Hun har 

fortalt V1 flere gange om hændelserne. Han fortalte hende, at han ville vente med at gøre 

noget ved det. Hun mener, at hun har fortalt til politiet, at hun havde fortalt det til V1. Det må 

have været i 2020, at hun fortalte det til V1. Han fortalte hende, at han godt vidste det.  

 

Det var andre partimedlemmer, der sagde til hende, at hun skulle være stærk som kvinde. Det 

var bl.a. X3, X2 og X12, der sagde det til hende. At hun ikke tidligere har anmeldt det, hænger 

sammen med, at det var en del af kulturen. Hun er sikker på, at sådan en adfærd sker flere 

steder.  

 

Hun turde godt reagere over for ham, da han råbte ad hende. Og hendes reaktion var at råbe 

tilbage. Men i en situation, hvor en mand snuser og tager en på røven, så kan man jo fryse og 

ikke reagere. Hun talte ikke med V5 om episoden. Man kan godt sige, at V5 var en slags 

mentor for de unge siumutter.  

 

Hun har talt med nogle om episoderne. Hun har skullet arbejde med sig selv på grund af de 

ting, som hun har været udsat for. Hun har siden sidste efterår siddet i forretningsudvalget, og 

hun har været med til at ændre retningslinjerne for bl.a. adfærden. 

 

Foreholdt, at der har været en postkasse, hvor man har kunnet lægge noget anonymt, forkla-

rede hun, at hun ikke har haft kendskab til en sådan postkasse.  

 

Hun har hørt rygter om, at der tidligere har været kvinder, der har anmeldt til ledelsen i Si-

umut, at T har krænket dem. Folk troede ikke, at man kunne anmelde sådanne ting.  

 

Der er fløje i Siumut, og der var tre, der udfordrede V1 på formandsposten. Hun hører ikke 

selv til nogen fløj, men støtter den person, der kan gøre noget godt for partiet. Hun hørte ikke 

til V1, fordi han nægtede at gøre noget ved de seksuelle krænkelser.  
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Det var hende og F4, der indledningsvist talte om deres oplevelser, og derved fandt de frem 

til flere, der havde været udsat for lignende ting.  

 

F4 arbejdede i Siumut, fordi T havde ansat hende. F2 var i ungdomsafdelingen, og de har gået 

sammen i det sidste år på gymnasiet. Hun har også talt med F2 om hændelserne. At anmel-

delserne først blev fremsat sent, hænger uløseligt sammen med den opfattelse, der tidligere 

har været.   

 

V3 har supplerende forklaret, at han begyndte at arbejde sammen med F4 i enten marts eller 

maj 2018. F4 er en stille en, og i al den tid han har kendt hende, har han ikke hørt hende råbe. 

Han har mødt hende, efter han har afgivet forklaring i kredsretten, og der hilste de pænt på 

hinanden. Det var lige før, hun rejste tilbage til Danmark.  

  

Det er ikke hans opfattelse, at folk i sekretariatet var bange for T. T er en åben person, som 

er tæt på folk, og det er en af grundene til, at det gået godt for Siumut Ungdom. Han har svært 

ved at forstå, at nogle på kontoret skulle have været bange for T.  

 

Før han blev ansat, blev han informeret om, at der var nogle, der gerne ville have T afsat, og 

de forsøgte at påvirke ham. På daværende tidspunkt var han medlem af hovedbestyrelsen. 

Han var også i samme periode næstformand i Siumut, ligesom han var medlem af Inatsisartut. 

Det var personalet i sekretariatet, organisationssekretæren, der prøvede at påvirke ham. Ved-

kommende var grædende og sagde, at Siumut politisk var ved at blive ødelagt. Hun fortalte 

ham, at Siumuts politik blive ødelagt, og at de aldrig ville komme til at vinde igen, hvis ikke 

T blev fjernet. Det var V5, der sagde sådan.  

 

Det var T, der i januar 2018 ansatte ham. Derfor gik han til T og fortalte, at han ikke ville stå 

i midten af det hele. Han kom til partiet for at støtte det. V5 havde han kendt i mange år, og 

alligevel prøvede hun at misbruge den magt, som han havde i partiet.  

Han mener helt oprigtigt, at han kom for tidligt ind i politik. Hans grundholdning er, at lige 

meget hvem han møder, så er det et godt menneske. Det havde han også troet om V5. Det er 

hans opfattelse, at hun også prøvede at påvirke de unge i SIS. Det er ikke i orden, at de unge 

bliver brugt til fordel for, at andre kan få magten.  

 

T er en stærk person, og V1 har haft en god støtte og styrke i ham.  

 

Vidnet har talt med T og bedt ham være varsom, for det var tydeligt, at der var nogle, der 

prøvede at fjerne ham. Der var mange, der ikke kunne lide V1. Opfattelsen dengang var, at 

hvis man skulle vælte V1, så skulle hele organisationen påvirkes. Det var igennem T, at 



 41 

organisationen skulle påvirkes. T har været i Siumut i mange år, og man kan godt sige, at han 

har haft meget indflydelse i organisationen.  

 

Internt i Siumut var der i maj 2019 7 personer, der skrev under på, at de ikke stolede på V1 

længere i Inatsisartut. De prøvede at vælte ham. Efterfølgende tog V1 sammen med T kontakt 

til lokafdelingerne, der efterfølgende meldte tilbage, at de stolede på V1. På daværende tids-

punkt havde V1 dårligt hjerte og havde sygeorlov. Efter en operation var han meget frisk, og 

han var blevet endnu stærkere end før. Det viste sig, at det var på grund af hans dårlige hjerte, 

at han havde været meget træt.  

 

V1 ønskede at stille op igen. De 7 personer, der oprindeligt havde skrevet under, genoptog 

arbejdet med at få ham væltet ved at starte en smædekampagne. Mange historier kom frem, 

bl.a. makrelsagen, sagen om stenbiderrogn, om hans bil, osv. Han ved ikke, om og i givet fald 

hvilken rolle F1 spillede i forløbet. Han så ikke meget til hende på kontoret.  

 

Hvis Siumut havde været et skakspil, var T dronningen. Det er jo som bekendt svært at få en 

ny dronning. Der kom en ny partisekretær, men allerede efter 2 måneder flyttede vedkom-

mende.  

 

Han advarede T mod, at der var nogle, der var efter ham. Han syntes derfor det var påfaldende, 

at anklagerne kom hurtigt derefter. Helt personligt har han ikke tiltro til, hvorfor de anklager 

kom netop under magtkampen. Anklagen blev fremsat nogle få måneder inden, at der skulle 

være en ny generalforsamling i partiet.  

 

Det er hans opfattelse, at alle knive blev spidset under magtkampen. Det er underligt, at an-

klagerne først kom på det tidspunkt. MeToo var startet allerede, så det var ikke kun derfor, at 

anklagerne blev fremsat på daværende tidspunkt. Han skal ikke kunne sige, om nogle kunne 

finde på at fremsætte sådanne anklager mod T for at få ham og V1 væltet.  

 

F1s mor har fortalt folk rundt omkring ham, at han har voldtaget F1. Der har kørt en sag mod 

F1s mor, X13, på grund af hendes udtalelser, men den blev stoppet på grund af manglende 

beviser. Han er også blevet stalket af F1s mor, og det har været rigtig ubehageligt for ham. 

Hun har f.eks. filmet ham, mens han sad i sin bil. Han har gået til psykolog på grund af for-

følgningen. Han kontaktede F1 for at få hende til at afkræfte, at han skulle have voldtaget 

hende. Og det gjorde hun over for ham. Dette meddelte han endvidere X1.  

 

Han var loyal over for V1, og han har mærket magtkampen på sin egen krop. Han er bekymret 

for, at hvis han en dag skulle blive fyret, så vil der blive talt grimt om ham. At man prøver at 

tage magten fra nogen kan være meget alvorligt, og det kan ske på en meget voldsom måde.  
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Det var lige netop det mønster, der startede med T, hvor man bragte brevet til V1. Det startede 

med rygter. I bestyrelsen var der enighed om, at sagen skulle anmeldes til politiet, fordi ho-

vedbestyrelsen ikke ville være dommere.  

 

X4, X1 og han har været til psykologsamtaler. De var også meget udmattede efter magtkam-

pen.  

 

F1 har bekræftet over for ham, at han ikke har voldtaget hende. Han har skrevet til X1 og 

fortalt ham, at han har talt med F1. Han har ikke voldtaget hende.  

 

Det var i januar 2018, at V5 fortalte ham, at T var ved at ødelægge Siumut.  

V5 gav T skylden for, at der ikke blevet indleveret regnskaber til tiden. Der var ikke rod i 

regnskaberne, men det er et faktum, at der kun er få, der afleverer deres indberetninger til 

hovedbestyrelsen.  

 

På daværende tidspunkt var der mange mennesker på kontoret, og der var mange samtaler, 

som af og til var højlydte. Der kunne dog også være stille.  

 

T var en meget indflydelsesrig person i organisationen. Han kendte mange i Siumut. T er en 

glad person. Og når folk bliver trætte, så syntes han, at det er vigtigt at opmuntre dem. Det 

var meget hårdt under samlingerne, og medlemmerne af både Naalakkersuisut og Inatsisartut 

skulle til møde hele tiden, så der var behov for at kunne grine lidt. T fortalte dem f.eks. en 

sjov historie. Han gjorde meget for at holde stemningen oppe.  

 

Han har ikke oplevet T have en upassende adfærd over for andre, heller ikke kvinder. Gangen 

er dog meget præget af verbale seksuelle ting. Han mener ikke, at T dagligt er kommet med 

upassende udtalelser. Men gangen var generelt meget præget af seksuelle emner. Kvinderne 

talte også om seksuelle ting. Der blev talt meget om sex, og der gik rygter om utroskab. Når 

man kommer ind i et sådant miljø, er det hårdt. Det var navnlig hårdt for ham, fordi han var 

så ung.  

 

Han kender X2. Hun kom af og til på kontoret. Det er meget mere afdæmpet i dag i forhold 

til, hvordan det var i 2014. Der skete en udvikling allerede mens T stadig var partisekretær.  

 

V4 har forklaret, at han har været formand i Siumut i 10 år, og at han har været politiker i 

snart 50 år. Han har kendt T i mange år.  
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Siumut er 44 år gammel, og der har i 44 år været magtkampe internt i partiet. Det har ikke 

altid foregået ved rent trav. Han var ikke selv tilhænger af V1. Han kan ikke forestille sig, at 

man skulle angribe T for at komme tættere på at vælte V1.  

T har altid været loyal over for den til enhver tid siddende partiformand. T var derfor også 

loyal over for V1. Vidnet og T havde i en periode ikke den samme fortrolighed som tidligere, 

idet vidnet ikke støttede V1. 

 

Han kan ikke afvise, at der er en politisk dagsorden ved denne sag. Han har været i politik i 

så mange år, at han ved, at alt er muligt. Han har dog ikke noget belæg for at antage, at det 

skulle have fundet sted i dette tilfælde. Han kan ikke forestille sig, at nogle ville fremsætte 

falske anklager. Man har grebet til mange metoder i en formandskamp, men der har aldrig 

været tale om ulovligheder. Han har i hvert fald ikke oplevet det.  

 

F1, F3 og F4 var alle fremadstormende ungdomspolitikere.   

 

De plejede at spise frokost en masse politikere sammen. En dag sad F1 over for ham og spiste, 

og T kom forbi og satte sin hage oven på F1s hoved. Det var ikke hans opfattelse, at der var 

en dårlig stemning imellem dem. Han tog et billede af dem, fordi det så sjovt ud.  

 

Stemningen på kontoret var god. Han havde det altid godt, når han mødtes med de forskellige 

medlemmer på Siumuts kontor. Tonen var meget ofte under bæltestedet. Hans opfattelse er, 

at mænd har talt om kvinder, og at kvinder har talt om mænd.  

 

Han kan ikke bekræfte, at tonen var sådan, som X2 har forklaret. Han har overhørt, at T har 

talt om kvinder, men han har ikke kendskab til, at T har talt direkte til kvinderne på den måde. 

Det er ikke hans opfattelse, at der har været et særligt fokus på sex i Siumut. Han selv har 

ikke været nogen engel, men han har aldrig befundet sig godt i det. Han har også oplevet, at 

han har været nødt til at trække sig tilbage, hvis tonen blev for meget.  

 

Det kunne være et ønske, at der var større seriøsitet til stede under gruppemøderne, og ikke 

så meget snak omkring, hvad man syntes om hinanden. Han har aldrig hørt T krænke nogen.  

 

Foreholdt, at han til politiet har forklaret, at han havde hørt fra en ven, at en pige engang måtte 

søge tilflugt i receptionen, da hun ville være væk fra T, har han forklaret, at han ikke husker, 

om det var fordi T havde været enten for nærgående eller fordi T var vred på hende. Det var 

ikke fra pigen selv, at han havde hørt det. Det var F4, det drejede sig om.  

 

F2 har supplerende forklaret, at det nærmest var hver dag, at T holdt hende fast i et kram og 

snusede til hendes hals.  
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Da hun var i Siumut Ungdom, havde hun ellers været med til en underskriftsindsamling, hvor 

de havde skrevet, at de ville have en undskyldning. Der skete dog ikke yderligere med under-

skriftindsamlingen, da de ikke turde forfølge det. De var sikre på, at det ikke ville bære frugt.  

 

T er bossen, og de var sikre på, at han ville få dem skammet ud. Hun har kendskab til, at flere 

blevet frosset ude. Der er jo lobbyisme i så stort et parti. Det er muligt, at det var tidligere end 

marts/april 2013, at hun blev udsat for en krænkelse første gang. I begyndelsen kom hun ca. 

en gang ugentligt på kontoret. Det var afhængigt af, hvor meget tid og overskud hun havde.  

 

De arrangerede et kursus for Siumut Ungdom. V4 og de andre topguns var inviteret. T var 

også med, og han fremlagde stolt, hvor meget det kræver at arbejde for et parti. Der har været 

flere arrangementer af denne karakter, men hun husker ikke, hvornår det første specifikt fo-

regik.  

 

Hun er netop færdig som kystskipper og færdig som fiskeskipper af tredjegrad. Hun var sam-

men med F1 på cafe i Katuaq. De talte om, at nu havde han gjort det igen. Vidnet fortalte F1, 

at hun havde skrevet under på en underskriftsindsamling, men at det ikke var blevet til noget. 

De fik opfattelsen af, at der var mange flere i partiet, der havde været udsat for noget.  

 

Hun er medlem af bestyrelsen i Siumut Nuuk og har været det siden sidste år. Hun er ikke 

længere så politisk aktiv som tidligere, fordi hun skal til at tage skipperuddannelsen af 2. grad. 

Det er muligt, at hun tager en hel pause fra politik.  

 

Alle har meninger om formandskampen. Hvis hun ikke havde en mening om det, så havde 

hun ikke været aktiv i partiet.  

 

Hun har ikke været en del af en sammensværgelse, der skulle vælte T for at få V1 fjernet. Det 

er typisk T at sige noget, der skal få dem til at skamme sig. Det har ikke haft betydning for 

formandsvalget, at T blev væltet.  

 

Tidligere har døren været åben til Siumuts lokaler, og der kom ofte mange besøgende. Da hun 

første gang kom ind i partikontoret, blev hun starstruck over at se alle dem, hun normalt kun 

plejer at se i fjernsynet.  

 

V5 var en af dem, der fortalte, at man bare skulle kigge den anden vej. Hun og F1 delte deres 

oplevelser med hende. Alle kvinder, der har arbejdet i partiet eller i Inatsisartut, ved hvordan 

T er. Det er noget, som alle ved. Han har været sådan i alle de år, han har været i Siumut. Når 

T siger de sjofle bemærkninger, prøver han altid at få de andre med. Tidligere vidste hun ikke, 
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at det var kriminelt, det hun blev udsat for. Inden de anmeldte det, var hun bange for at blive 

frosset ude. Det var derfor, de ikke havde anmeldt det noget tidligere. T var jo hendes boss. 

Det var oprindeligt kun hende og F1, der ville anmelde det. Det er hende selv, der har udfor-

met fuldmagten, som hun gav til F1.  

 

Hun ved ikke, om T officielt var ansat i 2013. Hun ved kun, at det var ham, der dirigerede. 

Hun skrev under på anmeldelsen, som blev indgivet i 2020. 

 

F4 har supplerende forklaret, at V5 var stoppet, da hun blev ansat. Det var vist en måned 

inden hendes ansættelse, at V5 stoppede. Man kan nok godt sige, at det var V5s stilling, hun 

fik. Indtil valget i april 2018 var tonen god, og folk var motiverede. Men efterfølgende tog de 

seksuelle krænkende ord til. Det var under bæltestedet, og det startede i sommeren i 2018. 

Det skete periodevis og op til flere gange om ugen. Det var i hendes optik T, der startede op 

med den tone. Og så var der andre, der fulgte med. Det var T, der satte tonen på kontoret. Der 

var ikke nogen ændring i tonen i den periode, hun var ansat. Det er muligt, at det var omkring 

månedsafslutningen, der mest var en negativ tone, men det kan hun ikke greje. Det svingede 

dog dagligt.  

 

I begyndelsen var hun meget motiveret for at arbejde der. Der var visioner og ideer og spæn-

dende projekter, og det var fint. Men det er ikke sjovt, når de krænkende ord blev ved. Hun 

ville ikke bryde sig om, hvis hendes datter skulle arbejde i sådan et miljø. Hvis et ”tassa” og 

et ”nej” ikke er noget, der betyder ”stop”, så ved hun ikke, hvad så er. Det kan ikke være 

rigtigt, at man skal møde op på arbejde og være ængstelig for, at der bliver sagt noget i en 

bestemt tone. Det er ikke motiverende i længden.  

 

Efter hun stoppede i Siumut i december 2019 lavede hun i begyndelsen ikke noget. Hun skulle 

flytte og holde ferie. Hun kunne ikke få nyt job i Nuuk, og hun tog derefter hjem. Hun var 

med til møderne i Siumut og skulle hjælpe til, når der var valg og hjælpe med merchandise. 

Hun har ikke været politisk aktiv efterfølgende og er nu studerende.  

 

Hun har ikke deltaget i noget komplot mod T med den intention at svække V1. Hun havde 

ikke nogen interesse i, hvem der blev valgt som formand for Siumut i 2020.  

 

X3 og X2 lyttede til hende, da hun fortalte om episoderne. Da T gik amok, fik hun lov at falde 

ned på X2’ kontor, for hun var meget bange. X3 fortalte, at hun ville tage det op på møderne. 

X3 fortalte efterfølgende, at hun har haft taget det op på møderne. Det må være i slutningen 

af 2019, at det er blevet taget op. Hun har ikke selv deltaget på møderne, men X3 har fortalt 

hende det. Den episode, hvor T gik amok, drejede sig om, at hun ikke havde smidt sin mad-

bakke ud i skraldespanden. T blev sur og sagde, at hun skulle smide det ud. Han gik efter 
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hendes opfattelse amok. Det var den værste episode, hun var udsat for. Hun sagde op dagen 

efter.  

 

Foreholdt X2 forklaring til kredsretten om, at hun har opfordret hende til at skrive til hoved-

bestyrelsen, forklarede vidnet, at hun ikke mindes, at X2 har opfordret hende hertil. Hun har 

ikke talt med X2 efterfølgende.  

 

Hun har også talt med V1 om det. Lige efter episoden, hvor T blev vred, kom V1 ind på 

hendes kontor.  

 

I begyndelsen af 2020 fandt hun ud af, at flere af pigerne på kontoret havde været udsat for 

det samme. Hun talte med F1 om det.  

 

Foreholdt sin forklaring til kredsretten om, at hun ikke kunne nå at reagere på, at han løftede 

hendes bryst med en kuglepen, har hun forklaret, at der skete så mange ting på det tidspunkt. 

Lige efter T var gået grassat, skulle der være kage på bordet. Kuglepennen blev herefter ført 

op ad hendes hendes bryst, og hun kunne ikke klare mere. Hun frøs. Hun fik ikke sagt noget. 

Hun var i realiteten bange for, at han ville springe på hende, for han havde de vildeste øjne 

mod hende. Hun har set noget tilsvarende i mildere skala.  

 

Han stod til venstre for hende og løftede hendes bryst med en kuglepen. Efterfølgende gik 

han over og købte en kage, hvorefter han var glad. Han bad hende gøre klar i mødelokalet, og 

sagde hun skulle komme ind til de andre og sidde. Hun sagde, at hun ikke kunne komme, 

hvorefter hun gik over til receptionen. Hun tog kontakt til X3 og ventede på at hun skulle 

komme og hente hende. Det var hende selv, der sagde op.  

 

V5 har supplerende forklaret, at hun blev fastansat hos Siumut i 2009. Det var hendes arbejds-

plads, og hun kom dagligt. T har været ansat flere gange som partisekretær. Sidst han blev 

ansat, var det efter at V1 var blevet udpeget som formand efter X7. Det var i december 2014. 

T var også tidligere på kontoret, men han kom ikke så ofte. Hun husker F2, da hun startede 

som frivillig. I begyndelsen var F2 frivillig i Siumuts ungdomsafdeling.  

 

Det kan godt passe, at det var omkring 2013. T har også været indblandet i den lokale parti-

forening som bestyrelsesmedlem på daværende tidspunkt. Hun mener, at F2 og T har været 

på kontoret samtidig.  

 

Foreholdt, at T har forklaret, at han i 2013 var på sin fiskefabrik nordpå og derfor stort ikke 

var i Nuuk, har hun forklaret, at hun kan huske, at T har været i Nordgrønland og været 
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deltager i et foretagende omkring fiskeindhandling, men at hun ikke husker, om han samtidig 

hermed var i Nuuk.  

 

I 2014 havde hun selv nogle konflikter med T. Der var f.eks. en gang, hvor hun skulle beregne 

noget telefonudlæg. Ifølge hans kontrakt fik han betalt sin telefonregning. Hun var ansvarlig 

for økonomien, og hun står for bogføring og kontering. Han kom ind til hende, og de talte om 

den telefonregning, som han skulle have refunderet. Samtidig med, at de talte om regningen, 

kom han hen til hende bag skærmen og så hendes regneark, hvor hun var ved at specificere 

hans regning i forskellige mobilnumre og internet tilslutningsgebyrer. Hun var ved at forklare, 

hvordan hun beregnede det samlede beløb, og fortalte at han kun skulle have refunderet det, 

som han var berettiget til. Mens hun forklarede det, begyndte han at råbe højt, og hun fik ikke 

forklaret færdigt. Han spurgte, om hun forsøgte på at få ham fyret. Han råbte i løbet af ingen 

tid. Hun følte, at han var helt oppe under loftet. Hun var helt paralyseret. Det endte med, at 

han sagde, at han for fremtiden selv ville føre økonomiafdelingen. Derefter smækkede han 

døren i. Det efterlod hende helt paralyseret. Det var en konflikt, som hun havde svært ved at 

komme over. Det skete formentlig i starten af 2015. Hun har aldrig forsøgt at få ham fyret.  

 

Der var også en konflikt, der foregik, mens hun sad i kantinen. Hun plejede at sidde sammen 

med de folkevalgte og spise frokost. Han kom ind i frokoststuen og sagde noget. Han tog om 

hende, og holdt hende fast helt tæt på. Hun kiggede omkring for at se, om de andre så ud til, 

at de syntes, det var mærkeligt. Det var ubehageligt for hende. Siden han gjorde det, har hun 

sørget for at sidde på den anden side af bordet, så hun har kunnet se, når han kommer ind. 

Ellers har hun spist på sit eget kontor. Hun følte, at han overtrådte hendes sfære, og det var 

ubehageligt for hende. Hun har ikke set andre gøre noget tilsvarende.  Hun har oplevet verbale 

ytringer, der drejer sig om de nedre regioner. Hun har sagt til ham, at han en dag ville blive 

væltet på grund af det, men han har bare grinet ad det.  

 

Hun stoppede i Siumut i 2017 eller 2018.  

 

Foreholdt V3s forklaring om, at hun henvendte sig til ham og fortalte, at partiet var ved at 

blive splittet på grund af manglende regnskaber, har hun forklaret, at dette husker hun ikke. 

Hun har siddet i en lokal Siumut afdeling i Nuuk siden hun stoppede med sit arbejde. Hun 

stoppede dog helt i 2018. Da sagen kom frem, var hun ikke længere politisk aktiv og boede i 

Danmark.  

 

Hun har ikke været en del af et komplot for at vælte T med henblik på at svække V1. Hun 

havde i 2020 ikke nogen interesse i, hvem der kom til magten i Siumut. Hun har ikke blandet 

sig siden 2019.  
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Der står ikke noget i hendes kontrakt om, at hun skulle være mentor for Siumut Ungdom. Det 

står dog i vedtægterne, at der er en i Siumut, der skal varetage SIS’ interesser. Hun har været 

sammen med de unge siumutter, når de har været på kursus. Hun har undervist dem i for-

eningsteknik og taleteknik.  

 

Vedrørende episoden på hendes og F1s kontor har hun forklaret, at det var F1, der stod op. 

Selv sad hun ned. Hun kunne se, at T nærmede sig F1. Hun husker ikke, hvor længe hun 

stenede bagefter. Hun gjorde ikke noget ved det bagefter. Hvis hun havde set en, der blev 

udsat for vold, ville hun nok have gjort et eller andet. Hun kan næsten ikke forestille sig andet. 

Det syntes hun ikke, at hun skulle i denne situation.  

 

Foreholdt sin forklaring til kredsretten om, at hun var handlingslammet og paralyseret, har 

hun forklaret, at det var sådan, hun følte det. Når T har opført sig helt uterligt, har han efter 

kun 15 minutter sat sig ned over for hende og talt om noget helt andet. Alt imens hun selv har 

været fyldt op af det, der er foregået tidligere. Det virker som om, at han forsøgte at bede om 

godt vejr og tale om familie, m.v. Hun vil kalde det uterlig opførsel, når han kan blive så vred, 

som han kan. Den værste situation, hun har været udsat for sammen med T, var da han skældte 

hende ud.  

 

Personlige forhold  

T har om sine personlige forhold forklaret bl.a., at de sidste år har været hårde. Anmeldelserne 

mod ham har stået på samtlige de sociale medier, i radioen og osv. Han har fået mange grimme 

kommentarer på de sociale medier, og folk har ringet og sagt, at han skulle aflives. Heldigvis 

sker det kun sjældent nu.  

 

Hans familie støtter ham. Han har ikke noget arbejde, selvom han har mange gode ting at 

byde på. Han har ingen anden indtægt end hans landstingspension på omkring 180.000 årligt.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Sagen vedrører fire forhold om blufærdighedskrænkelse. Tiltalte har nægtet sig skyldig i til-

talen, idet han ikke har krænket nogen kvinder, hverken fysisk eller verbalt.  

 

Bevisførelsen under sagen har hovedsageligt bestået af vidneforklaringer, på baggrund af 

hvilke, landsretten har foretaget sin bedømmelse.  

 

Landsretten finder indledningsvist anledning til at bemærke, at det efter bevisførelsen lægges 

til grund, at T som partisekretær i Siumut har haft en ledende rolle på partikontoret, og at der 

utvivlsomt har eksisteret et over-/underordnelsesforhold mellem ham og anmelderne i sagen. 

Landsretten lægger endvidere til grund, at der på partikontoret generelt har været en meget 
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sjofel tone, og at meget af snakken på kontoret og på gangene har været præget af seksuelle 

undertoner.  

 

Forhold 1 

På baggrund af forklaringen fra F1, lægger landsretten til grund, at tiltalte i ét tilfælde har 

løftet F1s bryst med en kuglepen, og at han – under overværelse af V5 - har taget fat om F1s 

baller, mens hans stønnede. Landsretten har herved lagt vægt på, at F1 har forklaret sikkert 

og sammenhængende herom, og at hendes forklaring til dels understøttes af forklaringen fra 

V5.  

 

Landsretten lægger endvidere til grund, at T har sagt til F1, at hendes læber ville være gode 

til at sutte, og at han – i plenum – har spurgt, hvordan det mon ville være at tage hende bagfra.  

 

Da ovenstående utvivlsomt har været egnet til at krænke F1s blufærdighed, findes T skyldig 

i overtrædelse af kriminallovens § 84 i overensstemmelse med anklageskriftet.  

 

At anmeldelsen først er foretaget i 2020, svækker ikke i sig selv vidnets troværdighed og 

forklaring. Landsretten har ved vurderingen heraf lagt til grund, at F1 var bange for konse-

kvenserne af en eventuel anmeldelse, og at modet hertil først opstod, da hun blev bekendt 

med, at også andre kvinder havde følt sig krænket.  

 

T er endvidere tiltalt for at have udtalt: ”hold da op for nogle bryster…”. Landsretten finder 

efter en konkret vurdering ikke, at denne bemærkning i sig selv er egnet til at krænke blufær-

digheden hos F1, og T frifindes på den baggrund for denne del af tiltalen.  

Det bemærkes hertil, at der med udsagnet ikke er tale om verbal uterlighed på en måde, der 

kvalificerer udtalelsen til at udgøre en krænkelse i kriminallovens § 84’s forstand, idet dette 

fordrer udtalelser af en vis grovhed.   

 

Den omstændighed, at F1 fandt udsagnet upassende, kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Ad forhold 2 

Landsretten finder det ikke med den fornødne sikkerhed for godtgjort, at tiltalte har krænket 

F2 som beskrevet i anklageskriftet. Landsretten har herved lagt vægt på, at F2s forklaring på 

flere punkter ikke fremstod sammenhængende og tilstrækkeligt sikker, og at den divergerer 

fra de øvrige forklaringer, der er afgivet under sagen, herunder navnlig forklaringen fra X4 

og V2. Landsretten har navnlig lagt vægt på, at der er uoverensstemmelser mellem den peri-

ode, hvor F2 har påstået sig krænket og Ts ansættelse som partisekretær.  
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Det forhold, at T efter forklaringerne har opholdt sig på partikontoret to gange under efterårs-

samlingen, kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Da der herefter ikke er ført det til domfældelse nødvendige bevis vil T være at frifinde i dette 

forhold.  

 

Ad forhold 3 

Af de grunde som kredsretten har anført, kan landsretten tiltræde, at T er skyldig i blufærdig-

hedskrænkelse ved at have ført sin hånd fra F3s knæ op mod hendes skridt, alt imens han 

sagde, at hun var lækker.  

 

Ligesom kredsretten lægger landsretten endvidere til grund, at T har spurgt F3, om hun ville 

være hans elskerinde og rejse med ham på ferie. Landsretten finder imidlertid ikke, at dette 

er en krænkelse af F3s blufærdighed, hvorfor T frifindes for denne del af tiltalen.  

 

Landsretten bemærker lige som under forhold 1, at der med spørgsmålet ikke er tale om verbal 

uterlighed på en måde, der kvalificerer udtalelsen til at udgøre en krænkelse i kriminallovens 

§ 84’s forstand, idet dette fordrer udtalelser af en vis grovhed.   

 

Forhold 4 

Efter forklaringen fra F4, lægger landsretten til grund, at T har løftet hendes bryst med en 

kuglepen. Landsretten har herved lagt vægt på, at F4 sikkert har forklaret om, at T efter at 

have overfuset hende verbalt på grund af manglende oprydning, kom ind på hendes kontor og 

løftede hendes bryst med en kuglepen, hvorefter han forlod lokalet.  

 

Landsretten lægger på baggrund af forklaringerne endvidere til grund, at T ved mindst én 

lejlighed har krænket F4s blufærdighed ved at have befølt og klasket hende på ballerne. Det 

forhold, at berøringen efter Ts forklaring er sket som opmuntring, gør ikke handlingen mindre 

krænkende.  

 

Landsretten har ved bevisvurderingen lagt vægt på, at F4 over for landsretten har afgivet en 

sikker og konsistent forklaring, på baggrund af hvilken T findes skyldig i den rejste tiltale.  

 

Foranstaltningen 

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten i skærpende retning lagt betydelig vægt 

på omfanget af krænkelserne og på den ledende position, som T havde i Siumut. Landsretten 

har i relation hertil fundet det godtgjort, at T har udnyttet sin position over for både ansatte 

og frivillige i partiet, og at de forurettede kvinder har været bange for at anmelde ham af frygt 

for eventuelle repressalier.  
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I formildende retning har landsretten lagt vægt på, at krænkelserne over for F1 er begået til-

bage i 2015.  

 

At T ikke tidligere er foranstaltet, og at han har særdeles gode personlige forhold kan ikke i 

nærværende sag føre til, at anbringelsen gøres betinget.  

 

Herefter og henset til karakteren af den begåede kriminalitet fastsættes foranstaltningen til 40 

dages anbringelse i anstalt.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1, betaler statskassen sagens omkostninger.  

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Kredsrettens dom ændres således, at T frifindes i forhold 2, og delvist frifindes i forhold 3.  

 

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom for så vidt angår skyldsspørgsmålet.  

 

T foranstaltes med anbringelse i anstalt i 40 dage.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger.   

 

Mette Munck Grønbæk 

 

 

E Q Q A R T U U S S U T 

 

Nalunaarutigineqartoq  Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit ulloq 14. januar 2021 

 

Eqqaartuussiviup no. 1581/2020  

Politiit no. 5505-97377-00128-20 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Ilassutitut unnerluussissut pisimasoq U-imut tunngasoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi tigune-

qarpoq ulloq 3. november 2020.  
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U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pisimasoq 1 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84, imm. 1 - kannguttaatsuliorneq 

Piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi ilimanarluni 2015-imi januarimiit julip tungaanut, Nu-

umi Siumup allattoqarfiani, P1 arlaleriartumik nuluatigut patittaramiuk, marlunnik ikinnerun-

ngitsumik kuglepenne P1 iviangiata ataanut inissittaramiuk iviangia kuglepennemik kivillugu, 

kiisalu piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi 2015-imi majimiit juni tikillugu, P1 nului illuttut 

tigoriarlugit niaqquni tuianut nimaarami, kiisalu piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi piff-

issat siuliini sioqqullugit, P1 saaffiginnittumik oqarami "kakkaak iviangit...sigguit aluttuillaqqissi-

massapput" aammalu "P1 mikisoq tunuaniit tigullugu qanormita ippa", taamaalilluni P1 kanngut-

saatsuliorluni.  

 

Pisimasoq 2 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84, imm. 1 - kannguttaatsuliorneq 

Piffissami erseqqissumik oqaatigineqanngitsumik 2013-imi martsimiit april tikillugu, Nuummi 

Siumup allattoqarfiani, P2 assani isaakkaalu eqikkamiuk kinguninngualu assani P2 tunuatigut am-

mut nuluanut saamerlermut ingerlatikkamiuk attuualaarlugulu, aammalu qaammatit arlallit qaangi-

uttullu P2 eqikkamiuk pukusuatigullu naamallugu, kalaallisullu oqarluni:"Kujarujussuarneqartaria-

qarpoq illaannalersillugu" assigisaanilluunniit, taamaalilluni P2 kanngutsaatsuliorfigalugu. 

 

Pisimasoq 3 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84, imm. 1 - kannguttaatsuliorneq 

Piffissami erseqissumik taaneqanngitsumi 2017-imi, Nuummi Siumup allattoqarfiani, P3 kalaallisut 

oqarfigigamiuk:"Saniatigoorilakkit, angalaarsinnaanngussagaluarpugut sumulluunniit, oqaan-

nassaatit" assigisaanilluunniit, aammalu piffissami erseqqisumik taaneqanngitsumi piffissami 

taaneqartumi, P3 sanianut ingeriarluni assami aappaa seeqquanut pisikkamiuk aappaalu timaanu 

kaajallallugulu, saniatigullu nimaarluni kalaallisullu oqarluni:"Mamarunartuaannartutit" assigisaan-

illuunniit, tassanilu assani P3 seeqquaniik qummut nalikkaavisa tungaanut ingerlatillugu, taa-

maalinerani P3 piffimmiit qimagulluni, taamaalillunilu P3 kanngutsaatsuliorfigalugu.  

 

Pisimasoq 4 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84, imm. 1 - kannguttaatsuliorneq 

14. maj 2018 piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi Nuummi Siumup allattoqarfiani, P4 nulu-

atigut attuualaaramiuk, aammalu 30. april 2019 piffissami erseqqissumik taaneqanntigsumi P4 nulu-

ata aappaatigut patsillugu kiisalu 28. november 2019 piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi 

kuglepenne P4 iviangiata ataanut inissikkamiuk ivingia kuglepennemik kivillugu, taamaalilluni P4 

kanngutsaatsuliorfigalugu.  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissi-

isarfimmiittussanngortitsinissamik. Unnerluussisussaasunit sillimaffigeqquneqarpoq P1, P2P3 

aamma P4 sinnerlugit taarsiissutissanik piumasaqaateqartoqarnissaa.   

 

 

U pisimasuni 1-miit 4-mut pinngitsuunerarpoq.   

 

U piumasaqaateqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik, tamanna pisinnaanngippat tulliullugu U 

eqqartuunneqassasoq akiligassinneqarnermik.  

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 
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Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq, aamma ilisimannittutut nassuiaateqarlutik P4, I5, P1, 

P2, X2, X3, I3, X4, X1, X6 aamma X5.  

 

Unnerluutigineqartoq, U, nassuiaateqarpoq ulloq 5. januar 2021 aamma ulloq 13. januar 2021 nas-

suiaatigineqartullu eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni issuarneqarput ulluni taaneqartuni.  

 

Ilisimannittut nassuiaateqarput ulloq 5. januar 2021 aamma ulloq 13. januar 2021, nassuiaataallu 

eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni issuarneqarput ulluni taaneqartuni.  

 

Uppernarsaasiissutit 

Suliami uppernarsaasiissutigineqarput nalunaarutiginninnermit nalunaarusiat pisimasunut sisamanut 

tunngasut, pisimasoq 1, ilanngussaq 1, tassani ersersinneqarlutik nalunaarutiginninneq pisimasoq 

ulloq 3. April 2020 aamma piffissaq pinerliiffik oqaatigineqarluni piffissami 02.01.2014-imiit 

31.01.2019-ip tungaanut, suliami pineqarluni kanngutaatsuliorfiginninneq. Nalunaarutiginnittutut 

oqaatigineqarluni P1 aamma pasineqartutut oqaatigineqarluni U.  

 

Pisimasoq 2, ilanngussaq 1, tassani ersersinneqarlutik nalunaarutiginninneq pisimasoq ulloq 8. april 

2020 aamma piffissaq pinerliiffik oqaatigineqarluni piffissami 01.03.2013-imiit 01.02.2019-ip tun-

gaanut, suliami pineqarluni kanngutaatsuliorfiginninneq. Nalunaarutiginnittutut oqaatigineqarluni 

P2 aamma pasineqartutut oqaatigineqarluni U.  

 

Pisimasoq 3, ilanngussaq 1, tassani ersersinneqarlutik nalunaarutiginninneq pisimasoq ulloq 3. april 

2020 aamma piffissaq pinerliiffik oqaatigineqarluni piffissami 02.01.2014-imiit 31.01.2019-ip tun-

gaanut, suliami pineqarluni kanngutaatsuliorfiginninneq. Nalunaarutiginnittutut oqaatigineqarluni 

P1 aamma pasineqartutut oqaatigineqarluni U.  

 

Uppernarsaasiissutigineqarput ilanngussat normulersorneqanngitsut assammik allallugit pig-

innaatitsissutit P2, X14, aamma P3, tamarmik P1 piginnaatippaat U nalunaarutigineqarnissaanut 

kinguaassiutitigut kanngunarsaalluni pissusilersuutinut. Illersuisumit malugeqquneqarpoq tamarmik 

assigiimmik oqaasertalersorneqarsimaneri. 

Uppernarsaasiissutigineqarpoq assi ilanngussatut normuleqanngitsoq, taassuma takutippaa P1 

aamma U qungujulasut. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuusimanngilaq.  

 

Kalaallit Nunaanni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit inummik misissuinermi inerniliinertaani 

ersersinneqarpoq U nalilerneqartoq inuiaqatigiinni sulisitaanissamik eqqartuunneqarnissaminut 

naleqquttuusoq, tassunga atatillugu innersuussutigineqarluni ilanngunneqassasoq piumasaqaatitali-

unneqarluni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit ukiumi ataatsimi nakkutigineqarnissaq. 

Taamatullu aamma ersersinneqarpoq eqqartuussisut isumaqarpata suliaq inuiaqatigiinni 

sulisitaanermit sakkukinnerusumik pineqaatissiissuteqarfigineqarsinnaasoq, nalilerneqartoq nak-

kutigineqarnissamik pisariaqartitsisoqassanngitsoq.    

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaateqarpoq, ilaqutaariissutsikkut inuunera aalajaatsorujussuuvoq, 

aammalu eqqartuussivimmi saqqummiunneqarnerminut, tassa kamajasuunerarneqarnerminut 

oqarumavoq namminneq angerlarsimaffimminni nuliani attornikuunngisaannaramiuk, imaluunniit 

assammik patitsilluni allatulluunniit. Taamatullu aamma qitornani ernuttanilu attornikuunngi-

saannarlugit, asanninnerujussuaq pigiuaannarnikuullugu aammalu ilaquttaminiit annertuumik ikor-

fartorneqarluni.   
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Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Suliami pineqartut tassaapput pisimasut sisamat kannguttaatsuliorsimanermut tunngasut, suliami 

teknikkikkut uppernarsaatissaqarsimanngilaq, taamaallaallu uppernarsaasiissutigineqarsimallutik 

nassuiaatit unnerluutigineqartumit aamma ilisimannittunit nassuiaatit illuatungeriit pillugit. 

 

Taamaattumik eqqartuussisut naliliisussaapput pisuunermik apeqqummut suliami U aamma ili-

simannittut nassuiaataat aallaavigalugit. Pisimasut ataasiakkaarlugit ataani oqaatigineqartutut 

suliarineqassapput. 

 

Suliami pisimasoq 1-mi pineqarpoq qanoq U pisuunersoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 84 kannguttaatsuliorfiginninnermi, piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi ili-

manarluni 2015-imi januarimiit julip tungaanut, Nuumi Siumup allattoqarfiani, P1 arlaleriartumik 

nuluatigut patittaramiuk, marlunnik ikinnerunngitsumik kuglepenne P1 iviangiata ataanut inissit-

taramiuk iviangia kuglepennemik kivillugu, kiisalu piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi 

2015-imi majimiit juni tikillugu, P1 nului illuttut tigoriarlugit niaqquni tuianut nimaarami, kiisalu 

piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi piffissat siuliini sioqqullugit, P1 saaffiginnittumik 

oqarami "kakkaak iviangit...sigguit aluttuillaqqissimassapput" aammalu "P1 mikisoq tunuaniit tig-

ullugu qanormita ippa", taamaalilluni P1 kanngutsaatsuliorluni.  

 

Pisimasoq 1-mi nassuiaateqarput U, P1 aamma I5.  

 

 

Eqqartuussisunit pisimasoq 1-mi nassuiaatigineqartut pingaartinneqarput, aamma P1 aamma I5 nas-

suiaataat uppernartutut ataqatigiissutullu isumaqarfigineqarlutik, ilaatigut marlullutik nassui-

aagamik qanoq U piffissami 2015-imi majimiit 2015-imi junimut P1 tunuaniit nuluisigut 

tigusimagaa.  

U eqqartuussivimmi P1 iliuuserineqartunut pisuunnginnerarpoq, kisiannili nassuiaanermini 

oqaatigalugu P1 nuluisigut patissimassaguniuk kaammattuinerusimassasoq, nassuiaallunilu eqqaa-

masaqarani nuluisigut attualaarsimaneranik, kisiannili immaqa nuluisigut patissimassallugu kaju-

missaarissutaasumik.    

Eqqartuussisunit P1 eqqartuussivimmi nassuitigisaa uppernartutut isumaqarfigineqarpoq, unner-

luussissutillu pisimasoq 1-mi oqaatigineqartut sinneri, nassuiaatigisaalu tunngavigalugit aamma up-

pernarsineqartutut isigineqarluni.  

Taamaattumik U pisuusutut isigineqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 84-

mik unnerluussissummi oqaatigineqartutut.  

 

 

Suliami pisimasoq 2-mi, pineqarpoq qanoq U pisuunersoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 84 kannguttaatsuliorfiginninnermi, piffissami erseqqissumik oqaatigineqanngitsumik 

2013-imi martsimiit april tikillugu, Nuummi Siumup allattoqarfiani, P2 assani isaakkaalu eqikka-

miuk kinguninngualu assani P2 tunuatigut ammut nuluanut saamerlermut ingerlatikkamiuk attuua-

laarlugulu, aammalu qaammatit arlallit qaangiuttullu P2 eqikkamiuk pukusuatigullu naamallugu, 

kalaallisullu oqarluni:"Kujarujussuarneqartariaqarpoq illaannalersillugu" assigisaanilluunniit, taa-

maalilluni P2 kanngutsaatsuliorfigalugu. 

 

Eqqartuussisut pisimasoq 2-mi pisuunermik nalilersuineranni pingaartinneqarpoq P2 eqqartuus-

sivimmi nassuiaataa. P2 uppernartumik nassuiaateqarpoq qanoq U P2 eqissimagaa assanilu nulu-

inukartissimallugu nuluisigullu tigummillugu. Taamatullu aamma nassuiaalluni U oqaaserisai 
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tiinganermut attuumassuteqartorujussuusut aammalu allaffimmi angutit allat nutaat taamaaliornis-

saannut kajumissaartarsimalluni.  

P2 nassuiaatigisai aallaavigalugit, eqqartuussisunit uppernarsineqarpoq U pisuusoq un-

ioqqutitsinermi pinerluttulerinermi inatsimmi § 84-mik unnerluussissummi oqaatigineqartutut.  

 

Suliami pisimasoq 3-mi, pineqarpoq qanoq U pisuunersoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 84 kannguttaatsuliorfiginninnermi, piffissami erseqissumik taaneqanngitsumi 2017-imi, 

Nuummi Siumup allattoqarfiani, P3 kalaallisut oqarfigigamiuk:"Saniatigoorilakkit, anga-

laarsinnaanngussagaluarpugut sumulluunniit, oqaannassaatit" assigisaanilluunniit, aammalu piff-

issami erseqqisumik taaneqanngitsumi piffissami taaneqartumi, P3 sanianut ingeriarluni assami aap-

paa seeqquanut pisikkamiuk aappaalu timaanu kaajallallugulu, saniatigullu nimaarluni kalaallisullu 

oqarluni:"Mamarunartuaannartutit" assigisaanilluunniit, tassanilu assani P3 seeqquaniik qummut 

nalikkaavisa tungaanut ingerlatillugu, taamaalinerani P3 piffimmiit qimagulluni, taamaalillunilu P3 

kanngutsaatsuliorfigalugu.  

 

Eqqartuussisunit P3 eqqartuussivimmi nassuiaataa pingaartinneqarpoq, uppernartumik nassuiaam-

mat qanoq U P3 atorfineqqammersoq oqarfigisimammagu saniatigoorerusullugu oqaannassasorlu 

feriami sumunngasorusunnerluni.  

U tamatumunnga nassuiaavoq piffissap ilaani Lottomi aningaasanik eqquisimalluni, ikasarsimalluni 

feriassanerlutik, pinngitsuunerarlunilu saniatigoorinninnissamik oqarsimanermut.  

Eqqartuussissunilli P3 nassuiaataa uppernarnerutinneqarpoq, uppernarsineqartutullu isigineqarluni 

U pisuunera pisimasut pingajuanni unnerluussutip taannartaani.  

P3 eqqartuussivimmi aamma nassuiaavoq qanoq U siumup ataatsimiittarfiani sofami issiatillutik, 

assani uppataanukartissimagaa nalikkaavisa tungaanut qummut ingerlatillugu.   

Nassuiaatigineqartoq uppernartoq taanna tunngavigalugu uppernarsineqarpoq U pisuusoq un-

ioqqutitsinermi pinerluttulerinermi inatsimmi § 84 unnerluussissutip pisimasuisa pingajuanni 

oqaatigineqartutut.  

 

Suliami pisimasoq 4-mi, pineqarpoq qanoq U pisuunersoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 84 kannguttaatsuliorfiginninnermi, 14. maj 2018 piffissami erseqqissumik taaneqan-

ngitsumi Nuummi Siumup allattoqarfiani, P4 nuluatigut attuualaaramiuk, aammalu 30. april 2019 

piffissami erseqqissumik taaneqanntigsumi P4 nuluata aappaatigut patsillugu kiisalu 28. november 

2019 piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi kuglepenne P4 iviangiata ataanut inissikkamiuk 

ivingia kuglepennemik kivillugu, taamaalilluni P4 kanngutsaatsuliorfigalugu.  

 

Eqqartuussisunit pingaartinneqarput P4, X3 aamma X2 pisimasumi tamatumani nassuiaatigisaat. 

P4 uppernartumik nassuiaavoq qanoq U P4 iviangii, nului uppataalu attualaarsimagai, aammalu ku-

glpenimik iviangia kivissimallugu.  

X3 nassuiaataa, takusimallugu U arnap iviangia kuglepenimik kivikkaa, P4 nassuiaataanut ikor-

fartuutaavoq, naak X3 qularutigigaluaraa P4 imaluunniit arnaq alla pineqarnersoq.   

X2 eqqartuussivimmi nassuiaavoq takusimallugu U P4 iviangiatigut attoraa.    

 

Nassuiaatigineqartoq uppernartoq taanna tunngavigalugu uppernarsineqarpoq U pisuusoq un-

ioqqutitsinermi pinerluttulerinermi inatsimmi § 84 unnerluussissutip pisimasuisa sisamaanni 

oqaatigineqartutut.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiissutissamik aalajangiisarneq pinerluttulerinermi 

inatsisip aalajangersagai malillugit kanngutaatsuliorfiginninnermi apeqqutaalluni peqqarniissusia, 

pineqaatissiisarneq akiliisitanngortinneqarnermiit qaffasinnerusumillu.  
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Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissutissamik toqqaanermi pingaartumik 

pingaartinneqarmat, U partimi siumumi atuuteqarnermigut qaffasissorujussuarmik inissisi-

masimanera.  

 

U suliami pineqartunut pinerlisanut arnanut inuusuttunut ittuusimavoq, arnallu tamarmik oqalut-

tuarisimavaat qanoq annilaanngatigisimallugu U kanngutaatsuliorfiginninneri pillugit oqaaseqarnis-

saminnut, annilaangagamik soraarsitaaqinagamik, imaluunniit annilaangagigamikku U kingune-

qartitsisinnaanera. Tamarmillu oqaluttuarimmassuk U kamajasuusoq, suliami pinerlineqartuinnaan-

ngitsunit nassuiarneqarmat U sakkortuumik kamassinnaanera, aamma ilisimannittunit allanit ta-

manna nassuiaatigineqarpoq.  

  

Ilisimannittunit marluusunit oqaatigineqarpoq nalinginnaasumik ilisimaneqartoq U ”oqaaserisai 

inatsisinngortinneqartartut”, eqqartuussivimmi inuttaa oqaatigineqarpoq ataqqineqartorujussuusoq 

tatigisaallunilu siumup allaffiani, tamannalu aamma atuppoq nuna tamaat piffinni immik-

koortortaqarfinni.  

 

Ilisimannittunit arlalinnit oqaatigineqarpoq, U pissaanilerujussuusoq tamarmillu annerusumik min-

nerusumilluunniit nassuiaatigalugu taassuma tungaaniit arnat tungaannut qanoq pis-

suseqartarsimanera tiinganertut isikkoqarsinnaasumik.  

Takuneqarsinnaavoq ulluinnarni ”akuersaarneqarsimasoq” allaffimmi pissuseq tiinganertut isik-

koqarsinnaasoq, tamanna allannguutaanngilaq eqqartuussisut isumaannut, U arnanut sisamanut kan-

nguttaatsuliortarsimanerata peqqarniissusianut, pissutigerpiarlugu pissaaneqarluni inissisi-

masimanera.   

 

U eqqartuunneqarpoq oqaatsitigut aamma timikkut arnanut sisamanut kannguttaatsuliortarsimaner-

mut, arnat taakkua U tatigisimavaat suliani pillugit annertoorujussuarmik ataqqineqarmat.   

 

Sakkortusaataarujussuarpoq U tatigisatut qaffassissumik politikkip iluani atorfeqartitaasimanera, 

takuneqarsinnaammat parti siumumi arnanut inuusuttunut atorfeqartunut imaluunniit pium-

assutsiniminnik suliaqartunut kannguttaatsuliorfiginnittarsimanera.  

 

Taamatullu aamma sakkortusaatitut isigineqarpoq ukiuni arlalinni kannguttaatsuliorfiginninnerit 

pisarsimaneri, taamaalilluni unioqqutitsinerit aalajangersimasumik periuseqarluni iliuu-

serineqartarsimallutik.  

 

U siusinnerusukkut pineqaatissiissuteqarfigineqarsimannginnera aammalu inuttut atugarissaartunera 

allannguutaanngilaq eqqartuussisut kannguttaatsuliorfiginninnerit peqqarniissusiannik naliler-

suinerannut.   

 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat ulluni 60-ni pineqaatissinne-

qarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq naapertuuttuusoq.  

 

Taamaattumik U eqqartuuneqarpoq ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiit-

tussanngortinneqarluni tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 146, imm. 1, nr. 1 aamma nr. 2, piner-

luttulerinermi inatsisip § 84-ianik sisamariarluni kannguttaatsuliorfiginninnermik unioqqutitsiner-

mut.  

 

Pinerlineqartut sisamaasut arlaannaalluunniit mitagaanermut taarsiiffigineqarnissamik kisaate-

qarsimanngilaq.  

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu suliami aningaasartuutit naalagaaffiup 

karsianit akilerneqassapput. 



 57 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U eqqartuunneqarpoq ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinne-

qarluni. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Eqqartuussisoq 

 
 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 14. januar 2021 

 

Rettens nr. 1581/2020  

Politiets nr. 5505-97377-00128-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget i Sermersooq Kredsret den 3. november 2020. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Forhold 1 

 

Kriminallovens § 84, stk. 1 - blufærdighedskrænkelse 

Ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt formentligt i perioden januar 2015 til juli 2015, på Si-

umuts kontor i Nuuk, at have klappet F1 på balderne flere gange, at have ført en kuglepen frem un-

der F1 bryst ikke under to gange for herefter at have løftet brystet med kuglepennen, samt på et ikke 

nærmere angivet tidspunkt i perioden maj 2015 til juni 2015, at have taget fat i begge F1 balder 

bagfra, mens han lagde sit hoved på hendes skulder og stønnede, samt på et ikke nærmere angivet 

tidspunkt i førnævnte perioder at have sagt, rettet mod F1, "hold da op for nogle bryster...læber som 

må være gode til at sutte" og "hvordan mon det vil være at tage lille F1 bagfra", eller lignende, alt 

hvilket krænkede F1 blufærdighed. 

 

 

Forhold 2 

 

Kriminallovens § 84, stk. 1 - blufærdighedskrænkelse 

Ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt i perioden marts 2013 til april 2013, på Siumuts kontor i 

Nuuk, da F2 rakte hånden frem, at have trukket F2 ind til et kram og herefter ført sin hånd fra F2 

ryg ned til hendes venstre balde, som han befølte, og nogle måneder herefter at have krammet F2 og 
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snuset til hendes nakke, mens han på grønlandsk sagde: "hun skal kneppes så meget, at hun bryder 

ud i latter" eller lignende, hvilket krænkede F2 blufærdighed.  

 

Forhold 3 

 

Kriminallovens § 84, stk. 1 - blufærdighedskrænkelse 

Ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt i 2017, på Siumuts kontor i Nuuk, på grønlandsk at have 

sagt til F3: "vil du ikke blive min elskerinde, så kan vi rejse sammen hvor som helst, du skal bare 

sige til" eller lignedende, og på et ikke nærmere angivet tidspunkt i 2017-2019, at have sat sig ved 

siden af F3 og lagt sin ene hånd på hendes knæ og den anden rundt om hendes krop, samtidig med 

at han stønnede og på grønlandsk sagde: "du er altid så lækker" eller lignende, hvorunder han bevæ-

gede sin hånd fra F3 knæ op mod hendes skridt, hvilket fik F3 til at forlade stedet, alt hvilket kræn-

kede F3 blufærdighed.  

 

Forhold 4 

 

Kriminallovens § 84, stk. 1 - blufærdighedskrænkelse 

Ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt den 14. maj 2018, på Siumuts kontor i Nuuk, at have be-

følte F4 på balderne, og på et ikke nærmere angivet tidspunkt den 30. april 2019, at have klasket F4 

på den ene balde, samt på et ikke nærmere angivet tidspunkt den 28. november 2019 at have ført en 

kuglepen frem under F4 bryst, hvorefter han løftede brystet med kuglepennen, alt hvilket krænkede 

F4 blufærdighed.  

 

 

Påstande  

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i anstalt i 60 dage. Anklagemyndigheden 

har taget forbehold for erstatning på vegne af F1, F2, F3 og F4.   

 

T har nægtet sig skyldig i forhold 1 til forhold 4. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse, subsidært at T idømmes en bøde.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af F4, V5, F1, F2, X2, X3, V3, X4, 

X1, X6 og X5.  

 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 5. januar 2021 og den 13. januar 2021 og hans forklaring er 

referet i retsbøgerne af samme datoer.  

 

Vidnerne har afgivet forklaring den 5. januar 2021 og den 13. januar 2021, deres forklaringer er re-

fereret i retsbøgerne af samme datoer.  

 

Dokumenter 

Der blev i sagen dokumenteret anmeldelsesrapportet vedrørende de fire forhold, forhold 1, bilag 1, 

af hvilken det fremgår at anmeldelsen er sket den 3. april 2020 og gerningstidspunktet ses angivet 

som i perioden 02-01-2014 til 31-01-2019, og at sagen vedrører blufærdighedskrænkelse. Anmelder 

er anført som F1 og sigtet er anført som T.  

Forhold 2, bilag 1, anmeldelsesrapport af hvilken det fremgår at forholdet er anmeldt den 8. april 

2020, gerningstidspunktet ses anført som 01-03-2013 til 01-02-2019, og at sagen vedrører blufær-

dighedskrænkelse. Anmelder er anført som F2 og sigtet T.  
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Forhold 3, bilag 1, anmeldelsesrapport af hvilken det fremgår at forholdet er anmeldt den 3. april 

2020, gerningstidspunktet ses anført som 02-01-2014 til 31-01-2019, og at sagen vedrører blufær-

dighedskrænkelse. Anmelder er anført som F1, og sigtet er T.  

Der blev dokumenteret ubilagerede håndskrevne fuldmagter fra F2, X14, og F3, der alle giver F1 

fuldmagt til at anmelde T for seksuel krænkende adfærd. Forsvareren beder retten bemærke at de 

alle ses at være formuleret ens.  

Der blev dokumenteret et ubilageret foto, der viser F1 og T som smiler.  

 

Personlige oplysninger 

Ter ikke tidligere foranstaltet.  

 

Af personundersøgelse fra Kriminalforsorgen i Grønland, fremgår det af konklusionen at T vurderes 

egnet til at modtage en dom til samfundstjeneste, hvortil det anbefales at der knyttes vilkår om til-

syn i 1 år af Kriminalforsorgen. Det fremgår endvidere at såfremt retten finder at sagen kan afgøres 

med en mildere foranstaltning end samfundstjeneste vurderes der ikke at være behov for tilsyn.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at deres familieliv er meget stabilt, og til den måde som 

han er blevet fremlagt inde i retten, som en hidsigprop, vil han sige at han aldrig hjemme i deres pri-

vate, aldrig har slået sin kone, eller givet håndslag eller noget. Ligesom han aldrig har rørt sine børn 

eller børnebørn, der har altid været stor kærlighed og han får en masse støtte fra sin familie.   

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Sagen omhandler 4 forhold af blufærdighedskrænkelse, i sagen har der ikke været nogen tekniske 

beviser, men udelukkende været tale om bevisførelse i form af forklaringer fra den tiltalte og fra 

vidner for begge parter.  

 

Retten skal derfor vurderer skyldsspørgsmålet ud fra de forklaringer som har været afgivet af T og 

vidnerne i sagen. Forholdene behandles nedenstående et ad gangen.  

 

Sagens forhold 1 omhandler hvorvidt T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 blufærdig-

hedskrænkelse, ved i perioden januar 2015 til juli 2015, på Siumuts kontor i Nuuk, angiveligt at 

have klappet F1 på balderne flere gange, at have ført en kuglepen frem under hendes bryst ikke un-

der 2 gange for herefter at have løftet brystet med kuglepennen, samt på et tidspunkt mellem maj 

2015 til juni 2015, at have taget fat i begge F1 baller bagfra, mens han angiveligt lagde sit hoved på 

hendes skulder og stønnede, samt på et tidspunkt i førnævnte perioder at have sagt rettet mod F1 

"hold da op for nogle bryster...læber som må være gode til at sutte" og "hvordan mon det vil være at 

tage lille F1 bagfra", og dermed om T har krænket F1 blufærdighed.  

 

Vedrørende sagens forhold 1, har der været afgivet forklaring fra T, F1 og V5.  

 

Retten har lagt vægt på de forklaringer som har været vedrørende forhold 1, og retten har fundet F1 

og V5 forklaringer for troværdige og samstemmende, idet de begge blandt andet har forklaret at 

hvordan T i perioden maj 2015 til juni 2015 har taget fat i F1 baller bagfra. 

T har i retten nægtet at have begået handlingerne mod F1, men har under sin forklaring dog udtalt, 

at såfremt han har slået F1 "bagi" så har det været et opmuntrende klap, og han har forklaret at han 

ikke kan huske om har befølt hende på ballerne, men at han måske har klappet hende på ballerne for 

at opfordre hende.  

Retten har fundet F1 forklaring i retten for troværdig, og det øvrige som er beskrevet i anklageskrif-

tets forhold 1, findes på baggrund af hendes forklaring også for at være bevist.   
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Hvorfor T findes skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 blufærdighedskrænkelse som be-

skrevet i anklageskriftet.  

 

 

Sagens forhold 2, omhandler hvorvidt T har overtrådt kriminallovens § 84 blufærdighedskrænkelse, 

ved i perioden marts 2013 til april 2013, på Siumuts kontor i Nuuk, angiveligt at have trukket F2 

ind til et kram og herunder ført sin hånd fra Laursens ryg ned til hendes venstre balde, som han be-

følte, og nogen måneder herefter at have krammet F2 og snuset til hendes nakke, mens han på grøn-

landsk sagde: "hun skal kneppes så meget, at hun bryder ud i latter" eller lignende, hvilket angive-

ligt krænkede F2 blufærdighed.  

 

Retten har ved skyldvurderingen af forhold 2, lagt vægt på F2 forklaring i retten. F2 har troværdigt 

forklaret hvordan T havde givet F2 et kram, og ført sin hånd ned på hendes bagdel og holdt om hen-

des balle. Ligesom hun forklarede at T udtalelser var meget seksuelle og at han opfordrede andre 

nye mænd på kontoret til at gøre det samme.  

Hvorfor retten finder det udfra F2 forklaring, for bevist at T er skyldig i overtrædelse af kriminallo-

vens § 84 blufærdighedskrænkelse som beskrevet i anklageskriftets forhold 2.  

 

Sagens forhold 3, omhandler hvorvidt T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 blufærdig-

hedskrænkelse, ved på tidspunkt i 2017, på Siumuts kontor i Nuuk, på grønlandsk at have sagt til 

F3: "vil du ikke blive min elskerinde, så kan vi rejse sammen hvor som helst, du skal bare sige til" 

eller lignende, og på et ikke nærmere angivet tidspunkt i 2017 til 2019, at have sat sig ved siden af 

F3 og lagt sin ene hånd på hendes knæ og den anden hånd rundt om hendes krop, samtidig med at 

han stønnede og grønlandsk sagde: "du er altid så lækker" eller lignede, hvorunder han bevægede 

sin hånd fra F3 knæ op mod hendes skridt, hvilket fik F3 til at forlade stedet, og derved angiveligt 

krænkede F3 blufærdighed.  

 

Retten har lagt vægt på F3 forklaring i retten, hun har troværdigt forklaret hvordan T da F3var ny 

ansat, havde sagt til hende om hun ville være hans elskerinde at hun bare kunne sige hvor hun ville 

rejse hen på ferie.  

T har til dette forklaret at han på et tidspunkt havde vundet nogen penge i Lotto og i spøg havde om 

de skulle tage på ferie, han nægter at skulle have sagt noget med elskerinde.  

Retten finder dog at F3 forklaring er mere troværdig og finder det for bevist at T er skyldig i denne 

del af tiltalen i forhold 3.  

F3 har også i retten forklaret hvordan T mens de sad i en sofa i Siumuts mødesal har lagt sin hånd 

på hendes lår og ført den op mod hendes skridt. 

Retten finder det ud fra denne troværdige forklaring for bevist at T er skyldig i overtrædelse af kri-

minallovens § 84 blufærdighedskrænkelse som beskrevet i anklageskriftets forhold 3.  

 

 

Sagens forhold 4, omhandler hvorvidt T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 blufærdig-

hedskrænkelse, ved den 14. maj 2018 på Siumuts kontor i Nuuk, at have befølt F4 på balderne, og 

på et ikke nærmere angivet tidspunkt den 30. april 2019, at have klasket F4 på den ene blade, samt 

på et ikke nærmere angivet tidspunkt den 28. november 2019 at have ført en kuglepen frem under 

F4 bryst, hvorefter han løftede brystet med kuglepennen, og derved angiveligt krænkede F4 blufær-

dighed.  

 

Retten har lagt vægt på F4, X3 og X2 forklaringer i dette forhold.  

F4 har troværdigt forklaret hvordan T har befølt F4 på hendes bryster, på ballerne eller på låret, li-

gesom hun forklarer at han har løftet hendes bryst med en kuglepen.  

X3 forklaring om at hun har set T løfte brystet på en kvinde med en kuglepen støtter op om F4 for-

klaring, selvom F4 var i tvivl om der var tale om F4 eller en anden kvinde.  



 61 

X2 har i retten forklaret at hun har set T røre F4 på hendes bryst.  

Retten finder det derfor bevist at T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 blufærdigheds-

krænkelse som beskrevet i anklageskriftets forhold 4.  

 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

blufærdighedskrænkelse afhængig af grovheden med foranstaltning fra bøde og opefter. 

 

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at T har 

haft en meget stor position i form af sit virke ved Partiet Siumut.  

 

T ses at have været chef for de forurettede unge kvinder i sagen, alle kvinder har beskrevet hvor 

meget de har frygtet at skulle sige noget om de krænkelser de blev udsat for af T, da de var bange 

for at blive fyret, eller bange for andre konsekvenser fra T. Da de alle har beskrevet T som at have 

et voldsomt temperament, det er ikke kun de forurettede i sagen som har forklaret at T havde et 

voldsomt temperament, det har de øvrige vidner også forklaret.  

Iblandt vidnerne fra begge har det også været alment kendt at T "ord blev til lov", han blev i retten 

beskrevet som en meget respekteret og anerkendt mand på Siumut kontoret og at dette var gældene 

rundt i alle lokalafdelingerne i hele landet.  

 

Det er beskrevet af adskillige vidner, at T havde en stor magt og alle har mere eller mindre forklaret 

at de har været klar over hvordan tonen fra ham overfor kvinder kunne have en seksuel karakter.  

Det ses at have været "accepteret" i hverdagen at tonen på kontoret kunne have en seksuel karakter, 

dette ændrer ikke på at retten finder T krænkelser af de fire forurettede kvinder for grove, da han 

netop har haft den magtfulde position som han har haft.  

 

T er dømt for verbale og fysiske blufærdighedskrænkelser af fire kvinder, kvinder som har stolet på 

T og som har haft en stor respekt for ham på grund af hans arbejde.  

 

Det er af yderst skærpende omstændigheder at T som en betroet mand med en høj stilling indenfor 

politik, ses at have begået blufærdighedskrænkelser mod unge kvinder som var ansat eller arbejdede 

som frivillige ved partiet Siumut.  

 

Ligesom det er anses for at være af skærpende omstændigheder at blufærdighedskrænkelserne ses at 

være foregået igennem flere år, og dermed tegner et mønster af overtrædelse.  

 

At T ikke tidligere ses at være foranstaltet og ses at have gode personlige forhold, ændrer ikke ved 

retten vurdering af grovheden af krænkelserne.  

 

Retten har fundet anklagemyndighedens påstand om anbringelse i anstalten i 60 dage for passende.  

 

Hvorfor T idømmes 60 dages anbringelse i anstalten for domfældte jf. kriminallovens § 146, stk. 1, 

nr. 1 og nr. 2, for fire overtrædelse af kriminallovens § 84 blufærdighedskrænkelse.  

 

Ingen af de fire forurettede har ønsket at få erstatning for tort.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger. 

 

Thi kendes for ret: 
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T idømmes 60 dages anbringelse i anstalten for domfældte.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 

 

 

*** 

 

 

 

Den 5. januar 2021 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentligt retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Pia Hjort Andersen behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

Akitsinnguaq Olsen var tolk. 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 1581/2020 

Politiets nr. 5505-97377-00128-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

T forklarede på dansk blandt andet, at han kom ind i parti arbejdet i Siumut, han har arbejdet ved 

Siumut i 38 og et halvt år, næsten 40 år. Så han har mødt mange mennesker, ikke bare Siumut, men 

mange mennesker som arbejder med politik.  

T kom ind i bestyrelsen i Uummannaq lokalafdeling, i 1982, og kom i kommunalbestyrelsen i Uum-

mannaq herefter, og har været viceborgmester i Uummannaq kommune.  

Og har været i hovedbestyrelsen i 1984, var i Landstinget i 1987, mener han det var.  

Det var han indtil 1990. og kom ind igen i 1995, indtil han gik i starten af år 2000.  

Han har været næstformand i Siumut også, han blev næstformand for V4 da han blev valgt, det er 

lang tid.  

Og har været i hovedbestyrelsen i mange år.  

T har været involveret i Siumut i mange år og har stor kendskab til alle lokalafdelingerne. T var par-

tisekretær første periode var fra cirka 2005, til 2010. T har så haft sin egen virksomhed til 2015.  

Fra 2010 til 2015, beskæftigede han sig også med Siumut, han passede sin egen virksomhed sam-

men med nogen andre, og lavede for det meste valgprogrammer for Siumut, til kommunalbestyrel-

ser, landsting og folketing. Politik betyder meget, og den kendskab som han har har partiet haft brug 

for.  

 

T lavede kun valgprogrammer i den tid hvor han var selvstændig. T kom ikke meget på Siumuts 

kontor dengang, fordi hans virksomhed var i bygden Niaqornat hvor han var meget, de har hus der. 
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T boede i Nuuk, men var mest i Niaqornat, men han tror at han kun var på kontoret en gang, for at 

aflevere valgprogrammer til kommunalvalg i januar eller februar 2013.  

 

T var stort set ikke på Siumut kontoret, han var der kun én gang i 2013.  

 

T forklarer at da partiet havde generalforsamling i Maniitsoq, i 2014, der var T medlem af Siumut 

bestyrelse i Nuuk og der blev han organisatorisk næstformand. Men det betyder ikke at han var på 

kontoret.  

En organisatorisk næstformand, laver organisatorisk arbejde, kommunikation med afdelingerne og 

sekretærer osv.  

Som organisatorisk næstformand har man kommunikation med partisekretæren, hvis der opstår pro-

blemer eller andet.  

Det er ikke altid nemt at holde styr på alle lokalafdelinger.  

Dengang husker T at det var V2 som var partisekretær, der har vist været 4 eller 5 sekretærer lige 

efter hinanden.  

T startede som partisekretær i 2015, da der var meget store problemer i partiet. X7 blev nødt til at 

gå fra partiet også fik T en masse henvendelser om at han blev nødt til at tage over. Han var ellers 

ikke meget for at komme ind i administrationen igen, fordi han havde sit eget firma, men det var 

nødvendigt.  

Han skulle foretage en organisering af et hurtigt landsmøde, og han stod for landsmødet og valget 

op til jul i 2015.  

Han blev ansat med kontrakt i slutningen af 2015 mener han, og han måtte nedlægge sit firma.  

Det er forskelligt hvor mange ansatte der er fra år til år, partiet er jo stort i Grønland.  

Hovedkontoret i Nuuk, er der hvor de fire personer i sagen har anmeldt T.  

T har ikke arbejdet direkte sammen med tre af de personer som var en del af Siumut ungdom, F1, 

F2 og F3, det gik meget godt for Siumut ungdom dengang.  

F4 har været ansat under T, resten har ikke været ansat under ham.  

T havde ansat V5, og da det voksede og det blev mere krævende at de fik konsulenter, det endte 

med at han ansatte to konsulenter.  

Det er partisekretærens opgave at ansætte, som hovedbestyrelsen godkender.  

Formanden er den øverste for partisekretæren.  

Som organisatorisk næstformand snakker man med de ansatte, afgørelser er naturligvis formanden 

som afgør.  

Man har til opgave at udvikle organisationen. 

Post og breve osv. det var administrationen der sørger for det, man kan ikke have to administratio-

ner.  

Det kan godt hænde at han har bedt nogen om at sende et brev på posthuset.  

Grønlandsk: 

U qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, parti iserfigigamiuk Siumumi sulisimalluni, Siumumi suli-

nikuuvoq ukiut 38-it ukiullu affaa, ukiut 40-ngajaat. Taamaattumik inuppassuit naapittarnikuuvai, 

Siumumiinnaanngitsoq, kisiannili inuppassuit politikkimik suliallit. 

U 1982-imi Uummannami immikkoortaqarfimmi siulersuinut iserpoq, kingornatigullu kommunal-

bestyrelsemut iserluni, Uummannallu kommuniani borgmesterimut tullersortaasimalluni.  

1984-imi siulersuisuunerniilerpoq, 1987-imilu Inatsisartuni, taamaassorivaa.   

Tassaniippoq 1990-ip tungaanut. Iseqqillunilu 1995-imi, 2000-ip aallartinnerani tassaniigunnaarnis-

sami tungaanut.  

Aamma Siumumi siulittaasumut tulliunikuuvoq, I4 siulittaasutut qinigaammat nammineq siulit-

taasup tullinngorluni, tassaaniippoq sivisuumik. 

Siulersuisuunerniippoq ukiorpassuarni.  

U ukiorpassuarni Siumumi akuunikuuvoq, aammalu immikkoortortaqarfiit annertuumik ilisi-

masaqarfigalugit. 
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U partimi allattaavoq siullermik 2005-ip missaaniit 2010-p tungaanut. Taavalu U nammineq sulif-

fiuteqarluni 2015-ip tungaanut.  

2010-miit 2015-ip tungaanut Siumumi suliaqarpoq, allat peqatigalugit suliffiutini ingerlappaa,  an-

nermillu Siumut sinnerlugu qinersinissami pilersaarutit suliarisarlugit, kommunalbestyrelsinut, 

inatsisartunut aamma folketingimut. Politikki isumalerujussuuvoq, aammalu ilisimasani partimit 

atorfissaqartinneqartarsimallutik.  

 

Namminersortuunermi nalaani taamaallaat suliarisimavai qinersinissamut pilersaarusiornerit. Taa-

manikkut U Siumup allaffianiippiartarsimanngilaq, suliffiutaa nunaqarfimmi Niaqarnaniimmat as-

sullu tassaniittarsimavoq, tamaani illoqaramik. U nuummi najugaqarpoq, kisiannili niaqornnaniin-

nerulluni, isumaqarporlu ataasiaannarluni allaffimmiissimalluni, tunniussiartorluni kommunalbesty-

relsimut qinersinissami, pilersaarutinik tunniussiniarluni 2013-imi januar imaluunniit februarimi.  

 

U Siumup allaffianiisimanngiivippoq, taamaallaat ataasiarluni 2013-imi.  

 

U nassuiaavoq parti maniitsumi ataatsimeersuarmat 2014-mi, taamanikkut U nuummi siumumi siu-

lersuisuniippoq tassani aaqqissuussaanermut siulittaasup tullinngorluni. Kisiannili imaanngilaq 

nammineq allaffimmiittoq.  

Aaqqissuussaanermut siulittaasup tulliata suliarisarpai aaqqissuussaanermi suliassat, immikkoortor-

taqarfiit aamma allatsit attavignerat il.il.  

Aaqqissuussaanermut siulittaasup tulliatut partimi allatsit attavigineqartarput, arlaatigut ajornartors-

iortoqalersillugu.  

Immikkoortortaqarfiit tamakkerlugit aqunniarneri ajornaatsuinnaanerpoq ajorpoq. 

U eqqaamavaa taamanikkut I2 partimi allattaasoq, tulleriiginnarnik sisamanik tallimanilluunniit al-

lattaasoqarnikuuvoq.   

 

U partimi allatsitut 2015-imi aallartippoq, partip annertuumik ajornartorsiuteqarnera pissutigalugu. 

X7 parti qimattariaqalerpaa, U saaffiginneqaqattaarpoq tigusisariaqarneranik. Allaffissorneq uterfi-

geqqikkusunngikkaluarpaa, namminerisaminik suliffiuteqarami, kisianni tamanna pisari-

aqarsimavoq.  

Nuna tamakkerlugu ataatsimeersuarnissamik aaqqissuussipallattariaqarsimavoq, 2015-imi ataatsi-

meersuarnissaq aamma juulleriartornerani qinersineq isumagisimallugit. Isumaqarporlu 2015-ip 

naanerani isumaqatigiissusiornikkut atorfinitsinneqarluni, taamaalillunilu suliffeqarfiutini atorun-

naarsittariaqarsimallugu.  

Assigiinneq ajorpoq ukiumiit ukiumut qassit atorfeqartinneqartarnissut, partimi kalaallit nunaani 

angisuujummat.  

Qullersaqarfik nuummiippoq, tassanngaaniillu inuit sisamat suliami matumani U nalunaaru-

tigisimavaat.  

U toqqaannartumik taakkunannga inuit pingasut suleqatigisimanngilai, taakkua siumup inuusut-

taaniipput, P1, P2 aamma P3, taamaanikkut Siumup Inuusuttai ingerlalluartorujussuupput.  

P4 U ataani atorfeqarnikuuvoq, sinneri nammineq atorfeqartuutiginikuunngilai.  

U I5 atorfinitsinnikuuvaa, alliartornerminnilu siunnersorteqarnissamik pisarialermat annertuneruler-

mat, naggataatigut siunnersortinik marlunnik atorfinitsitsisimalluni.  

Siulersuunerit akuerisaannik partimi allattaanerup suliassarivaa atorfinitsitsisarneq.  

Siulittaasorlu partip allattaata qullersaralugu.  

Aaqqissuussinermut siulittaasup tulliatut atorfeqartitat oqaloqatigineqartarput, aalajangikkalli 

soorngunami siulittaasumit aalajangiiffigineqartarlutik.  

Aaqqissuussaanerup ineriartortinneqarnissaa suliassaavoq.  

Allagarsiat allakkat il.il. allattoqarfiup isumagisarpai, marlunnik allattoqarfeqartoqarsinnaanngilaq. 

Imatut pisoqarsinnaasarpoq, nammineq arlaat allakkerivikkut allakkanik nassitsiartoqqusinnaasar-

lugu. 
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Vedrørende forhold 1 forklarede T blandt andet at: 

Vedrørende F1, T mener ikke at han har ansat hende mens han var partisekretær, men F1 har været 

ansat at Siumut ungdom. De skulle styrke Siumut ungdom, og de havde indført vedtægter om at en 

af deres ansatte skulle sørge for Siumut ungdom afdeling.  

F1 har ikke været ansat under T.  

Hun arbejdede med en af deres organisatoriske medarbejdere.  

Det er partisekretæren som ansætter, han husker at F1 også var under folketings administrationen, T 

har hjulpet F1 med sine kontakter med socialdemokraterne, hun har vist haft nogen opgaver der for 

Siumut Ungdoms kontor.  

F1 har været ansat under Siumut ungdom, og det er hun god til.  

Januar 2015, til juli 2015, på Siumuts kontor, T kan ikke genkende den anklage som den er udfor-

met, det kan han ikke huske. T har altid forsøgt at have et godt forhold til deres folk, også dem som 

kommer ind i partiet.  

T kan ikke genkende anklage overhovedet.  

T husker at F1 lavede et flot logo til Siumut ungdom som bruges i dag.  

T havde ikke noget direkte politisk arbejde med F1.  

T forklarer at V5 havde Siumut ungdom under sig, og det var via hende det hele kørte, F1 og V5 de 

hjalp hinanden dengang. V5 er en flink dame og sørgede godt for Siumut ungdom.  

T har nok hilst på F1 på sit kontor, der kom mange mennesker, når der er landstingssamling især.  

T mener de har talt sammen ham og F1, han husker ikke hvor meget de har talt sammen. Men ikke 

noget sexchikane.  

Han havde ikke meget med F1 at gøre i den nævnte periode.  

Når der er mange mennesker f.eks. under valgkampe, så er der jo venskaber, man kan klappe lidt på 

skulderen eller andre steder, T må måske have klappet hende, i opmuntring i deres arbejde. Det var 

ikke noget sexchikane, og han har aldrig hørt noget om at han skulle have udøvet sexchikane.  

T mener at hvis han har klappet hende, så har det været en godkendelse af hendes arbejde måske, 

han har ikke tænkt på at klappe hende på røven eller noget, hverken hende eller andre. Hvis han gør 

det så ville han have det dårligt med sig selv.  

T vil sprede glæde og give lyst til at arbejde.  

T har aldrig ført en kuglepen ind under hendes bryster, det har han aldrig gjort.  

T har aldrig taget hende på ballerne bagfra og stønnet, det er opfundet historie.  

T kan ikke genkende de udtalelser som der er nævnt i anklageskriftets forhold 1, han vil aldrig til-

lade sådan noget, han har arbejdet imod sexchikane og imod krænkelser. Han har selv været med-

lem af diverse ting hvor han har arbejdet mod sådanne sager. Hvor han også har været ansvarlig for 

disse ting.  

Tonen på Siumuts kontor var god, siumuttere er jo glade folk især i gamle dage, som synger og dan-

ser.  

Der var kram og glæde når man hilste på hinanden, det var naturligt for Siumutter, det har ikke no-

get med sexchikane at gøre.  

Man krammer sin familie, og T krammede også dengang.  

Tonen i Siumut er ikke anderledes end i andre partier, Siumut er ikke anderledes, det er nye tider i 

dag, det kan godt være at de ting som gjorde i gamle dage anses som sexistiske. Man ændrer sig, og 

de ting man ikke anser som sexchikane, anser man i dag som sådan. Metoo osv.  

Sådan er det, selvom man ikke tænker i de baner, den opførsel kan man selvfølgelig ikke bruge hele 

tiden så kan man ikke arbejde politisk.  

Når T siger gamle dage, så er det flere år tilbage.  

T har ikke på kontoret hørt nogen give komplimenter om bryster eller andet, måske kan der have 

været noget under en valgkamp hvor man kan have sagt at du skal se godt ud når man skal være på 

skærmen osv. Det er sådan man almindeligvis snakker.  



 66 

F1 har en anden opfattelse af tiden i 2015, T forhold til F1 er efter hans mening godt, han har ikke 

nogen dårlige meninger om hende. Han mener at have et godt forhold til hende, han forstår ikke at 

hun har anmeldt ham og han blev meget forskrækket over det.  

Grønlandsk: 

Pisimasoq 1 pillugu U ilaatigut nassuiaavoq: 

P1-imut atatillugu U isumaqanngilaq nammineq partimi allattaanermi nalaani taanna atorfinitsin-

nikuullugu, kisianni P1 siumup inuusuttaanni atorfeqarnikuusoq. Siumup Inuusuttai  nukittorsarnia-

rlugit malittarisassanik atulersitsisimapput, tassa sulisumik ilaata Siumup inuusuttaanni immik-

koortortaqarfitsik isumagisarilissagaa.  

P1 U ataani atorfeqarnikuunngilaq. 

Aaqqissuussaanerup iluani suleqatimik ilaat suleqatiginikuuvaa.  

Partip allattaa atorfinitsitsisuusarpoq, aamma eqqaamavaa P1 folketingimi allattoqarfiup ataaniin-

nikuusoq, U P1 ikiornikuuvaa socialdemokratini nammineq attaveqaatiminut, aamma siumup inu-

usuttaasa allaffianni sulianik ingerlatsinikuugunarpoq.    

P1 siumup inuusuttaani atorfeqartinneqarnikuuvoq, tamannalu pikkoriffigalugu. 

Siumup allaffiani januar 2015-imiit juli 2015-ip tungaanut, U unnerluussut ilusilersorneqarsimaratut 

ilisarisinnaanngilaa, eqqaamasaqanngilaq. U inuttaminnut pitsaasumik atassuteqarniartarpoq, 

aamma partimut isertunut. 

U unnerluussut ilisarisinnaanngivippaa.  

U eqqaamavaa P1 siumup inuusuttaannut ilisarnaasiornikuusoq taannalu ullumikkut atorneqarpoq.  

U toqqaannartumik P1 politikkikkut suleqatigineq ajorpaa. 

U nassuiaavoq I5 ataaniimmata Siumup Inuusuttai, taannalu aqqutigalugu suna tamarmi inger-

lanneqarpoq. Taamanikkut I5 aamma P1 imminnut ikioqatigiittarput. I5 arnaavoq pitsaasoq si-

umullu inuusuttai isumagilluarlugit.  

U P1 allaffimmini ilassisimassavaa, pingaartumik inatsisartut katersuunneranni inuppassuit 

tamaaniittarmata.  

U isumaqarpoq nammineq P1 oqaluussimassallutik, kisiannili eqqaamanngilaa qanoq oqaluutigisi-

manerlutik. Kisianni kinguaassiutitigut innimiilliornerunngitsumik.  

Piffissami taaneqartumi nammineq P1 attuumassuteqanngilaq. 

Inuppassuaqartillugu assersuutigalugu qineqqusaarnerni, ikinngutigiiaartoqartarpoq, tuiisigut allak-

kulluniit pattalaarisoqarsinnaasarluni. Immaqa U pattalaarsimasinnaavaa suliaannik qiimmassaati-

tut.  

Kinguaassiutitigut innimiilliortoqanngilaq, aamma tusarnikuunngisaannarpaa kinguaassiutitigut in-

nimiilliornikuusimanerluni.  

U isumaqarpoq pattalaarsimaguniuk, taava immaqa suliai pillugit akuersaarinninnerusimassaaq, 

eqqarsaatiginikuunngilaa taanna allalluunniit nuluisigut allatulluunniit pattalaarissalluni. 

Taamaaliorsimaguni imminut iluaalliuutigisimassagaluarpoq.  

U nuannaartitserusuttuuvoq sulerusussuseqalersitserusuttuullunilu. U kuglepeni iviangiisa ataanut 

pulatinnikuunngilaa, taamaaliorsimanngisaannarpoq. 

U tunuaniit nuluisisut tigunikuunngilaa anertikkarfigalugu, oqaluttualiaavoq.  

U unnerluussissummi pisimasoq 1-mi oqaaseqaatit taaneqarsimasut ilisarisinnaanngilai, taamaatut 

pisoqarnissaa akuerinavianngilaa, kinguaassiutitigut innimiilliornernik aamma kanngunarsaanernik 

pisoqartannginnissaa sulissutiginikuuvaa. Assigiinngitsutigut ilaasortaaffeqarnikuuvoq suliat 

tamakkua pisannginnissaat sulissutigalugu. Aamma taamaattunut akisussaasuunikuulluni.  

Siumup allaffiani pissuseq pitsaasuunikuuvoq, siumukkormiut pingaartumik qangaanerusoq inuup-

put nuannaartut, erinarsortut qitittut.  

Imminut ilassiornerit eqitaaraluni nuannaarluni, tamanna siumukkormiunut pissusissamisoortuuvoq, 

kinguaassiutitigut innimiilliornermut attuumassuteqanngilaq.  

Ilaquttat eqitaarneqartarput, aamma taamanikkut U eqitaarisarpoq.  

Siumumi pissusilersortarneq partinit allanit allaanerunngilaq, Siumut allaaneruninngilaq, ullumik-

kut pissutsit nutaanngornikuupput, imaassinnaavoq qanga iliuuserineqartartut kinguaassiutitigut in-

nimiilliornertut isigineqalersimasut.  
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Allanngortoqartarpoq, tamakkua kinguaassiutitigut innimiilliornertut isigineqanngitsut, ullumikkut 

taamatut isigineqarlutik. Metoo il.il.  

Taamaappoq, naak tamakku tungaasigut eqqarsanngikkaluarluni, soorngunami taamatut pissusiler-

sorneq atorneqaannarsinnangilaq, politikkikkummi sulisoqarsinnaassanngimmat.  

U oqarami qanga, taava pineqarput kingumut ukiut arlallit. 

U allaffimmi tusagaqarnikuunngilaq iviangit allalluunniit pillugit nersualaarinnittumik, immaqa 

qineqqusaarnerup nalaani oqartoqarsimasinnaavoq isiginnaarutikkoortussaaneq pissutigalugu isik-

korittarianeq il.il. pillugit.   

Tassa nalinginnaasumik taamatut oqaluttoqartarpoq.  

P1 2015-imi piffissaq allatut paasivaa, U nammineerluni isumaa naapertorlugu P1 atassuteqarnera 

ajunngilaq, ajortumik isumaqarfiginngilaa. Ajunngitsumik attaveqarfigalugu isumaqarfigivaa, paa-

sisinnaanagulu nalunaarutiginnissimmanera aamma tamanna assut tuppatigisimallugu.  

 

Da der var indkaldt et vidne til kl. 10.00 fra Retten i Odense, måtte retten afbryde T forklaring, som 

fortsættes den 13. januar 2021.  

Parterne var indforstået med dette.  

 

F4 mødte som vidne via televideo fra Retten i Odense og blev gjort bekendt med vidnepligten og 

vidneansvaret.  

 

F4 dansk blandt andet, at hun arbejdede fra 1. april 2017 til december 2019 på Siumuts kontor. F4 

var partikonsulent, og hun havde til opgaver at være blæksprutte og holde styr på bankbevægelser 

og havde nogen daglige rutiner med morgenmøder med inatsisartut osv.  

Hvor de gjorde de ting klar som skulle gøre klar, kopimaskiner skulle hun også holde øje med, og 

aflevere fakturaer en gang om ugen til deres bogholder, som lå i et andet hus, hvor hun tog en 

mappe med når de havde betalt regninger.  

Det var T og V1 som ansatte F4. 

F4 var der som ansat i første omgang, i starten af april var der inatsisartut valg, og så kom der  fri-

villige medarbejdere, også var der T og V4. 

Efter valget kom V3 som kollega på kontoret. 

I februar kom en anden til, de var så 4 på kontoret i 2019.  

Det var T som var F4 chef.  

F4 forhold til hendes chef T var svingende, ment på den måde at det gik op og med humøret hos T. 

Og sådan var det hele vejen igennem mens hun var ansat.  

F4 har oplevet noget ubehageligt fra T, hun har skrevet det ned og kan ikke forstå at hun skal for-

tælle det igen i retten når hun jo har skrevet det ned. 

F4 blev oplyst af anklagemyndigheden om at i retten så er det de ting som bliver sagt inde i retten 

som retten kan lægge vægt på, og at hun derfor må fortælle hvad der er sket.   

F4 forklarer så, at hun aldrig har haft en chef som var sådan, meget svingende i sin adfærd, svinge 

fra at være meget glad, til meget sur og det var rettet mod F4.  

Foruden det, var det også, ikke kun verbalt, men også adfærdsmæssigt ubehageligt at se på og psy-

kisk var det meget foruroligende. 

Det kunne også blive fysisk ubehageligt, ved at T var nærgående, forstået på den måde at den per-

sonlige grænse blev brudt. F4 viser med sine hænder en grænse hvor man kan komme for tæt på.  

T har rørt F4 på en måde som hun følte var krænkende, først var det måden at snakke på som var 

ubehagelig, der følte F4 sig hurtigt krænket, fordi det var verbale seksuelle undertoner snak som T 

kom med.  

Og derefter blev grænserne rykket til at det blev til berøringer, og hvor det var den øvre del ved bry-

sterne eller ved ballerne eller ved låret at T rørte ved F4.  

Berøringerne skete i perioderne lige efter valg, og der blev rykket på grænserne på hvordan T kræn-

kede F4. Ellers skete det i perioderne i efterårs og vinterperioden, under samlingerne kunne det også 

ske at T krænkede F4.  
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Den allersidste episode hvor T krænkede F4, det var lige på tidspunktet før hun sagde op, hvor T 

tog en kuglepen og strejfede hendes bryst op med en kuglepen.  

T havde taget en kuglepen og havde løftet F4 venstre bryst op med den, hvorefter T havde sagt at 

han skulle hen og købe kage og hun skulle gøre tingene klar.  

F4 kunne ikke nå at reagere på T handling med kuglepennen.  

T har også rørt F4 på bagdelen, F4 stod for at bestille merchandise for Siumut og når hun skulle 

lægge dem på plads, så skulle de ind i nogen skabe hos F4 og på T kontor.  

På et tidspunkt da F4 skulle ligge noget merchandise ind på T kontor, stod hun med ryggen til T og 

lagde noget på plads inde i skabet, og der fik F4 et klask i numsen af T.  

Der havde F4 sagt til T at det skulle han ikke gøre, der havde han grinet og gået ud på gangen.  

F4 husker ikke præcist hvornår det var, hun har det på skrift fordi hun har skrevet det ned.  

Da dette skete, var der nogen i et andet rum, men der var ingen der reagerede på at F4 sagde at T 

ikke skulle gøre sådan.  

Det var første gang T befølte hende.  

Forholdt afhøringsrapport af den 8. april 2020, forhold 4, bilag 3-2, side 1, afsnit 1: 
”afhørte forklarede at, den første episode hændte d. 14. maj 2018, hvor afhørte blev raget på hendes røv af T. Afhørte 

råbte pga. chok, hvor V3 hørte da afhørte råbte, da han befandt sig i nærheden på det tidspunkt.” 
Til dette forklarer F4 at det lyder forkert, der har været flere episoder, den sidste episode var episo-

den med brystet og kuglepennen, og der var T meget sur og råbte. Før hændelsen skete havde de 

siddet og spist frokost og fordi F4 ikke havde taget sin tallerken ud, var T blevet sur og havde råbt 

af hende, dette hørte en af medlemmerne fra Inatsisartut på sit kontor. 

Personen som hørte det havde skrevet til V1 på sms, og det var der at F4 havde nævnt T navn.  

Den 14. maj 2018 skete der det at F4 blev klasket på bagdelen.  

T har flere gange rørt F4 på bagdelen, når det er sket igen, har F4 sagt ”Tassa!”. 

Det er det som hun husker at hun har gjort, hun kan ikke sige datoerne i hovedet nu. Men dengang 

F4 afgav forklaring til politiet kunne hun huske perioderne.  

Det er to gange han har klasket hende på bagdelen.  

Forholdt samme afhøring, side 2, øverst: 
”Den næste episode hændte d. 30. april 2019, hvor afhørte blev klasket på balden af T.” 

Til dette forklarer F4 at det er rigtigt at det skete på det tidspunkt.  

Sidste gang F4 sagde ”Tassa”, forstod T det vist nok.  

Tonen på Siumuts kontoret var meget svingende, forstået på den måde, at det er der hvor tingene 

sker rent politisk, der sker en masse spændende ting og alt efter hvad der sker er humøret derefter.  

F4 tone har altid været meget bureaukratisk.  

Tonen har generelt været under bæltestedet på Siumut kontoret, og den sidste periode kunne F4 ikke 

holde det ud og gik bare.   

F4 stoppede med arbejde for Siumut i december 2019, hun sagde op i november 2019, det var efter 

den episode hvor T brugte kuglepennen på hendes bryst og det fik hende til at stoppe med arbejdet.  

F4 husker at T har sagt at hun skulle tænke over om hun skulle blive der, eller ikke blive der, andet 

husker hun ikke.  

F4 mener at T havde sagt til hende at hun skulle give mere af sig selv hvis hun skulle blive ved med 

at arbejde der.  

F4 mener at det var 29. november 2019 den sidste episode.  

Forholdt samme afhøring, side 2, afsnit 2:  
”den næste og sidste episode hændte d. 28 november 2019.” 

Til dette forklarer F4, at det passer nok at det var den dag det skete. F4 havde fortalt X3 at der var 

sket en hændelse, fordi det er til hende man skal henvende sig hvis der sker noget.  

F4 havde skrevet en besked, og hun havde også været på X2 kontor, da X2 skulle gå, var F4 gået, 

og havde svært ved at gå ind på sit kontor fordi hun ikke vidste hun skulle blive der eller gå sin vej. 

Der var kage inde i mødesalen, hun kunne ikke gå ind, og var gået, receptionisten havde hun talt 

med på vej ud og fortalt om hændelsen og havde ventet på X3 som kom efter et par minutter.  
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X3 havde sagt nu henter vi dine ting også kører jeg dig hjem, de havde hentet F4 ting også skulle 

hun køres hjem, hun havde sagt at hun skulle hente sine piger fordi hun er enlig, lige efter havde de 

hentet X6 fordi han skulle hentes, og der blev han også informeret om hvad der var sket.  

De sagde ikke noget lige der, de havde lige samlet X6 op og F4 steg ud af bilen ikke lang tid efter.  

De virkede overrasket over F4 fortælling, hun havde det indtryk at de ville gøre noget efterfølgende, 

hun ved ikke om der skete noget samme dag. X3 havde sagt at hun ville tage det op til deres næste 

møde.  

F4 har ikke tænkt over at hun skal komme med et krav om tort erstatning. F4 ønsker ikke dette.  

I de episoder som F4 har nævnt her, var der nogen tilstede i samme rum eller i rummene ved siden 

af.  

Den 30. april, var X4 inde i mødesalen, og V3 på sit kontor. Klasket skete inde på T kontor.  

Forholdt samme afhøring, side 2, afsnit 1:  
”Den næste episode hændte d.30 april 2019, hvor afhørte blev klastet på balden af T. Ifølge afhørte var det X4 som var 

vidne til denne episode, da han befandt sig i nærheden på det tidspunkt.”  

Til dette forklarer F4, at X4 hørte godt F4, men X4 reagerede ikke. F4 har snakket med folk som 

hun har haft tillid til, men ikke decideret de folk som var tilstede når krænkelserne skete.  

Adspurgt om det kunne være ment som opmuntring at T havde klasket hende, forklarer F4 at det var 

bestemt ikke var et opmuntrings klask som T gav hende, det var ikke noget positivt, og stemnings-

fuldt.  

Hvis det var gået godt, så gav man kram, F4 kunne ikke finde på at røre ved nogen.  

Det skete ind i mellem at man var venlig mod hinanden, også var der tider hvor man var jublende 

hvor man havde opnået noget.  

F4 har sagt fra når hun ikke kunne lide hvad der skete.  

Venskabelighed var der naturligvis også, men også grænseoverskridende ting.  

Det var først i november 2019 F4 kontaktede X3, hun har snakket med X3 om det, og hun har været 

inde på F4 kontor og snakket om det med hende når det har været ubehageligt. Efter hver episode 

når hun var tilstede, F4 har nok kontaktet X3 3 gange eller deromkring, hun har også selv været på 

F4 kontor.  

Det har været i efterår og vinterperioden.  

F4 anmelder T i april 2020, hun anmeldte ham ikke i slutningen af 2019, F4 skulle på ferie lige da 

hun stoppede og tog ikke stilling til det før hun kom tilbage i 2020, og der havde hun sagt op og 

stod allerede og samlede kræfter til at skulle gøre noget ved det.  

F4 var lige flyttet på det tidspunkt.  

F4 fandt ud af at hun ikke stod alene med det her, fordi hun havde snakket med de mennesker der 

var omkring hende og på den måde fandt de ud af der var flere som havde haft de oplevelser og det 

var ikke en enestående oplevelse. F4 fandt ud af at hun ikke var alene og fik kræfter til at gøre noget 

ved det.  

Det var blandt andet F1 som hun talte med og F3 og V5 og X14.  

Grønlandsk: 

P4 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, siumup allaffiani suliasimalluni 1. april 2017-imiit december 

2019-ip tungaanut. P4 partimi siunnersortaavoq, suliassaralugit, suliassarpassuaqarpoq aamma anin-

gaaserivimmi nikerarnerit aqullugit ulluinnarnilu inatsisartut ullaakkut ataatsimeeqatigisarneri il.il.   

Piareersagassat piareersarlugit, kopeerut isumagalugu, aamma sapaatip akunneranut ataasiarluni 

akiligassat naatsorsuuserisumut tunniuttarlugit, taanna illumi allamiippoq, taakunnartarporlu mappi 

akiligassanik akileriikkanik imalik nassarlugu.  

U aamma I1 P4 atorfiitsinnikuuvaat.  

Aallaqqaammut P4 tassaniippoq atorfilittatut, aprilip aallartinnerani inatsisartunut qinersisoqarpoq, 

tassani piumassutsiminnik suliaqartoqarpoq, taavalu U aamma P4.  

Qinersinerup kingornatigut I3 allaffimmi suleqatigilerpaat.  

Aamma februarimi suli ataatsimik suleqatitaarput, 2019-imi allaffimmi sisamaalerlutik.  

I P4 ittorivaa.  
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P4 ittorminut U-mut atassuteqarnera nikerarpoq, imatut paasillugu U-p isumaa eqqoruminaalluni. 

Atorfeqarninilu tamaat taamaalluni.  

P4 nuanninngitsunik U misigisaqartarnikuuvoq, tamaasa allattornikuugamigit paasisinnaanngilaa 

sooq eqqartuussivimmi oqaluttuareqqissanerlugit uffalu allattornikuullugit.  

Unnerluussisussaatitaasumit P4 paasitinneqarpoq eqqartuussivimmi oqaatigineqartut tunngaviga-

lugit eqqartuussisunut pingaaruteqarsinnaammata taamaattumillu oqaluttuarisariaqaraa qanoq pi-

soqarsimanera.  

Taava P4 nassuiaavoq, ittoqarsimanngisaannarluni taamaattumik, pissusilersornera allanngorartoq, 

nuannaartorujussooriarluni isumaluttorujussuanngorsinnaasumik P4 sammititamik.  

Tamatuma saniatigut aamma oqaasiinnartiguunngitsoq, aamma pissusilersornermigut nuanniitsoru-

jussuusarpoq tarnilunnarluni aamma isumakulunnarluni. 

Aamma timikkut nuanniillisinnaasarpoq, U qaninniarluni, imatut paasillugu inuttut killissat 

qaangerneqartarlutik. P4 assamminik takutippaa qanillivallaarnermi killissaq.  

U P4 attornikuuvaa eqqunngitsuliorfigineqartutut misigitillugu, siullermik oqaloriaasia nuanniilluni 

P4 piaartumik eqqunngitsuliorfigineqartutut misigilersillugu, tassami oqaatsit atorlugit 

kinguaasitinut tunngasunut paasineqarsinnaasutut U oqaluttarmat.  

Taava kingornatigut killissaa attualaarinninninngorpoq, iviangimi qulaasigut, imaluunniit nulumigut 

uppatimigulluunniit U P4 attuasarlugu.  

Attualaarinninnerit pisarut qinersinerup kinguninngua, aammalu tassani killissaminik U P4 eqqun-

ngitsuliorfiginninnera pisalerluni. Aammalu piffissami ukiaanerani aamma ukiunnerani 

katersuunerit nalaanni U P4 eqqunngitsuliorfigisinnaasarlugu.  

U eqqunngitsuliorfiginninnera pisimasoq kingulleq pivoq piffissami nammineq soraaniuteqarnermi 

nalaani, tassani U kuglepena tiguvaa taavalu kuglepenamik iviangini attoqillallugu.  

U kuglepena tigunikuuvaa P4 iviangia saamerleq taassuminnga kivillugu, taava U oqarsimalluni 

kaagisinialernerarluni piareersaaqqullugulu. 

U kuglepenamik iliuuserisaanut P4 qisuariuteqarianngitsoorsimavoq. 

Aamma U P4 nulusiugut attornikuuvaa, P4 isumagisarivai siumumi takoqqusaarutit inniminnernis-

saat, taavalu tamakku iliorassagaangamigit skaavinnut P4 allaffiani aamma U allaffiani iliorartarlu-

git.  

Piffissap ilaani P4 takoqqusaarutinik U allaffiani ilioraasussaalluni, U tunullugu skaavimmut ili-

oraavoq, tassanilu P4 U nulumigut patitsippoq. 

 

Tassani P4 U oqarfigivaa taamaalioqqunagu, tassanilu illarsimavoq torsuusamullu anillalluni.  

P4 eqqaamarpianngilaa qangarpiaanersoq, taakkua allattuisarnermigut allattugaatigivai.  

Taamatut pisoqarmat inip aappaaniittoqarpoq, kisiannili qisuariartoqanngilaq P4 U oqarmat taa-

maalioqqunagu.  

Tassa siullerpaamik U attualaarinninnera. 

Apersornermini nalunaarusiamit 8. april 2020, pisimasoq 4, ilanngussaq 3-2, qupperneq 1, immik-

koortoq 1 issuaaffigineqarpoq: ”apersorneqartoq nassuiaavoq, pisimasoq siulleq pisimasoq ulloq 14. 

maj 2018-imi, tassani apersorneqartoq nulumigut U attuuaneqarmasimalluni. Apersorneqartoq tu-

pannermik nilliasimavoq, tassani I3 apersorneqartup nillianera tusaavaa, tamatuma nalaani eqqaan-

iikkami.” 

Tassunga P4 nassuiaavoq kukkorpasittumik nipeqarnerarlugu, pisimasut arlaliunikuupput, pisi-

masoq kingulleq tassaavoq iviangiinik aamma kuglepenamik pisoq, tassanilu U isumaluttorujussuu-

voq nilliallunilu.  

Pisimasup pinera sioqqullugu ullup-qeqqasiorlutik nerisimapput, P4 puuguttani anillaatinngitsoor-

simammagu U isumaluutigisimavaa nilliaffigisimallugu, tamannalu inatsisartunut ilaasortat ilaata 

allaffimminiit tusaasimavaa.  

Inuup taassuma tusaasup I1 sms-ikkut allaffigisimavaa, tassaniluuna P4 U atia taasimagaa.  

Ulloq 14. maj 2018 P4 nulumigut patinneqarpoq.  

U P4 arlaleriarlugu nuluisigut attornikuuvaa, taamaalioqqikkaangallu P4 oqartarsimalluni ”Tassa!”. 
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Tassa iliuuserisaminik eqqaamasai, maannakkullu ullui niaqqumoorlugit eqqaamasinnaanngilai. 

Kisianni taamanikkut P4 politiinut nassuiaateqarami piffissat eqqaamasinnaavai.  

Marloriarluni nulumigut patinnikuuvaani.  

Issuaaffigineqarluni apersorneqarnerminit tassannga, qupperneq 2, qulleq: 

”Pisimasup tullia pivoq ulloq 30. april 2019, apersorneqartoq nulumigut U patinneqarmat.” 

Tassunga P4 nassuiaavoq ilumoortoq piffissami tamatumani taamatut pisoqartoq.  

Kingullermik P4 oqarmat “Tassa”, U paasisigunarpaa.  

Siumup allaffiani qanoq inneq allanngorartorujussuuvoq, imatut paasillugu, politikkikkut pisut ta-

maani pisarput, pissanganartorpassuit pisarput, qanorlu pisoqarnera apeqqutaalluni aamma tamanna 

malillugu nuannaassuseq pisarluni.  

P4 allaffissornermi ingerlatserpalaartorujussuarmik pissuseqartuaannarnikuuvoq.  

Nalinginnaasumik siumup allaffiani pissusilersorneq atsissorsiornernut tunngasorujussuusarpoq, 

piffissamilu kingullermi P4 sapileriartuinnarsimavai ingerlaannartarsimallunilu.  

P4 siumumi suliunnaarpoq december 2019-imi, soraarniuteqarpoq november 2019-imi, U pisi-

masumi kuglepenamik atuinera iviangiminut, sulinermini unissutigisimavaa.  

P4 eqqaamavaa U oqarsimasoq tamaaniiginnarnissani eqqarsaatigeqqullugu, imaluunniit tamaanii-

gunnarnissani, allamik eqqaamasaqanngilaq.  

P4 isumaqarpoq U oqarnikuusoq tunniussaqarnerusariaqartoq tassani suliinnarniaruni.  

P4 isumaqarpoq pisimasoq kingulleq ulloq 29. november 2019-imiusoq.  

Apersorneqarnermit tassannga qupperneq 2, immikkoortoq 1 issuaaffigineqarluni:  

”Pisimasup tullia kingullerlu pivoq ulloq 28. november 2019.”  

 

Tamatumunnga P4 nassuiaavoq, taamaassimassasoq ullormi tamatumani pinera. P4 X3 oqaluttuun-

nikuuvaa pisoqarsimanerarlugu, tassunga arlaannik pisoqarpat saaffiginnittartussaagamik. P4 

nalunaarummik allassimavoq, aamma X2 allaffianiissimalluni, X2 ingerlalermat P4 ingerlasimavoq, 

allaffimminullu isernissani ajornakusoortissimallugu nalugamiuk tamaaniiginnassanerluni ingerlas-

sanerluniluunniit. Ataatsimiittarfimmi kaageqarpoq, isersinnaannginnamilu ingerlasimalluni, 

aniartuutigaluni pisimasumik saaffiginnittarfimmiittoq oqaluttuussimavaa, X3 utaqqillugu, taanna 

minutsialuit qaangiunneranni takkuppoq. X3 oqarsimavoq, pigisatit aariarlugit biilinik angerlaa-

tissavakkit, P4 pigisai aavaat taavalu angerlaatitittussaalluni, oqarsimavoq kisimiittuugami niviar-

siaraatini aaqqaartussaallugit, kinguninngua X6 aasimavaat, aatittussaasoq, tassanilu aamma qanoq 

pisoqarsimaneranik ilisimatinneqarpoq.  

Tassanerpiaq oqaaseqaanngillat, X6 ikeqqammerlugu sivitsunngitsorlu P4 niusussaasoq. P4 oqalut-

tuaa tupigutsassutigerpasippaat, namminerlu imatut paasivaa, kingornatigut qanoq iliuuseqarfigini-

arneqartoq, naluaali ulloq taanna taamaaliortoqarsimanersoq. X3 oqarsimavoq tulliani 

ataatsimiilerunik qaqinniarlugu.  

P4 eqqarsaatiginikuunngilaa piumasaqarnissani mitagaanermut taarsiiffigeqqulluni. Tamannali 

kissaatiginngilaa.  

Pisimasuni P4 uani oqaatigisaani inimi najuuttoqartarsimanngilaq imaluunniit inini saniliini.  

Ulloq 30. april X4 ataatsimiittarfimmiippoq, I3 allaffimminiilluni. Patitsinnera U allaffiani pivoq.  

Apersorneqarsimanermit tassannga issuaaffigineqarluni, qupperneq 2, immikkoortoq 1-imi: 

”Pisimasup tullia pivoq ulloq 30. april 2019-imi, tassani apersorneqartoq nulumigut U patinne-

qarpoq. Apersorneqartoq malillugu X4 pisimasumi tassani isiginnittuuvoq, tamatuma nalaani taanna 

qanittuaniikkami.” Tassunga P4 nassuuiaavoq, X4 P4 tusaagaa, kisianni X4 qisuariarsimanngilaq. 

P4 inuit tatigisani oqaloqatigisarsimavai, kisiannili kanngunarsagaanerit pigaangata inuit aalajan-

gersimasut najuuttorpiaat pineqaratik.  

Aperineqarluni U tungaaniit patitsisarnerit kajumissaarutitut isumaqartinneqarsimasinnaanersut P4 

nassuiaavoq, U patitsisarsarneri kajumissaarutaanngilluaasartut, ajunngitsumik iliornerunngillat nu-

annersumik isumaqartinneqartut.  

Ingerlalluartoqarsimatillugu taava imminnut eqitaartarput, P4 takorloorsinnaanngilaa allamik at-

tugaqarnissani. Ilaannikkut imminnut inussiarnisaarfigisarput, ilaannikkullu qiimmattaattarlutik an-

gusaqarsimagaangamik.  
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P4 pisunik nuannarinngisaqaraangami killiliisarpoq.  

Soorngunami ikinngutinnisaartoqartarpoq, kisianni aamma killissanik qaangiinernik.  

Aatsaat P4 X3 saaffigivaa november 2019-imi, tamanna pillugu X3 oqaloqatiginikuuvaa, aamma P4 

allaffianiittarpoq oqaloqatigalugulu nuanninngitsunik pisoqarsimatillugu. Pisimasoqarsimanerit ta-

maasa najuutsilluni, P4 X3 pingasoriarlugu tamatumaluunniit missaani attaviginikuuvaa, aamma 

taanna nammineerluni P4 allaffianiittarpoq.  

Tamakkua pisarsimapput ukiaanerani aamma ukiuunerani.  

P4 U nalunaarutigivaa april 2020-imi, 2019-ip naanerani nalunaarutiginngilaa, P4 sulinngif-

feqarsimavoq suliunnaajutigaluni aatsaallu 2020-imi uterami isummerfigisimallugu, tassani soraar-

niuteqareersimavoq qanorlu iliuuseqarfiginissaanut nukissaminik katersisimalluni. Tamatuma nal-

aani P4 nooqqammerpoq.  

P4 paasivaa tamakkua pillugit kisimiigani, inunnik allanik eqqaminiittunik oqaloqateqartarsima-

gami taamaalillunilu paasisimallugu arlallit misigisarsimagaat aammalu  

misigisarsimasaq taannaannaasimanngitsoq.  

P4 paasivaa kisimiigani nukissanillunilu qanoq iliuuseqarfiginissaanut. 

Ilaatigut oqaloqatiginikuuvai P1 aamma P3, I5 aamma X14.  

   

 

Som vidne var V5 mødt via televideo fra Retten i Lyngby.  

 

V5 forklarede blandt andet vedrørende forhold 4, at hun har arbejdet på Siumuts konto. Det gjorde 

hun som medhjælper og bogfører og blev senere fastansat, arbejdede der fra 2009 til frem til 2016 

eller 2017.  

V5 har arbejdet sammen med T i den periode, der var han både i hovedbestyrelse og været partise-

kretær.  

V5 har også arbejdet sammen med F1, det var fra starten af 2015 og indtil hun skulle på skole i 

Danmark i juli måned 2015.  

I den periode var T også på kontoret, han var der hver dag. T var partisekretær i den periode.  

V5 husker at T var partisekretær og sad i V5 gamle kontor, og hun mener at han var daglig leder af 

kontoret dengang.  

V5 husker at F1 har følt sig krænket af T, det var især omkring da der var udskrevet valg til folke-

tinget, sidst i maj eller starten af juni 2015, hvor V5 sad sammen med F1, de havde kontor sammen.  

V5 forklarer at krænkelsen af F1, hun havde siddet overfor F1, deres borde er stødt op af hinanden 

og F1 har et bord som kan hæves og sænkes, så hun havde den hævet og det havde V5 ikke. 

T kom ind og snakkede og stillede sig ovre ved F1 side og begyndte at snakke med hende om noget 

hun skulle udføre.  

Og samtidig med at han snakkede så kunne V5 se, at T rykkede tættere og tættere til hende, mens 

han snakkede om noget med F1 arbejde, og der kunne V5 se at T kom nærmere og nærmere på F1.  

T havde kommet helt tæt på F1 og efter det som V5 husker, så havde T rørt F1 hår eller noget, V5 

havde tænkt arj hvad er der nu ved at ske hvad har han nu gang i.  

V5 havde kigget op igen efter et par minutter, og nu var T helt tæt på F1 bagfra, hun kunne se at T 

havde hænderne bagved F1. V5 kunne se at F1 var helt stiv i øjnene og var forskrækket, V5 var 

også forskrækket, og vidste ikke hvad hun skulle gøre. Det var der hvor T krænkede hende, så gik 

han ud af kontoret og F1 havde sagt til V5 han tog mig på mine baller (nulukkut tiguaanga), det var 

det som V5 oplevede den dag.  

F1 havde vist ikke sagt noget til T der.  

Forholdt afhøringsrapport, forhold 1, bilag nr. 4, side 2, afsnit 1 og 2: 
”Afhørte forklarede, at hun sad på sit kontor sammen med F1. De sag begge og arbejdede, og de var placeret over for 

hinanden. Afhørte var koncentreret om sit arbejde og havde derfor fokus på sin computerskærm. 

”På et tidspunkt hørte afhørte pludselig F1 udbryde ”hey”. 

Til dette forklarer V5 at hun ikke husker at have forklaret sådan.  

Tonen plejede at være god i Siumut kontoret, men nogle gange var der ikke god luft på kontoret. 

Den dag som V5 husker hun at de også var oppe at toppes verbalt, T havde sagt noget til F1 om 



 73 

sådan noget gør man ikke, det var noget med Siumut ungdom, hvor der havde været noget i week-

enden. Der var ikke så god luft der.  

V5 og F1 er i familie langt ude.  

V5 gjorde ikke noget da hun overværede episoden med T, fordi hun selv ligesom stenede og kunne 

ikke gøre noget, hun har været meget ked af at hun ikke gjorde noget dengang.  

V5 var handlingslammet på grund af episoden.  

Bagefter har V5 ikke rigtigt talt med nogen om det, det er ikke rigtig blevet nævnt. F1 og V5 var 

ligesom paralyserede.  

F1 var på kontoret 8 timer hver dag dengang i 2015, fra foråret til juli 2015. Der var hun fastansat 

på heltid.  

V5 mener at omgangsformen er verbalt ført ned til de nedre regioner.  

V5 har sagt til T om hans omgangstone.  

V5 har forsøgt at få det sagt videre opad men der blev ikke lyttet til hende.  

Grønlandsk: 

I5 pisimasoq 4-mut ilaatigut nassuiaavoq, siumup allaffiani sulinikuulluni. Ikiortitut aamma naatso-

rsuutileraluni kingusinnerusukkullu aalajangersimasumik atorfinilluni, tassanilu sulivoq 2009-miit 

2016-ip imaluunniit 2017-ip tungaanut.  

I5 piffissami tamatumani U suleqatigivaa, taamanikkut siulersuisuunerniippoq aamma partimut al-

lattaanikuulluni.  

I5 aamma P1 suleqatiginikuuvaa, 2015-ip aallartinneraniit 2015-imi julip qaammataani Danmarki-

mut atuariartornissaata tungaanut.  

Piffissami tamatumani aamma U allaffimmiippoq, ullut tamaasa tassaniittarpoq. Piffissami tama-

tumani U partimi allattaavoq.  

I5 eqqaamavaa U partimi allattaasoq I5 allaffikuaniilluni, isumaqarlunilu taamanikkut ulluinnarni 

allaffimmi pisortaasoq.  

I5 eqqaamavaa P1 U kanngunarsagaasutut misiginera, pingaartumik folketingimut qinersinissap su-

aarutigineqarnerata nalaani, 2015-imi majip naanerani imaluunniit junip aallartinnerani, tassani I5 

P1 allaffeqatigivaa.  

I5 nassuiarpaa P1 kanngunarsagaanera pillugu, nammineq P1 akiani issiavoq, nerrivitik imminnut 

attuuteqqapput, P1 nerrivia qaffattarlunilu ammoortinneqarsinnaasoq,  taassumalu nerrivini qaf-

fatseqqasimavaalu I5 nerrivini ammoorteqqagaa.  

U iserpoq oqalullunilu P1 saniani suliassaanillu oqaluutilerlugu. 

I5 takusinnaavaa oqaluutigaluni U qanilligaluttuinnaraa, P1 suliarisai pillugit oqalunnerani I5 taku-

sinnaallugu U P1 qanilligaluittuinnaraa.  

U P1 qanilliiveqqavaa I5 eqqaamasani malillugit U P1 nujai attorsimavai taamatulluunniit, I5 

eqqarsarsimavoq susoqalersornguna, susornguna.  

Minutsialuit qaangiunneranni I5 qiviaqqippoq, tassani U P1 tunuaniit qanilliivissimavaa, takusin-

naavalu U assani P1 tunuaniitikkai. I5 P1 isaatigut takusinnaavaa isai nikeriarneq ajuleqqasut 

aamma tupaqqarpasissoq, I5 aamma tupaqqavoq nalullugu qanoq iliussanerluni. Tassani tassa U 

kanngunarsarpaa, taava allaffimmiit anivoq, P1 I5 oqarfigivaa nulukkut tiguvaanga, tassa taanna I5 

ulloq taanna misigisaa. Tassani P1 U oqaaseqarunanngilaq.  

Apersorneqarnerminit nalunaarusiamit issuaaffigineqarluni, pisimasoq 1, ilanngussaq 4, qupperneq 

2, immikkoortut 1 aamma 2-mik: 

”Apersorneqartoq nassuiaavoq, P1 allaffimmini issiaqatigisimallugu. Marluullutik issiapput sulillu-

tik, imminullu akileriillutik. Apersorneqartoq suliamik aallussivoq qarasaasiallu skærmia ukkata-

ralugu. Taava piffissap ilaani tassaanngaannaq P1 oqariataartoq tusaavaa ”hey”. 

Tassunga I5 nassuiaavoq eqqaamanagu taamatut nassuiaasimanerluni. 

Siumup allaffiani pissutsit nalinnginnaasumik nuannersuusarput, kisiannili aamma ilaannikkut allaf-

fimmi silaannaq pitsuusuussanani.  
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I5 ullormi tassani eqqaamavaa assortuuttoqartoq, U P1 oqarsimalluni taamaaliortoqarneq ajortoq, 

tassani siumup inuusuttai pineqarlutik, sapaatillu akunnerata naanerani susoqarnikuusoq. Tassanilu 

silaannaq pitsaavallaarani.  

I5 aamma P1 ungasissumik eqqarleriipput.  

U pillugu pisoqarmat I5 qanoq iliuuseqarsimanngilaq, nammineq qerisutut ikkami qanoq ilioriarsin-

naanani, assorujussuarlu ajuusaarisamallugu taamanikkut qanoq iliuuseqarsimannginnami.  

Pisoq pillugu I5 qanoq iliuuseqarsinnaasimanngilaq.  

Tamatuma kingornatigut I5 tamanna pillugu iluamik oqaloqatigiinnissutiginikuunngilaa, iluamik 

eqqaaneqarnikuunngilaq. P1 I5 soriarsinnaanngitsutut issimallutik.  

Taamanikkut 2015-imi P1 ullut tamaasa nalunaaquttap akunneri 8-t allaffimmiittarpoq, upernaamiit 

julip tungaanut 2015-imi. Tassa aalajangersimasumik ulloq naallugu atorfeqartinneqarluni.  

I5 isumaqarluni taamanikkut immikkut sammeriaasiat oqaatsitigut atsissulerinerusartoq.  

I5 U oqarfiginikuuvaa samminneriaasia pillugu. 

I5 qulliunerusunut oqaatiginiartarsimallugulu tusaaneqartarsimanngilaq. 

 

 

Som vidne var F1 mødt, hun blev oplyst om vidnepligt og vidneansvar.  

 

Hun forklarede vedrørende forhold 1, blandt andet at hun har arbejdet som studentermedhjælper ved 

Siumut. F1 søgte jobbet i december 2014, og fik jobbet i 2015 i januar, hvor hun så var til juli 2015, 

hun husker datoerne fordi hun stoppede da hun skulle starte på sin uddannelse.  

F1 var medhjælper generelt og lavede lidt sekretærarbejde, lavede kaffe osv. Men også sørgede for 

Siumut ungdom, som gik igennem hende.  

F1 arbejdede for Siumut ungdom og de skal via vedtægterne arbejde fra Siumuts hovedorganisation 

det var også derfra hun fik sin løn.  

Det var T som ansatte hende, han var hendes chef. Dengang var han partisekretær for partiet Si-

umut. F1 var blevet henvist til T for at få arbejde, T er T  

Efter det var F1 begyndt at studere Statskundskab.  

F1 er meget sikker på perioden som er nævnt i anklageskriftet, der var ikke nogen anden partisekre-

tær og det var T der skrev under på hendes kontrakt.  

Tonen på kontoret, kunne være positiv, men det fyldte også meget at man opmuntrede andre mand-

lige kollegaer til at lave kække jokes.  

Hvis de f.eks. sad i partikontoret og der var noget som forsøgte at snakke politik, så blev det meget 

hurtigt ført til noget seksuelt, en konsulent havde fortalt at ham og hans kone havde været ude og 

rejse, så kom der bemærkninger som så har du sikkert knaldet hende i flyveren, hvordan gjorde du.  

Stemningen var sådan at det føltes forkert at føle stemningen forkert.  

F1 oplevede at nogen jokes omhandlede hende, det var baseret mest på hendes vægt, f.eks. bemærk-

ninger om at hvis hun bare tog lidt på så ville hun være meget mere lækker at være i seng med.  

Forholdt afhøring, forhold 1, bilag 3-1, side 4, øverst:  
”Det hun erindrede var, uden hun kunne stadfæste det tidsmæssigt, var, at T, mens andre hørte på, udtalte; Qanoq-una 

P1 tunuaneerlugu” 

Til dette forklarer F1 at det husker hun at T har sagt, jo længere tid man havde været ansat jo mere 

blev bemærkningerne mere eksplicitte.  

F1 følte det nedgraderende, og nedværdigende som person og som ansat, det var bare en joke fik 

man at vide, det var bare for sjov, det var bare en frisk kommentar og sådan snakker vi alle.  

F1 følte det oftest var en form for magtdemonstration eller noget.  

T har kommenteret F1 krop flere gange, blandt andet hendes vægt, og hvordan hendes bagdel ser 

ud, eller at hendes bryster er vokset eller noget i den stil.  

T har sagt om F1 bryster, at de var vokset og en kæk kommentar til.  

F1 husker at T har sagt at noget i stil med at hendes læber vil være gode til at lave arbejdet med 

oralsex.  
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Forholdt samme rapport, side 4, 4, afsnit: 
”Her har T også kommet med flere verbale sjofelheder omkring hendes kvindelighed: I perioden 01.januar 2015 og 

frem til 30. december 2018. 

….” 

Til dette forklarer F1 at ja det har T sagt til hende.  

F1 husker en verbal episode, det var en dag hvor de havde travlt med valgkamp til folketinget, hvor 

X7 stillede op, så det var i den periode.  

F1 husker at om morgenen, havde T skældt F1 ud, det var midt ude på gangen og det var højlydt og 

hun husker at hun havde råbt tilbage at ”du skal ikke bestemme over mig”.  

T havde kigget meget intensivt på F1 og rørt hende på skulderen og grinet og var gået.  

Senere på kontoret, stod F1 op og arbejdede ved sit hæve og sænke bord, og der husker hun en kol-

lega sad foran hende, deres borde stødte op af hinanden så de var ikke langt fra hinanden. 

T var kommet ind på deres kontor, og spurgt F1 indtil om hun snart var færdig med det hun var i 

gang med.  

T stod bag ved F1, som om han skulle se hvad der stod på computeren. Så havde T fjernet F1 hår, 

snuset til hende og taget hårdt i hendes røv med begge sine hænder.  

F1 husker meget tydeligt hvordan han havde sådan en stønnelyd da han snusede hende i halsen, så 

sagde han bare ”når du er færdig så kommer du bare ind på mit kontor”.  

F1 kollega var overfor hende, hun så det hele, hun sagde ikke noget. De frøs vist lidt begge to, F1 

sagde ikke noget til T lige der på det tidspunkt.  

F1 var gået fra stedet, det ved hun godt nu at hun ikke skulle have gjort. F1 var blevet ringet op og 

sagt at hun bare lige skulle handle til kontoret, hun havde fået besked på at hun skulle gå tilbage 

igen.  

T havde bedt F1 komme ind på hans kontor og bedt hende lukke døren og sætte sig ned, der havde 

han sagt til hende at hun ”aldrig aldrig nogensinde skulle sige at han ikke bestemte igen”. Derfor er 

det at F1 mener at det er en magtdemonstration.  

Der blev nok givet lidt for lange krammere ind i mellem, og ”kom til at klaske lidt”, det skete ikke 

også grinte man af det, det som var mest voldsomt var den episode.  

T har klasket hende flere gange, hun kan ikke sige hvor mange gange der er tale om.  

T har ikke taget fat i F1 bryst, men han rykket på det med et objekt som en kuglepen eller lignede.  

F1 kan ikke sige hvor mange gange han har gjort det.  

Forholdt samme rapport, side 4, 2. afsnit:  
”De næste krænkende adfærd huskes mere som enkeltstående forhold, hvor i peroden 01. januar 2015 og frem til 30. 

juni 2015.  

T ikke mindre end 3 gange har… 

Til dette forklarer F1 at det lyder rigtigt som det er skrevet. F1 havde sin stilling som studentermed-

hjælper fra januar 2015 til 1. juli 2015.  

Der begyndte F1 som studentermedhjælper i folketinget. Efterfølgende har F1 haft lidt arbejde med 

T når hun lavede lidt frivilligt arbejde, og da hun skulle stille op til folketinget, det gjorde at de 

måtte arbejde sammen igen.  

Hendes samarbejde med T var ubehageligt for hende, men hun prøvede at forholde sig professionelt 

til det.  

Da F1 var studentermedhjælper, plejede hun at grine med, hvis der var sådan som var sket, det var 

forbi hun følte at det var socialt uacceptabelt hvis hun ikke grinte med.  

F1 anmeldte forholdet, det var ikke nemt for hende, i længere tid har hun fået at vide at sådan nogen 

ting ikke bliver taget seriøst og at ingen ville tage deres side.  

Det som skaffede modet, var at F1 havde talt med F4, og hun havde lige oplevet sådan nogen ting, 

hun var blevet nødt til at stoppe på sit arbejde. Så havde F1 tænkt vi er flere hvorfor skal vi stå 

alene.  

Det som var afgørende for F1, var at de fik styrken til at gå ned til politiet og melde det sammen.  

F1 er stadig påvirket af episoderne, den dag i dag og græder også i retten. 

Hun er blevet bedre til at sige fra, og hun ved at det hun føler er rigtigt, også selvom hun ville have 

været det foruden.  
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Fremvist et foto, bilag 7.  

Fotoet ligner en glad arbejdsplads, men det var det ikke. Et billede siger ikke så meget. Men en ting 

er sikker at man nærmest blev presset til at være i godt humør på kontoret, man blev nærmest ud-

stødt hvis man udtrykte utilfredshed.  

F1 ønsker ikke at fremsætte en erstatning for tort. 

Da T tog F1 ind på kontoret og sagde at hun aldrig skulle sige igen at han ikke bestemte, så husker 

hun at hun sagde at det skal jeg nok lade være med, men så må du love ikke at tage mig på røven 

igen. Han havde kigget intenst på hende og grinet og sagt jaja.  

De kække kommentarer stoppede ikke, men hun blev ikke taget så hårdt på røven igen efterføl-

gende. 

I anmeldelsen indgår 2014 fordi før F1 blev officielt ansat i start 2015, under en generalforsamling 

for Siumut havde de haft brug for ekstra hjælp og F1 var blevet indkaldt og var medhjælper.  

Selve anklageskriftet går kun på 2015, fordi det var der han var hendes chef.  

Da F1 kommer i folketinget, skulle F1 selv lave et Siumut kontor, i den forbindelse holdt hun møde 

med T. De var taget op på Nunatta Qitornaats kontor hvor X1 arbejde, og der havde de talt sammen 

og F1 var taget videre.  

De talte om at T synes at F1 skulle ansætte X1, og der havde hun sagt at X1 kunne ansøge som alle 

andre når hun lavede et stillingsopslag.  

Senere var der ikke tale om ansættelser af familiemedlemmer, men der gik rygter om det. F1 har talt 

med T om at der var en journalist som havde spurgt ind til det med ansættelse af familiemedlem-

mer, det var før valgkampen.  

Når episoderne skete var der kun T og F1, bortset fra den med V5.  

Der var andre ansatte på tidspunktet, men sad på et andet kontor. V3 var ikke ansat, men var der 

også.  

Der er et fællesrum hvor der altid kommer folk ind og ud, og V3 var vist nok medlem af Inatsisartut 

dengang, og derfor var han der ind imellem.  

F1 og V3 og andre fra Siumut ungdom har rejst sammen.  

F1 blev fortrolig med nogen af dem hun rejste med, V3 var ikke en af dem, men F1 havde talt med 

X10 og X11, og de fandt ud af de ting som F1 havde oplevet. De ville gerne have at F1 lavede en 

skrivelse som hun skulle sende til ledelsen. Det var efter rejsen, og det var nok vinter, F1 var bange 

for at folk ikke ville tro på hende og hun var bange for konsekvenserne, fordi folk hele tiden skulle 

fortælle F1 hvor magtfuld en mand T han var.  

Det passer nok at det var i efteråret 2016.  

F1 mener at der stadig er flere kvinder i dag som ikke har anmeldt det, de er bange for at der er 

mange som ikke tror på dem.  

De er bange for at det går udover familierne som er venner med hinanden m.m. 

F1 er folketingsmedlem for Siumut, og ved sidste generalforsamling blev hun medlem af hovedbe-

styrelsen. F1 er ikke bange mere, men hun kan godt mærke at hun godt kan forstå at der mange som 

er bange. Alle burde kunne sige noget når sådan noget er sket.  

Billedet er muligvis ikke taget i hendes ansættelsesperiode.  

F1 har talt med F4 om sagen, og hun har talt med flere kvinder. Det endte med at de var 10 kvinder 

som lavede en skrivelse til Siumuts ledelse.  

Og der blev F1 valgt som den som skulle gå ind og tale med V1 som var daværende formand, hun 

fortalte om skrivelserne og hun synes det var vigtigt at der blev gjort noget ved det. V1 havde sagt 

at han nok skulle tage sig af sagen, måske efter generalforsamlingen.  

Fuldmagterne er skrevet af kvinderne selv, F1 husker ikke at hun havde haft indflydelse på hvordan 

de skulle være formuleret.  

Der var blevet snakket om hvordan de skulle formuleres.  

Hvis man lige har været udsat for noget ubehageligt, så er det meget ubehageligt at få at vide at man 

ikke måtte føle sådan som man gjorde.  

Det var en mand som opfordrede andre mænd til at tage den tone, den tone er forsvundet den dag at 

T ikke var ansat længere.  
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Det var T som opfordrede til den tone.  

Grønlandsk: 

Pisimasoq 1 pillugu nassuiaavoq, ilaatigut studendermedhjælperitut siumumi sulinikuulluni. De-

cember 2014-imi P1 suliffik qinnutigivaa, suliffittaarivaalu januar 2015-imi, tassaniillunilu juli 

2015-ip tungaanut, ullui eqqaamavai pissutigalugu ilinniakkaminik aallartilerami uninnikuugami. 

P1 nalinginnaasumik ikiortaavoq allatsip suliassaanik suliaqalaartarluni, kaffiliortarluni il.il. Kisia-

nni aamma Siumup inuusuttaasa isumaginerini aqqutaasarluni.  

P1 siumup inuusuttaani sulivoq malittarisassallu malillugit siumup qullersaqarfiani sulilluni aamma 

tassanngaaniit aningaasarsiaqartinneqarluni. 

U atorfinitsitsisuuvoq, taanna ittorivaa. Taanna taamanikkut partimi siumumi allattaavoq. P1 sulif-

fittaarniarluni U innersuunneqarsimavoq, U tassaavoq U.  

Tamatumalu kingornatigut P1 naalagaaffiit pissusiinik ilisimatusarnermik ilinniagaqalernikuulluni.  

Unnerluussissummi piffissaq taaneqartoq P1 qularutiginngilluinnarpaa, allamik parti allatseqanngi-

laq aamma U isumaqatigiissutertik atsiornikuuvaa.   

Allaffimmi pissusilersuutit nuannersinnaasarput, kisiannili aamma angutit suleqatigiit akornanni 

quujasarilluni qiimmassaanerit pisarlutik.  

Assersuutigalugu partip allaffiani issiatillutik politikkimik oqallinneqarniarsarisoqartillugu, kingua-

assiutinut saateriataarneqartarpoq, siunnersortit ilaat nulianilu angalasimasut, oqartoqariataarlunilu 

immaqa timmisartumi kujappat, qanoq iliorpit. Pissusilersorneq eqqortumik iliornertut misiginarani 

misiginarluni pissusilersuutit eqqunngitsuusut.  

P1 quujasaarutit imminut tunngatinneqartut misiginikuuvai, nammineq oqimaassutsiminut tunnga-

sut, assersuutigalugu oqaatigineqartut oqimaalliallakkaluaruni siniffimmi kajungernarnerujussuann-

gussasoq.  

Nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, pisimasoq 1, ilanngussaq 3-1, qulaaniit:  

”Eqqaamasaa tassaavoq, namminerli piffissaq aalajangiunnikuunngilaa, U allat tusaasut oqarnera 

”Qanoq-una P1 tunuaneerlugu” 

Tassunga P1 nassuiaavoq eqqaamallugu U oqartoq atorfeqarneq sivitsoriartuinnartillugu taava 

oqaatigineqartartut ersarissigaluttuinnartartut. P1 inuttut apparsarneqarnertut misigivai, aammalu 

inuttut sulisutullu nikanarsagaanertut, paasitinneqartarluni quujasaarnerinnaasoq oqariataarneq 

aamma tamatta immitsunnut taamatut oqaluuttarpugut. P1 amerlasuutigut misigisarpoq tamanna 

pissaanermik nittarsaaniarnerusoq taamatulluunniit. U arlaleriarluni P1 timaa pillugu uparuaateqart-

arnikuuvoq, aamma nuluni qanoq isikkoqarnersut, imaluunniit iviangii allisimanerarlugit assin-

gusunilluunniit.  

U P1 iviangii pillugit oqarnikuuvoq allisimanerarlugit allatullu oqariataarluni. P1 eqqaamavaa U 

oqarnikuusoq sigguni pillugit qaneq atorlugu atoqatigiinnermi ajunngissaqisut.  

Nalunaarusiamit tassannga issuaffigineqarluni, qupperneq 4, immikkortoq 4: 

”Tassani aamma U oqaatsinik kannguttaatsuliorluni arnarpalussutsini pillugu oqaaseqartarpoq: pif-

fissami 01. januar 2015-imiit 30. december 2018-ip tungaanut…” 

Tassunga P1 nassuiaavoq, aap U imminut taamatut oqartarnikuuvoq.  

P1 eqqaamavaa pisimasoq oqqannertik, ullut ilaanni folketingimut qineqqusaarnerup nalaani ulap-

putillutik, tassani X7 qinigassanngortittoq, taamaammat piffissaq taannaavoq. 

P1 eqqaamavaa ullaakkut U P1 naveersimavaa torsuusarsuup qeqqinnaani nipituumik, eqqaamavalu 

nammineq akillugu nilliasimalluni ””illit uanga naalakkersugassarinngilarma”.  

U P1 isigerujussuariarlugu tuiisigut attorsimavaa illariariarlunilu qimagussimalluni.  

Kingusinnerusukkut allaffimmi nerrivimmi qaffassinnaasumi ammoortinneqarsinnaasumilu nikuil-

luni sulivoq, eqqaamavaa suleqatini siunermini issiasoq, nerritivik imminnut attuumagamik immi-

nullu ungasigatik.   

U allaffimminnut isersimavoq, P1 aperalugu suliani naammassingajalernerai.  

U P1 tunuani nikorfavoq takuniarpasillugu qarasaasiami qanoq allaqqasoqarnera. Taava U P1 nujai 

illikartissimavai narajorlugu sakkortuumillu assamminik illuttut nuluisigut tigusimallugu.  

P1 eqqaamaqqissaarpaa qungatsimigut narajorneqarami anertikkarnerata nipaa, taavalu 

oqaannarluni, ”naammassiguit allaffinnut isiinnarumaarputit”.  
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P1 suleqataa akianiippoq, tamaasa takuvai oqaaseqarani. Marluullutik qeritallakkunarput, P1 tama-

tumanerpiaq U oqaaseqarani. 

P1 piffimmiit ingerlasimavoq, massakkut nalunngilaa taamaaliorsimasussaanngikkaluarluni. P1 

sianerfigitissimavoq, oqarsimavorlu allaffimmi atortussanik pisiniarnerarluni, nalunaarfigi-

neqarsimallunilu allaffimmut uteqqusaalluni. 

U P1 allaffimminut iseqqusimavaa, matu matoqqullugu ingeqqullugulu, tassanilu oqarfigisimavaani 

”kingorna oqaqqissanngilluinnartoq naalagaannginnerarlugu”.  

Taamaammanuna P1 isumaqartoq tamanna pissaaneqarnermik takutitsiniarnerusoq.  

Ilaannikkut sivisuallaalartumik eqitaarisoqartarsimassaaq, aamma ”patitsilaartoqartarsimassaaq”, 

aamma taamatut pisoqartarpoq illaatigineqanngitsunik, pisimasoq taanna sakkortunerpaajuvoq.  

U arlaleriarluni patinnikuuvaani, oqaatigisinnaanngilaalu qasseriarluni taamaaliorsimaneraani.  

U iviangimigut tigunikuunngilaani, kisianni kuglepenamik assigisaanilluunniit attornikuuvaani. 

P1 oqaatigisinnaanngilaa qasseriarluni taamaaliornikuuneraani.  

Nalunaarusiamit tassannga issuaaffigineqarluni, qupperneq 4, immikkoortoq 2:  

”Kanngunartumik pissusilersorfigineqarnerata tullia ataasiaannarluni pisimasutut eqqaamaneruvaa 

piffissami 01. januar 2015-imiit 30. juni 2015-imut. 

U pingasunik akinnerunngitsumik… 

Tamatumunnga P1 nassuiaavoq allanneqarsimanera eqqortuusoq tusaasinnaallugu. P1 studenter-

medhjælperitut atorfeqarpoq januar 2015-imiit 1. juli 2015-ip tungaanut.  

Tassani P1 folketingimi studentermedhjælperitut sulilerpoq. Tamatuma kingornatigut P1 U su-

leqatigisarnikuullugu nammineq piumassutsiminik annikitsunik suliaqarnermini, aammalu nammi-

neq folketingimut qinigassanngortittussanngorami suleqatigeeqqittariaqarsimallutik.  

 

Nammineq U suleqateqarnera imminut nuanniitsuusimavoq, kisiannili nammineq professioneliunia-

rsarisarsimalluni.  

P1 studentermedhjælperiugallarami illaqataasarsimavoq taamaattoqarsimappat, misigisimagami il-

laqataanngikkuni inuit akunnerminni pissusiinut akuersaarneqarnaviarani.  

P1 pisimasoq nalunaarutigivaa, imminut oqitsuinnaanngilaq, piffissami sivisujaami tusartarsimavaa 

taamaattut ilungersuunneqarpallaarneq ajortut aammalu illersorneqarnaviaratik.  

Sapiillissutigisaa tassaavoq, P1 P4 oqaloqatigisimagamiuk, taamatullu taanna misigisaqaqqammer-

simalluni allaat sulinini unitsittariaqarlugu. Taava P1 eqqarsalersimavoq arlaliuvugut taamaammat 

sooq kisimiissaagut. 

P1 tamanna aalajangiisuusimavoq, nukissanissapput marluullutillu politiinukarsimallutik nalunaaru-

tiginnikkiartorlutik.  

Ulloq manna tikillugu P1 pisimasut sunnerteqqassutigivai, ullumikkullu aamma eqqartuussivimmi 

qialluni.  

Unitsitsinissani pikkoriffiginerulersimavaa, aammalu nalunngilaa nammineq misigisarnini piviusu-

usut, naak kissaatiginerugaluarlugu tamakku pisimannginnissaat.  

Ilanngussaq 7-mik assimik takutitsivigineqarpoq. 

Assimi takuneqarsinnaavoq suliffik nuannaarfiusoq, kisiannili taamaattoqanngilaq. Assi oqaluttu-

arpallaanngilaq. Ataaserli qularnanngilaq, allaffimmi nuannaartuutitsiniaasoqartarpoq, allaat naam-

magittaalliuteqaraanni akuutinneqarunnaarsinneqapajaarsinnaasarluni. 

P1 kissaateqanngilaq mitagaanermut ajunngitsorsiassanik taarsiiffigineqarnissamik.  

U P1 allaffimminukartikkamiuk oqarfigalugu kingorna oqaqqissanngitsoq naalagaannginnerarlugu, 

taava eqqaamavaa nammineq taamaalioqqikkumasimanani, oqarfigisimallugulu neriorsueqqulluni 

kingorna nulumigut tigoqqissanngikkaani. Isigerujussuariarlugu illarsimavoq oqarlunilu jaajaa.  

Quujasaarinerit unitsinneqanngillat, kisiannili tamatuma kingornatigut nulumigut sakkortuumik 

tiguneqaqqinnikuunngilaq.  

Nalunaarutiginninnermi 2014 ilaatinneqarpoq, pissutigalugu P1 pisortatigoortumik 2015-ip aallarti-

nnerani atorfinitsinneqartinnagu, siumup ataatsimeersuarnerani ikiortissanik pisariaqartitsisimapput, 

P1 aggersagaasimavoq ikiortaasimallunilu.  
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Annerluussissut taamaallaat 2015-imut attuumassuteqartinneqarpoq, piffissami tamatumani ittoriga-

miuk.  

P1 folketingimut qinigaagami nammineerluni Siumup allaffissaanik pilersitsisussaavoq, tassungalu 

atatillugu U ataatsimeeqatigalugu. Nunatta qitornaasa allaffiannut qummukarsimapput, tassani X1 

sulisarpoq, tassanilu oqaloqatigeeriarlutik P1 ingerlaqqissimalluni.  

Eqqartorsimavaat U isumaa, tassa P1 X1 atorfinitsissagaa, tassanilu nammineq X1 oqarsimavoq al-

lat assigalugit atorfik inuttassarsiorneqarlerpat qinnuteqarsinnaasoq.  

Tamatuma kingornatigut ilaquttat atorfinitsinneqartarneri eqqartorneqarsimanngillat, kisiannili 

tusatsiakkatut eqqartugaasimalluni. P1 U eqqartueqatiginikuuvaa aviisiliortup apeqqutigimmagu 

taanna ilaquttanik atorfinitsitsisarnermut tunngasoq, kisiannili taanna qineqqusaarneq sioqqullugu 

pisimavoq.  

Pisimasut pigaangata U P1 marluinnaasarput, I5 eqqaassanngikkaanni. Tamatuma piffissap nalaani 

allanik atorfilittaqarpoq, kisianni allaffimmi allami issiasunik. I3 atorfiliunngilaq, kisiannili aamma 

tamaaniittarluni. Ataatsimut isersimaartarfeqarput, inuit isaasarput aniasarlutillu, taamanikkullu I3 

inatsisartuni ilaasortaagunarpoq, taamaattumik ilaannikkut tamaaniittarluni.  

P1 I3 aamma siumup inuusuttai allat peqatigalugit angalaqatigiinnikuupput.  

P1 angalaqatimi ilai tamanik oqaloqatigisinnaavai, kisiannili I3 akuunngilaq, kisianni P1 X10 

aamma X11 oqaloqatiginikuuvai, taakkualu P1 misigisarsimasai paasinikuuvaat, taakkualu pi-

umavaat P1 allagaqassasoq aqutsisunullu nassiullugu. Angalareernerup kingornatigut ukiukkuugu-

narpoq, P1 annilaangagisimavaa inunnit upperineqanngeqinagami aammalu tamatuma kingunerisin-

naasai annilaangagalugit, tassami P1 tusartuaannaramiuk U qanoq pissaaneqartiginersoq.   

Eqqortuugunarpoq tamanna 2016-ip ukiaaniusoq.   

P1 isumaqarpoq suli arnat arlaqartut suli nalunaarutiginninnikuunngitsut annilaangallutik upperi-

neqannginnissaminnik.  

Annilaangagivaat ilaquttat eqqorneqarnissaat tamakkua imminnut ikinngutigiiaarmata il.il.  

P1 Siumut sinnerlugu folketingimi ilaasortaavoq, kingullermillu ataatsimeersuarnermi siulersuisuu-

nerni ilaasortanngorluni. P1 annilaangajunnaarnikuuvoq, aammalu nammineerluni malugisinnaal-

lugu paasisinnaallugu amerlasuut annilaanganerat. Kikkut tamarmik taamatut pisoqartillugu 

oqarsinnaasariaqaluarput.  

Assi nammineq atorfeqarnermi nalaani assilisaagunanngilaq.  

P1 suliaq pillugu P4 oqaloqatiginikuuvaa, aamma arnat arlallit oqaloqatiginikuuvai. Naggataatigut 

arnat qulinngorput Siumup aqutsisuinut allagaqartut.  

Tassani P1 toqqarneqarpoq taamanikkut siulittaasuusumut I1-imut isertuunissaminik, allakkiat oqa-

luttuarivai aammalu isumaqarnerarluni pingaaruteqartoq qanoq iliuuseqarfigineqarnissaat. I1 

oqarsimavoq suliaq isumagiumallugu, immaqa ataatsimeersuarneq pereerpat.   

Piginnaatitsissutit arnat namminneerlutik allatarivaat, P1 eqqaamanngilaa sunniuteqarfigisimaner-

lugu qanoq oqaasertalersorneqassanersut.  

Eqqartueqatigiissutigineqarpoq qanoq oqaasertaqarnissaat.  

Nuanniitsumik misigisaqaqqammeraanni, taava nuanniitsorujussuuvoq paasitinneqarluni misiginer-

missut misigissanngitsut.  

Angut ataaseq angutinut allanut taamatut pissusilersornissamut kajumissaarisuuvoq, taamatullu pis-

susilersorneq peerunnikuuvoq ulloq taanna U atorfeqarunnaarmat.  

U taamatut pissusilersuuteqartoqarnissaanik kajumissaarisuunikuuvoq.  

 

[…] 

 

F2 forklarede blandt andet at hun har arbejdet på Siumuts kontor i Nuuk, hun startede for 9 år siden 

med partiarbejdet.  

F2 er fodarbejder. Det er mest under valgkampene at hun er aktiv.  

Når der er valg er F2 der (Siumuts kontorer) som regel hver dag.  

F2 startede vist i 2013.  
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En veninde havde arbejdet i kontoret, og kendte til F2 politiske orientering og bad hende tage del i 

det.  

F2 mødte første gang T for en del år siden, det var der den første episode skete fordi hun husker det 

første indtryk hun fik.  

Det var inde i mødelokalet i Siumut hun kom ind, og var lidt overvældet af det.  

Da hun stod i døren og var lidt starstruck over at møde alle de mennesker som man ser i fjernsynet, 

der var blevet introduceret for T og hun havde tænkt hvem er han.  

T havde givet F2 et kram, og hun havde kigget hen på inatsisartut medlemmerne. Da han krammede 

F2, havde han ladt sin hånd glide ned på hendes røv og havde holdt om hendes røv. F2 var blevet 

sådan helt paf, hun var ny og vidste ikke hvad hun skulle gøre.  

Det var meget ubehageligt, er det her miljø sådan havde hun tænkt.  

T havde sagt noget med at det er friskt kød eller noget i den retning, det plejede han at sige til de 

nye kvinder. Mens han opmuntrede andre til at tage del i det.  

Det var ikke kun sjofelt, det var direkte nedværdigende.  

Det som F2 fik at vide i starten, var at T var den som sørgede for det hele, og alle de andre frivillige 

havde henvist til T.  

Så det var T som hun skulle gå til, også de andre frivillige gik til ham. Der var også V5 som var god 

til at forklare forskellige ting med foreningerne.  

F2 har ofte været i Siumut lokalet når der er valgkamp, og var frivillig med andre unge kvinder. Ef-

ter hendes førstehåndsindtryk hun havde fået af T, så plejede hun automatisk at stille sig mellem T 

og andre kvinder, og hun prøvede at vise at ”vi går ikke alene hen til T det gør vi to og to af gan-

gen”.  

T havde en masse humørsvingninger, når han var i godt humør, så sagde han ting som ja de unge 

kvinder skal nok motivere os.  

Når han hilste på kvinderne, så trak han helt ind i dem og snuste til deres hals, og det gjorde han 

også på F2. Det var bare noget som man måtte finde sig i for at være derovre.  

Forholdt afhøringsrapport forhold 2, bilag 4-1, side 1, afsnit 1: 

”Afhørte forklarede,  

Side 2, afsnit 4:  
”Nogle måneder efter var afhørte igen udsat for en krænkelse af T, da hun var på kontoret. Hun kunne ikke huske, hvil-

ken måned det var…” 

Til dette forklarer F2 at det er typisk T snak. De episoder er sådan han snakker.  Der var ikke tale 

om enkelte episoder, tonen på partikontoret var sådan at man siger ikke T imod. Når man gjorde 

blev han utroligt sur, og han har kontakt til alle afdeling i kysten, man kunne ikke sige ham imod.  

T tone var meget seksuel, han plejede at sige til de nye unge mænd, at der kommer vores lille godte 

og siger ”ikke osse” til de andre mandlige kollegaer.  

F2 grinte akavet når det skete, for hvad kunne man gøre. F2 oplevede det i rigtig mange år, og hun 

følte hvem ville tro på hende overfor ham.  

F2 kommer frem med det nu, fordi når der kommer unge nye kvindelige siumutter ind med ny 

energi, og hun automatisk stiller sig imellem dem som et slags værn for at få dem væk fra T. Efter-

hånden bliver man vant til at man ikke kan sige ham imod, men hvad nu hvis F2 ikke er der mere, 

hvad så med de andre nye kvinder. F2 havde fået nok.  

F2 mener ikke at T vil kunne betale hende hvad hun har gået igennem.  

F2 mener at T bare skulle have sagt undskyld og anerkendt hvad han havde gjort, F2 har gået til 

psykolog på grund af det her.  

F2 havde talt med de andre om det, blandt andet hendes veninde og V5 og F1 hvor de gik på gym-

nasiet sammen.  

Alle sagde bare at sådan er han bare, bare lad ham være, det var almen snak. De vidste godt at han 

var sådan.  

F2 selvom hun ikke har været ansat på papir, så har hun været der i 8 til 9 år.  

Det var ved at tale med andre veninder, at de fandt ud af at de ikke stod alene også følte de så ville 

der faktisk være nogen som ville tro på dem.  
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T position gjorde at F2 og de andre ikke turde anmelde det.  

De havde talt også om konkrete episoder.  

F2 har selv skrevet fuldmagten til F1, hun har også selv skrevet hvad der skulle stå. F2 forklarer at 

det ikke kun er de berøringer, det var også hans verbale overgreb som kom dagligt. T har gjort det i 

mange år.  

Grønlandsk: 

P2 ilaatigut nassuiaavoq, nuummi siumup allaffiani sulinikuulluni, ukiut qulingiluat matuma siorna-

tigut partimi sulinini aallartippaa. P2 arpaartuuvoq. Qineqqusaarnerillu ingerlanerini suliaqarne-

rusarpoq.  Qinersisoqartillugu P2 tamaaniittarpoq (Siumup allaffiani) nalinnginnaasumik ullut 

tamaasa. 

P2 2013-imiugunarpoq aallartippoq.  

Ikinngutaa arnaq allaffimmi sulinikuuvoq, taassuma P2 politikkikkut isummersuutai nalunngilai 

taamaattumik noqqaavigisimavaa peqataaleqqullugu.  

P2 siullerpaamik U naapippaa ukiualussuit qaangiuttut, tassanilu pisimasumi siullerpaamik pisoqar-

mat eqqaamassutigivaa taanna.  

Siumut ataatsimiittarfianut iserami killitsikujuutigalugu. 

Matumi qeqarluni tusaamasarpassuit naapillugit fjernsynikkut takuneqartartut, tassani U ilisaritin-

neqarpoq eqqarsaatigisimallugulu taassuma kinaanera.  

U P2 eqitaarsimavaa, namminerlu inatsisartuni ilaasortat tungaannut isigisimalluni. P2 eqitaaramiuk 

assani nuluinut ingerlatissimavaa nuluatigullu tigummisimallugu. P2 assut uissuummisimavoq, nu-

taajulluni nalullugulu qanoq iliussanerluni. Iluaalliorsimavoq eqqarsarsimallunilu avatangiisit 

tamaani taamaassimannersut. U oqarsimavoq imatukanneq nutaartaqalernerarlutik assigisaanilluun-

niit, arnanut nutaanut taamatut oqartarsimalluni. Ilani kajumissaarlugit peqataanissaannik.  

Kannguttaalliornerinnaanngilaq, aammali toqqaannaq nakkarsaaneruvoq. 

Aallaqqaataaniilli P2 paasitinneqarpoq U suna tamaat isumagisarigaa, aammalu namminneq pi-

umassutsiminnik sulisut U innersuussisartut.  

Taamaattumik U saaffissarivaa, aamma piumassutsiminnik suliniartut tamarmik tassunngartarput. 

Aamma I5 assigiinngitsunik peqatigiiffinnillu nassuiaallaqqittarluni.  

Qineqqusaartoqartillugu P2 siumup allaffianiikkajuttarpoq, namminneq piumassutsiminnik arnat 

inuusuttut allat peqatigalugit. Takoqqaarneranilu U misigisani tunngavigalugit U arnanullu allanut 

akunnermuliuttarpoq, takutinniarsaralugu”kisimiilluta U ajorpugut, taamaallaat marlukkaarluta 

taamaaliortarpugut”.  

U isumaa allanngorartorujussuuvoq, isumagissaaraangami, oqartarluni arnat inuusuttat kajumilersis-

saqqaarpaagut.  

Arnat ilassigaangamigit tungiminukartillugit qungasiisigut narajortarpai, aamma U taamaaliorpoq. 

Taakaniikkumagaani tamanna akueriinnartariaqarluni.  

Apersorneqarnermik nalunaarusiamik issuaaffigineqarluni, pisimasoq 2, ilanngussaq 4-1, qupperneq 

1, immikkoortoq 1:”Apersorneqartoq qupperneq 2-mut immikkoortut sisamaanni nassuiaavoq: 

Qaammatialuit qaangiunneranni aammaarluni apersorneqartoq U allaffimiitilluni kanngu-

narsarneqarpoq. Eqqaamanngilaa qaammat sunaanersoq…” 

Tassunga P2 nassuiaavoq nalinginnaasoq U taamatut oqaloriaaseqarnera. Pisimasuni U taamatut 

oqaluttarpoq. Pisimasut ataasiakkaat pineqanngillat, partip allaffiani iliuuserineqartartut imaapput, 

U assortorneqassanngitsoq. Taamaaliorfigineqaruni assut isumalulertarpoq, sineriammilu immik-

koortortaqarfiit tamaasa attassuteqarfigivai, akerliligassaananilu.  

U pissuserisaa tiinganermut tunngasorujussuusarpoq, angutillu inuusuttut nalinginnaasumik oqarfi-

gisarlugit, mamarunartuutinnguarput aggerpoq ”ilaa” angutinut suleqatiminut.  

Taamaatoqaraangat P2 toorlattumik illakusattarpoq, qanormi iliussagaluarami. Tamakkua P2 ukior-

passuarni misigisarpai, tassungami naleqqiulluni kiap nammineq upperissammani.  

Piffissaq manna P2 tamakkua saqqummiuppai, pissutigalugu arnanik nutaanik siumumut isertoqa-

raangat nukinnillu nutaanik, taava nammineq akunnermuliuttarami illersorniartut ilillugit U ingalas-

simatinniartarlugit. Taamaattussaannartut sungiunneqartarpoq akerlilernerneqassananilu, taavami 
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P2 taamaaniigunnaaraluarpat, arnammi allat nutaat, P2 naammatsinnikuuvoq. P2 isumaqarpoq U 

akilersinnaanavianngikkaani atorsimasaminik. 

P2 isumaqarpoq U utoqqatsiinnarsimasinnaagaluartoq iliuuserinikuusanilu akuersaarlugit, tamakkua 

pissutigalugit P2 psykologiliartarnikuuvoq.  

P2 ilani eqqartueqatiginikuuvai, ilaatigut nammineq ikinngutini aamma I5 P1, gymnasiameeqatigi-

nikuusani.  

Tamarmik oqaannartarput tassa taamaaginnarpoq, unitsiinnaruk, nalinginnaavoq taamatut oqalut-

tarneq. Ilisimaarilluarpaat taamaattuunera.  

Naak P2 pappialatigut atofeqartinneqarsimanngikkaluarluni, taamaattoq tassaniinnikuuvoq ukiuni 

8-9-ni.  

Arnat allat oqaloqatiginerisigut paasinikuuvaat kisimiigatik taavalu misigisimalerlutik ilumut ar-

laata upperisinnaassagaatik.  

U inissisimanera pissutaavoq P2 allallu nalunaarutiginnissinnaasimannginnerannut.  

Aamma pisimasut aalajangersimasut eqqartornikuuvaat.  

P2 nammineerluni P1 pisinnaatitsissut allannikuuvaa, aamma nammineerluni allanikuuvaa qanoq 

allaqqassanersoq. P2 nassuiaavoq attualaarisarneri kisimik pineqanngimmata, aammali oqaatsimi-

gut ullut tamaasa naapertuilluanngitsuliortarneri pillugit. U ukiorpassuarni taamaaliortarnikuuvoq. 

 

[…] 

 

X2 forklarede blandt andet at hun har været folkevalgt for Siumut i en del år nu, og har en daglig 

gang i Siumuts kontorer.  

X2 kender T og hun kender F4.  

X2 har oplevet konflikter mellem F4 og T. Hun arbejder ved Siumut og mens hun sad på sit kontor, 

var der ikke andre til stedet. Hun så F4 kusine og et lille barn spise frokost sammen.  

X2 sad på sit kontor og arbejdede. Så kunne hun høre T råbte som om han var sur. X2 blev for-

skrækket og gik ud og spurgt hvad der skete, der fandt hun ud af at F4 ikke havde fjernet sin taller-

ken og de var T sur over.  

F4 kusine og barnet var gået derfra. Der havde F4 mobil ringet, vist nok fra banken og derfor var 

hun gået ind på sit kontor uden at fjerne sin tallerken.  

Men X2 var forskrækket over at T var så sur. F4 var på toilettet og var ked af det, X2 gik ellers ind 

til F4 og ville tale med hende.  

F4 var senere kommet ind til X2 kontor og havde grædt og været ked af det.  

X2 kunne ikke acceptere at T opførte sådan overfor F4, X4 og V3 var også på kontoret og X2. Hun 

var taget ud på ilimmarfik og T (T) havde sms-et til X2 at hun ikke skulle blande sig. X2 havde 

skrevet til V1 som havde sagt at han ville tage det op på et møde.  

X2 har spurgt F4 hvad synes om at arbejde ved Siumut, hun havde sagt at hun var glad for det, men 

hun var ikke glad for at der blev gjort tilnærmelser til hende.  

Det var ifølge F4 at det var T som gjorde tilnærmelser til F4, X2 havde opfordret F4 til at skrive til 

hovedbestyrelsen men det har hun vist ikke gjort.  

F4 var ked af det den dag fordi hun blev skræmt af den voldsomme reaktion fra generalsekretæren, 

og det var derfor hun begyndte at græde og isolere sig på X2 kontor og F4 har efterfølgende sagt sit 

job op.  

X2 ønsker at de ansatte skal være trygge ved at arbejde der, en medarbejder skal ikke være utryg 

ved sit arbejde og derfor skrev hun til Siumuts bestyrelse og oplyste hvad der var sket. Formanden 

havde brug for at vide hvad der sker internt blandt medarbejderne.  

F4 havde også fortalt X2 at T engang skal have befølt hende og at hun ikke kunne lide det.  

På siumuts kontor i mødelokalet, X2 har været inatsisartut medlem i mange år, og hun har været 

vant til at mændene har været grove og bare grinet af det ind imellem. Men da X2 fandt ud af at en 

medarbejder havde oplevet sådan noget, havde hun opfordret hende til at skrive til hovedbestyrel-

sen.  
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X2 har en anden dag set T røre F4 sådan på brystet agtigt, så havde X2 sagt at det skulle han ikke 

gøre. Der var også andre til stede hun husker ikke hvem.  

X2 mener at det kun er en gang som hun har set det, det var nok sjovt for T men ubehageligt for F4.  

X2 husker ikke hvornår det var det skete.  

Forholdt sin afhøring, forhold 4, bilag 7-2, side 1, afsnit 2:  
”Afhørte oplyste, at hun med sikkerhed har set T beføle F4 på brystet samt på balderne mere end en gang.  

Afhørte kunne ikke angive en præcis dato på befølingerne, men hun oplyste, at hun med sikkerhed så en af befølingerne, 

som skete under samlingen i november 2019. Hun kunne ikke beskrive i detaljer, hvordan det foregik, men hun var sik-

ker på, at det var en bevidst handling fra T side, og det så ud som om, at T fandt det sjovt.” 

Til dette forklarer X2, at T nok ikke mente noget dårligt med det, og om den opførsel bare er sjov, 

men X2 ved at sådan noget ikke er behageligt for en medarbejder især som ikke vil have det og at 

det er sexchikane, og derfor reagerede hun ved at sige ”Taamatuunngitsoq”.  

X2 så jo T røre ved F4 kønsdele (brysterne) og det reagerede X2 og andre på.  

F4 havde fortalt X2 hvad der plejede at ske, og efter det, havde X2 opfordret F4 til at skrive om det, 

og bedt om at det skulle stoppe. Men måske var F4 bange for at blive fyret, X2 så det selv med sine 

egne øjne, og havde derfor reageret.  

X2 grænse var nået den dag hvor T havde råbt af F4, hvorefter hun så reagerede.  

Tonen i Siumuts kontor dengang T var partisekretær, til dette siger X2 at hun er glad for T som 

menneske. Han plejer at være glad, men ind i mellem kan han også være sur. T kan godt lide at tale 

om kvinder og muligvis overskride sine grænser. Han gør det nok i sjov, men hvor han siger ting 

som ”aattaalli unannguaq tunuaneerlugu”, sådan nogen ting har han sagt, også om X2. Men hun har 

også hørt ham sige dette om F1, det blev sagt iblandt andre mennesker. Det var som om T gerne 

ville have sex med F1. Men han sagde det nok for sjov.  

X2 kender kun mest til F4, overfor X2 har der ikke været noget særligt dårligt. Den bemærkning 

som T har sagt til X2 har hun ikke taget til sig som noget særligt, men hun har reageret på hans op-

førsel overfor F4.  

Forholdt samme rapport side, 2, andet afsnit:  
”Afhørte tilføjede, at T generelt set har en upassende opførsel, idet han stort set hele tiden taler om sex og kommer med 

upassende udtalelser om og til kvinder. Da det har været stort set dagligt, kunne afhørte ikke komme med konkrete ek-

sempler.” 

Det er korrekt at hun har forklaret sådan til politiet.  

Da F4 begyndte at græde og lukke sig inde på X2 kontor gik det over hendes grænse, og hun måtte 

gøre noget. Det var efter at hun havde fortalt at han også har gjort tilnærmelser til hende.  

F1, F2 og F3 har ikke kontaktet X2 omkring krænkelser, X2 vidste ikke noget om det, før det kom 

frem i nyhederne. Det kom meget bag på X2.  

Det havde overrasket X2 fordi dengang hun skrev til V1, havde hun hørt at han var blevet fyret fra 

sit arbejde, der var hun blevet overrasket og tænkt om det var på grund af X2 brev eller hvad det 

var, men V1 havde sagt at det var på grund af noget andet.  

Det viste sig at der var 10 kvinder som havde skrevet til Siumut.  

X2 blev valgt for 19 år siden og derfor nok hende som har haft det længste samarbejde med T.  

X2 viste slet ikke at der var fysisk kontakt med andre, det kom meget bag på hende.  

Men F4 da hun fortalte hende det, fandt hun først ud af hvad der skete.  

T er meget pigeglad og det ved alle i Siumut, men den nye generation kan nok ikke klare ”mosten”. 

X2 var blevet forskrækket over at T havde opført sig sådan overfor F4.  

Efter han havde sagt op, havde X2 først fundet ud af at de kvinder var blevet udsat for sådan noget. 

X2 har ikke oplevet sådan noget lignede fra T, derfor blev hun overrasket.  

X2 ved ikke hvornår F4 holdt op med at arbejde ved Siumut, men det var efter episoden.  

Den politiske situation i Siumut i starten af 2020, var anstrengt, alle plejer at have travlt og der er en 

masse diskussioner og folk der gerne vil vælte regeringen.  

Der er naturligvis også en masse gode ting der sker.  

T var nok tilknyttet V1, T så ud til at støtte V1 på det tidspunkt. T var nok en vigtig spiller for V1, 

fordi han var generalsekretær og havde godt kendskab til politik og god kontakt til lokalafdelin-

gerne.  
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Grønlandsk: 

X2 ilaatigut nassuiaavoq ukiorpaalunni nammineq Siumut sinnerlugu qinikkatut inissisimasuuluni, 

ulluinnarnilu siumup allaffiiniittartuulluni.  

X2 U aamma P4 ilisarisimavai.   

X2 misiginikuuvaa P4 aamma U akornanni aaqqiagiinngissuteqartoqarnera. Taanna siumumi su-

lisuuvoq, namminerlu allaffimmini issialluni, allanik tamaniittoqanngitsoq. Takuvaa P4 taassumalu 

illortaava meerarlu mikisunnguaq ullup qeqqasioqatigiittut.  

X2 allaffimminiippoq suliaqarluni. Taava tusaalerpaa U nilliarpaluttoq isumaluppasissumik. X2 

tupappoq anillallunilu aperaluni susoqarnersoq, tassanilu paasivaa P4 puuguttani peersimanngikkaa 

tamannalu U isumaluutigigaa.  

P4 illortaava meerarlu tamaanngaaniit ingerlareersut.  Tassani P4 mobilia sianersimavoq anin-

gaaserivimminngaanniijugunarpoq, taamaammallu puuguttani peernagulu allaffimminut iser-

simavoq.  

Kisianni X2 tuppatigivaa U isumaluppallaaqimmat. P4 perusuersartarfimmiippoq ali-

asuttorujussuulluni, X2 P4 iserfigigaluarpaa oqaloqatiginiarlugu.  

Kingusinnerusukkut P4 X2 allaffianut isersimavoq, qiasimalluni aliasullunilu. 

X2 akuerisinnaanngilaa U P4 pissusilersortaa, X4 aamma I3 aamma allaffimmiipput aamma X2. 

Taava nammineq Ilimmarfiliarsimavoq U (U) X2 sms-erfigisimavaa akuleruteqqunagu. X2 I1-imut 

allassimavoq oqarfigisimavaanilu ataatsimiinnermi qaqikkumallugu. X2 P4 aperisimavaa Siumumi 

sulinini qanoq igineraa, oqarsimavoq nuannaralugu kisiannili nuannarinagu qaninniarfigitittarnini.  

P4 malillugu U P4 qaninniartarsimavoq, X2 P4 kajumissaarsimagaluarpaa siulersuisuunernut al-

lagaqaqqullugu, taamaaliorsimagunanngilarli. Ulloq taanna P4 assut annilaangasimavoq allattaane-

rup taama sakkortutigisumik qisuariarneranut, taamaammallu qialersimalluni X2 allaffiani mattussi-

masimalluni tamatuma kingornatigut P4 soraarniuteqarnikuuvoq. X2 kissaatigivaa sulisut toqqis-

sillutik tamaani sulisinnaanissaat, sulisorisaq suliffimmini toqqissisimanngissanngilaq, taa-

maammallu siumup siulersuisuunerinut allagaqarsimavoq paasititsissutigalugulu qanoq pi-

soqarsimanera. Siulittaasup pisariaqartissimavaa paasissallugu sulisut akornanni qanoq pisoqarnera.  

Aamma P4 X2 oqaluuttussimavaa  

U ataasiarluni attualaarsimagaani tamannalu nuannarisimanagu. Siumup allaffiata ataatsimiittar-

fiani, X2 ukiorpassuit inatsisartunut ilaasortaanikuuvoq, sungiusimallugulu angutit sorraallisaar-

tarnerat ilaannikkullu illaatigiinnartarlugit.  Kisiannili X2 paasigamiuk sulisorisaq taamatut misigiti-

taasimasoq, taanna kajumissaarsimavaa siulersuisuunernut allagaqaqqullugu.  

Ulloq alla X2 takunikuuvaa U P4 iviangiisigut attortutut ikkaa, tassanilu X2 oqarsimavoq taa-

maasioqqunagu. Aamma allanik najuuttoqarpoq, eqqaamangilaali kikkuunersut.  

X2 isumaqarpoq ataasiaannarluni takusaqarnikuulluni, U quuianaraluartoq, kisianni P4 nuanninngi-

laq.  

X2 eqqaamanngilaa tamanna qanga pinersoq.  

Apersorneqarnerminik issuaaffigineqarluni, pisimasoq 4, ilanngussaq 7-2, qupperneq 1, immik-

koortoq 2:  

“Apersorneqartup oqaatigivaa, qularnaatsumik takusimallugu U P4 iviangiisigut attualaaraa kiisalu 

ataasiaannarani nuluisigut.  

Apersorneqartoq attualaarinninnermik ullormik erseqqissumik taasaqasinnaanngilaq, kisiannili 

oqaatigalugu, qularnaatsumik attualaarinninneq takusimallugu, tamannalu pivoq 2019-imi novem-

berimi katersunnerup nalaani. Sukumeeqqissaartumik qanoq pisoqarnera oqaluttuarisinnaanngilaa, 

kisiannili qularinngilaa U tungaaniit iliuuserineqartoq ilisimaaralugu iliuuserineqarnera, aamma 

imatut isikkoqarluni, takuneqarsinnaalluni U quuiasunnera.” 

Tamatumunnga X2 nassuiaavoq, U ajortumik isumaqarluni taamaaliunngitsoq, taamatulli pissusiler-

sorneq quujagiinnarlugu, kisianni X2 nalunngilaa taamatut iliorfigitinneq sulisorisamut nu-

anninngitsuusoq pingaartumik taamaalioqqunngitsumut aamma kinguaassiutitigut innimiilliorneru-

soq, taamaammat qisuariarfigivaa oqarluni “Taamatuunngitsoq”.  

X2 takuvaa U P4 kinguaassiutaatigut iviangiisigut) attoraa, tamanna X2 allallu qisuariarfigivaat.  
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P4 X2 oqaluttuuppaa qanoq pisoqartarneranik, tamatumalu kingornatigut X2 P4 kajumissaarsima-

vaa, unitsinneqarnissaanik noqqaassummik allaasereqqullugu. Kisianni immaqa P4 annilaangasima-

voq soraarsinneqaqinagami, X2 nammineq isiminik takuvaa, taamaammat qisuariarfigivaa.  

Ulloq taanna U P4 nilliaffigimmagu X2 killissaa tassaniippoq, qisuariarfigisimavaalu. Taamanikkut 

U partimi allattaagallarmat pissusilersuutit pillugit X2 oqarpoq, U inuttut nuannaralugu. Nuanaar-

tarpoq, kisiannili aamma ilaannikkut isumalussinnaasarluni. U nuannarisarivaa arnanik eqqartui-

nissani aamma ilimanarluni killissaminik qaangiisarnera. Nuannariinnarlugu taamaaliortarunarpoq 

oqartarluni soorlu ”aattaalli unannguaq tunuaneerlugu”, taamatut oqartarnikuuvoq, aamma X2 

pillugu. Kisianni aamma P1 pillugu taamatut oqartoq tusaanikuuvaa, inuit akornanni taamatut 

oqarmat. Soorlumi U P1 atoqatigerusukkaa. Kisianni quiasaarluni oqarunarluni. X2 P4 ili-

simasaqarfigineruvaa, X2 tungaanut immikkut ajortumik pisoqarnikuunngilaq. U X2 oqaaserisaa 

annerusumik tigunikuunngilaa, kisiannili P4 tungaanut pissusilersuutaa qisuariarfiginikuuvaa.  

Nalunaarusiamit tassannga issuaaffigineqarluni, qupperneq 2, immikkoortoq 2: 

”Apersorneqartup ilannguppaa, nalinginnaasumik U assuarnartumik pissuseqartoq, tassami 

atoqatigiinneq pillugu oqaluinnaavissuugami aammalu arnat pillugit assuarnartumik oqaaseqartar-

luni. Ullullu tamarluinnaasa taamatut iliortarmat apersorneqartoq aalajangersimasumik assersuu-

siorsinnaanngilaq.” 

Ilumoorpoq taamatut politiinut nassuiaateqarnikuugami. P4 qialermat X4 allaffianut mattulluni tas-

suuna killissaa qaangerneqarpoq, qanorlu iliuuseqartariaqarluni. Tamanna pivoq oqaluttuareermat 

aamma qaninniarfigisarsimagaani. P1, P2 aamma P3 X2 saaffiginikuunngilaat kanngunarsagaaner-

tik pillugu, X2 tamakkua ilisimasimanngilai tusagassiutitigut saqqummiunneqarneri tikillugit. Ta-

manna X2 tupaallaatigisimavaa. 

Tamanna tupaallaatigisimavaa pissutigalugu, taamanikkut I1-imut allagaqarami, tusarsimagamiuk 

taanna suliffimminit soraarsitaasimasoq, tamanna tupaallaatigalugu eqqarsarlunilu X2 allagai pis-

sutaanersut, kisiannili I1 oqarsimasoq allamik peqquteqartoq. Paasinarsivorlu arnat qulit siumumut 

allagaqarsimasut.  

Ukiut 19-it matuma siornatigut X2 qinigaavoq, taamaattumillu nammiusimassasoq sivisunerpaamik 

U suleqateqarsimasoq.  

X2 ilisimasaqarfigisimanngilai timikkut allanik attuisarsimanerit, assullu tupaallaatigisimavai. 

Kisianni P4 oqaluttuummani paasisimavaa qanoq pisoqartarsimanera.  

U arnartorujussuuvoq, tamanna Siumumi kialuunniit nalunngilaa, kisiannili kinguaariit tulliisa ta-

manna immaqa sapersimavaat. X2 tupaatigisimavaa U P4-mut taamatut iliortarsimanera. 

Aatsaallu soraarsitaareermat X2 paasisimavaa arnat tamakkua taamatut pineqartarsimaneri. X2 

taamatut U tungaaniit misigisaqarnikuunngilaq, taamaammat tupaallassimavoq.  

X2 naluvaa qanga P4 Siumiumi suliunnaarsimanersoq, kisianni tamanna pisimasup kingornatigut 

pivoq. 2020-ip aallartinnerani Siumumi politikkikkut pissutsit ilungersunartorsiorfiusimapput, 

tamarmik ulapputtaqaat aamma oqallittaqaat inuillu naalakkersuisunik uppititserusullutik.  

Soorngunami aamma ajunngitsorpassuarnik pisoqarfiuvoq. 

U I1-imut ataneruvoq, tamatuma nalaani U I1 ikorfartorpasippaa.  

U I1-imut pingaaruteqarsimagunarpoq, tassami allattaanerugami politikkilu ilisimaqarfigilluarlugu 

aamma immikkoortortaqarfinnut attaveqarluartuulluni.  

 

 

[…] 

 

X3 forklarede blandt andet at, hun kender T og F4. F4 har forklaret X3 blev kontaktet i anledning af 

en episode mellem F4 og T.  

F4 havde ringet til X3, på en arbejdsdag, hun husker ikke datoen.  

F4 havde været ked af det, og var nede i receptionen og ikke ville tilbage på sit kontor hun var 

bange for at gå tilbage alene.  

X3 havde sagt til F4 at på det tidspunkt var hun ikke var selvstyret og havde sagt hun var på vej hen 

til hende med det samme.  
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X3 var taget hen til F4 som var medarbejder hos dem, da hun var bange for at komme til sit kontor, 

var de taget hen på kontoret og hentet hendes taske og andet sammen med hende.  

På kontoret havde F4 taget sine ting og X3 havde sagt til hende, og hun ville køre hende hjem.  

F4 havde kontaktet X3, fordi der var sket noget ubehageligt overfor F4 som hun var ked af og fordi 

hun var ked af det ville hun ikke mere være på kontoret.  

X3 husker at mens de var samlet i mødesalen, havde F4 spist, og hun var blevet ringet op imens hun 

stadig spiste og havde talt i telefon, så var hun gået fra sin mad og havde fået skæld ud på grund af 

det.  

Også havde F4 villet forklare at hun var blevet ringet op og ikke var færdig med at spise, da hendes 

forklaring ikke blev hørt på, var hun gået ind på sit kontor og T var gået ind til F4 og havde skældt 

hende ud på en ubehagelig måde.  

F4 sagde ikke noget om at T skal have rørt ved hende. X3 fik ikke sådan noget at vide. Men F4 

havde været utryg.  

Forholdt afhøring, forhold 4, bilag 8, side 2, afsnit 2:  
”F4 fortalte afhørte, at hun havde siddet og spist i fælleslokalet, da hun modtog et opkald fra sin familie. F4 havde ef-

terladt sin mad, og dette var T blevet sur over… 

Til dette forklarer X3, at det har F4 fortalt X3, efter den episode med skæld ud, så havde generalse-

kretæren sagt at de skulle drikke kaffe sammen for muligvis at snakke om episoden. 

Da han sagde sådan til F4, var han samtidig gået forbi F4 og havde rørt hende på hendes bryst med 

en kuglepen.  

X3 har ikke set T røre ved F4, hun har heller ikke set ham røre ved andre piger.  

Forhold samme rapport, side 2, sidste afsnit: 
”Afhørte har igennem årene set T give klask i numsen på forskellige piger, ligesom hun har set ham røre ved pigers 

bryster, eller andre steder på kroppen… 

Til dette forklarer X3, at hun husker ikke alt hvad der er sket, men hun husker en anden episode 

hvor T havde rørt ved en anden kvinde som ikke var F4, på brystet med en kuglepen. 

X3 har haft gang i Siumut kontor de sidste 5 år, arbejdsklimaet mens T har været sekretær der, har 

der været en masse gode dage med et glad og muntert kontor hvor folk var glade. T (T) er en hjerte-

varm person som byder alle personer velkomne, men man kan nok mærke at ved generationsskiftet, 

kan noget opførsel anses som grænseoverskridende, som måske anses som mere acceptabelt af de 

ældre.  

Men X3 har ikke meget grænseoverskridende ting, bortset fra klask på numsen, og at røre ved en 

kvinde på brystet.  

Man kan måske godt klappe nogen på numsen, men da det er lang tid siden nu, kan X3 ikke forklare 

det detaljeret. X3 mener at det var X2 som blev rørt ved brystet med en kuglepen af T.  

Da X3 får at vide fra F4 hvad der var sket, og X3 havde henvendt sig med det samme til den daglige 

ledelse og bedt om at punktet blev drøftet hurtigst muligt.  

X3 var med i den daglige ledelse på det tidspunkt, men hun har ikke hørt noget vedrørende F4 den-

gang.  

Den politiske situation i Siumut i starten af 2020, var som politik nu er, hvor folk var uenige og 

enige, hun kan ikke lige svare på hvordan det præcist var på det tidspunkt.  

Grønlandsk: 

X3 ilaatigut nassuiaavoq, U aamma P4 ilisarisimallugit. P4 X3 attavigalugu nassuiaanikuuvaa, P4 

aamma U akornanni pisimasoq pillugu.  

P4 X3 sianersimavoq, ulloq suliffiuvoq, ullua eqqaamanngilaa.  

P4 aliasussimavoq, saaffiginnittarfimmiillunilu, allaffimminut uterusugani kisimiilluni uternissani 

annilaangagigamiuk.  

X3 P4 oqarfigisimavaa tamatuma nalaani namminersorlutik oqartussaniigani oqarfigisimallugulu 

ingerlaannaq ornilernerarlugu.  

X3 P4 ornissimavaa taanna sulisorivaat, allaffimminukarnissani annilaangagisimavaa, ilagalugu al-

laffianukarsimapput pooqattaa allallu aallugit. 
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Allaffimmi P4 pigisani tigusimavai X3 oqarfigisimavaa biilinik angerlaakkumallugu. P4 X3 attavi-

gisimavaa, pissutigalugu P4 nuanniitsumik pisoqarsimammat aliasuutigisaanik allafimmiikkuma-

junnaqqanerarsimallunilu.  

X3 eqqaamavaa ataatsimiittarfimmi ataatsimoorlutik, P4 nerisimavoq, sianerfigitikkami suli neritil-

luni oqarasuaatikkut oqaluussisimasoq, taamaammat nerisani qimaannarsimammagit tamanna pil-

lugu naveersissimasoq.   

 

 

Taava P4 nassuiarniarsimavaa sianerfigineqarsimalluni suli neritilluni, nassuiaatiminillu tusaa-

neqannginnami allaffimminut isersimavoq aamma U isersimavoq P4 nuanniitsumik naveersisimal-

luni.  

P4 oqaaseqanngilaq U attuuasimaneraani. Taamaattunik X3 paasitinneqanngilaq. Kisianni P4 toq-

qissisimasimanngilaq. 

Apersorneqarsimanermik issuaaffigineqarluni, pisimasoq 4, ilanngussaq 8, qupperneq 2, immik-

koortoq 2: 

”P4 apersorneqartoq oqaluttuuppaa, ataatsimoortarfimminni neritilluni ilaquttaminit sianerfigitissi-

malluni. P4 nerisani qimassivai, tamannalu U isumaluutigilersimagaa..  

Tamatumunnga X3 nassuiaavoq, P4 X3 taamatut oqaluttuarsimasoq, pisimasumi naveersereernermi 

kingornatigut taava allattaaneq oqarsimasoq kaffisoqatigiissallutik ilimanarpoq pisimasoq 

eqqartorniarlugu. Taamatut P4 oqaatigaluni P4 saneqqutiitigalugu kuglepenamik iviangiisigut attor-

simavaa.  

X3 takusaqanngilaq U P3 attuineranik, aamma arnanik allanik attuineranik takusaqarnikuunngilaq.  

Nalunaarusiamik tamatuminnga issuaaffigineqarluni, qupperneq 2, immikkoortoq kingulleq: 

”Apersorneqartup ukiut ingerlanerini U takusarnikuuvaa arnanik assigiinngitsunik nuluisigut patits-

isoq, taamatullu aamma takunikuullugu arnat iviangiisigut timaasigullu allakkut attorai… 

Tamatumunnga X3 nassuiaavoq pisimasut tamaviisa eqqaamasinnaanangit, kisiannili pisimasumik 

allamik eqqaamasaqarluni U arnaq alla P4-unngitsoq, iviangiisigut kuglepenamik attoraa.  

Ukiut kingulliit tallimat X3 siumup torsuusarsuaniinnikuuvoq, suleriaaserlu U allattaanerani nuan-

nersorpassuarnik qiimmisaarnernillu allaffimmi misigiffiusarsimalluni, inuit nuannaartut. U (U) 

inuuvoq kissalaartoq inunnillu tamanik tikilluaqqusisoq, kisianni immaqa malunnarsimassaaq kin-

guaariit nikinneri, pissusilersuutigineqartullu killissamik qaangiinertut isigineqarsinnaallutik, im-

maqa pisoqaanerusunit akuerineqarsinnaasutut isigineqarsinnaasut.  

X3 killissamik qaangiinermik misigisaqarpiarnikuunngilaq, nullukkut patitsinneq eqqaasanngik-

kaanni, aamma arnap iviangikkut attorneqarnera.  

Immaqa nulukkut patitsisoqarsinnaasarpoq, kisianni qangarsuarlu pivoq, tamannalu X3 sukumiisu-

mik nassuiaatissaqartinngilaa. X3 isumaqarpoq X2 iviangimigut kuglepenamik U attorneqartoq.  

X3 P4 qanoq pisoqarsimanera paasigamiuk ingerlaannaq X3 ulluinnarni aqutsisunut saaffiginnip-

poq noqqaaffigalugillu sukkanerpaamik pisimasoq tamanna eqqartorneqassasoq.  

X3 tamatuma nalaani ulluinnarni aqutsisunut ilaavoq, kisiannili taamanikkut P4 pillugu tusagaqar-

nikuunani.  

2020-ip aallartinnerani siumumi politikkikkut pissutsit, politikkip pisarneratut ippoq, inuit isu-

maqataaneq ajorput aamma isumaqataasarput, akisinnaanngilaa piffissami tamatumani qanorpiaq 

innersoq.  

 

Som vidne var V3 mødt, han blev oplyst om vidnepligt og vidneansvar.  

 

V3 forklarede blandt andet at, han har haft sin daglige gang ved Siumut siden 2009 hvor han kom 

med i Siumut Ungdom.  

I 2011 kom han med i hovedbestyrelsen af Siumut ungdom. I oktober eller november i 2012, kom 

han med i Siumuts hovedbestyrelse, i november 2014, efter valget, kom han ind i landstinget for si-

umut og var stadig i hovedbestyrelsen.  
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I 2016 blev han organisatorisk næstformand, i 2017 blev han ikke genvalgt til hovedbestyrelsen. I 

januar 2018, begyndte han at arbejde ved partiets administration som medhjælper og blev fastansat 

der og det stadigvæk som konsulent.  

I den periode har V3 haft sin gang i sekretariatet.  

Han blev en del af den daglige ledelse i 2017.  

Han var en del måneder af året på kontoret, før 2018 havde han bopæl i Narsaq så han var ikke hele 

året i Nuuk.  

V3 har ikke set nogen blive krænket med sine egne øjne på Siumuts kontorer, han har ikke oplevet 

T krænke nogen kvinder.  

V3 ville reagere hvis han så nogen krænke nogen andre fysisk, han har ikke set sådan noget.  

Han har haft et stort ansvar ved partiet, og en del af det ansvar er at partiet skal køre efter landets 

love. Hvis nogen havde sagt noget til V3 at de måtte starte en sag, så ville han naturligvis have rea-

geret.  

Ligesom han ville have reageret hvis han havde set noget, så havde han naturligvis pligt til at gøre 

noget.  

Der er ikke nogen som har fortalt V3 om nogen krænkelser.  

V3 har arbejdet sammen med F1 i Siumut Ungdom og de har arbejdet sammen under valgkamp til 

folketinget. De er ikke tætte som personer, men de har rejst sammen rundt omkring sammen med 

andre fra Siumut ungdom.  

Under disse rejser er V3 ikke blevet opmærksom på at der skal være sket noget krænkende mod F1, 

ikke så vidt han husker i hvert fald.  

Det har været normalt at man krammer hinanden i Siumut kontorerne, men på grund af corona er 

det stoppet. Efter V3 opfattelse, var det normalt i Siumut at man krammede hinanden. Det var ikke 

noget som V3 var vant til fra sin barndom, men han lærte det ved siumut at det var sådan man hilste 

på hinanden.  

Før corona var det normalt at der var drillerier iblandt de folkevalgte på partigangen, man pjattede 

meget især omkring seksuelle forhold. Det var normalt i sekretariatet, V3 har ikke set noget der ra-

ger på nogen eller at nogen rører ved andre.  

Der er masser af seksuel snak og den kultur kom han ind i da han kom ind i landstinget i 2014. V3 

ved ikke om han ville have hørt det hvis der havde været krænkelser i sekretariatet, han følger med i 

alt hvad der sker især i politik.  

V3 har oplevet lignede anklager, som offentligt kendt person bliver man omtalt meget blandt folk.  

Grønlandsk: 

I3 ilaatigut nassuiaavoq, 2009-imili ulluinnarni siumumiilersimalluni, siumup inuusuttaanut 

ilanngunnermigut.   

2011-mi siumup inuussutaani siulersuisuunernut ilannguppoq. 2012-imi oktoberimi imaluunniit no-

vemberimi siumup siulersuisuunerinut ilanngulluni qinersisoqareerneratigut, inatsisartunullu iser-

luni sulilu siulersuisuunerniilluni.  

2016-imi aaqqissuussaanermi siulittaasup tullingorpoq, 2017-imi siulersiusuunernut qinigaaqqinn-

gitsoorluni. 2018-imi januarimi partip allaffissornerani ikiortinngorpoq aalajangersimasumillu ator-

finitsinneqarluni sulilu siunnersortaalluni. 

Piffissami tamatumani I3 allattoqarfimmiilluni.  

2017-imi ulluinnarni aqutsisunut ilannguppoq.  

Ukiup ingerlanerani qaammatialunni allaffimmiittarpoq, 2018 sioqqullugu Narsami najugaqarpoq, 

taamaattumik ukioq naallugu nuummiinneq ajorluni. 

I3 nammineq isiminik takusaminik siumup allaffiani kanngunartuliorfiginninnernik takusaqar-

nikuunngilaq, misigisaqarnikuunngilaq U arnanik kanngunartuliorfiginninneranik.  

I3 inunnik allanik timikkut kangunarsagaasoqarsimagaluarpat qisuariarsimassagaluarpoq, taamaat-

tunik takusaqarnikuunngilaq.  

Partimi annertuuik akisussaaffeqarnikuuvoq, akisussaaffiisalu ilagivaat partiip ingerlanneqarnissaa 

nunap inatsisai malillugit. I3 oqarfigineqarsimagaluaruni suliamik aallartitsisariaqartoq, soorn-

gunami qisuariarfigisimassagaluarpaa.  
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Taamatullu aamma takusaqarsimagaluaruni qisuariarmassagaluarpoq, taamaattumik soorngunami 

pisussaaffigivaa taamaaliornissani.  

I3 oqaluttuunneqarnikuunngilaq kanngunarsaanermut tunngasumik.  

I3 P1 siumup inuusuttaani suleqatiginikuuvaa, aamma folketingimut qineqqusaarnermi suleqatigiin-

nikuupput. Inuttut imminnut qanittuunngillat, kisianni angalaqatigiittarnikuupput siumup inuusuttai 

allat peqatigalugit.  

Angalanerni taakkunani I3 maluginiarnikuunngilaa P1 tungaanut kanngunartuliortoqarsimanera, 

eqqaamasani malillugit.  

Nalinginnaasuuvoq Siumup allaffiani imminnut eqitaartarnerat, kisiannili corona pissutigalugu 

tamanna unitsinneqarnikuulluni. I3 paasinninnera naapertorlugu nalinginnaasuuvoq siumumi im-

minnut eqitaartarnerat. Tamanna I3 meeraanerminit sungiusimasarinngilaa, kisiannili siumumi ilik-

karnikuullugu taamatut imminnut ilassiuuttarnerat.  

Corona sioqqullugu nalinginnaasuuvoq partiip torsuusaani qinikkat akornanni qinngasaaruttarneq, 

pingaartumik kinguaassiutit tungaasigut asuli oqaluttarnikkut. Tamanna allattoqarfimmi nalingin-

naasuuvoq, I3 takusaqarnikuunngilaq arlaat arlaannut attuuaasumik imaluunniit allanik attuisumik.  

Kinguaassiutit pillugit oqaluasarneq annertuvoq kulturilu taanna iserfigivaa 2014-imi inatsisartunut 

iserami. I3 naluvaa tusaasimasinnaasimanerlugu allattoqarfimmi kanngunarsaanermik 

pisoqarsimappat, politikkimi pisut tamaasa malinnaavigivai. 

I3 misiginikuuvaa assingusumik unnerluunneqarneq, tamanit ilisarisimaneqartutut inuit inuit akorn-

anni oqallisigineqangaatsiarnartarpoq. 

 

 

[…] 

 

X4 forklarede blandt andet at, han er ansat som organisations sekretær ved Siumut, det blev han i 

denne omgang den 1. marts 2019. X4 har været ansat i flere omgange.  

X4 ved godt hvorfor vi er her i dag, X4 har ikke hørt eller overværet nogen krænkelser ved Siumuts 

sekretariat. X4 har ikke overværet T krænke nogen kvinder. Han har heller ikke hørt nogen snakke 

noget om det.  

X4 forklarer at når er sket noget, så går der gerne rygter i gang nede i sekretariatet, også i 

inatsisartut gangen eller hele bygningen. De her rygter har han ikke hørt.  

X4 hører ind imellem forskellige ting, lige det med sexchikane har han ikke hørt noget om.  

X4 har ikke hørt om noget inden anmeldelserne kom frem.  

Det første forhold vedrører F1, X4 har ikke hørt noget om det. Hun har ikke sagt noget til X4. Han 

lærte hende at kende i forbindelse med folketingsvalget sidste år hvor han var valg koordinator. De 

var ikke fortrolige som sådan. De snakkede kun om valget.  

Det andet forhold, omhandler noget som skulle være sket i 2013, dengang var der valg til 

inatsisartut og måneden efter valg til kommunerne. Der var X4 valgkoordinator og der fik X4 fat i 

T, fordi han havde en del med Siumut at gøre. T var på det tidspunkt ikke ansat ved Siumut og 

havde ikke sin daglige gang der.  

T var der en gang, det var dengang X4 havde indkaldt ham til møde.  

T var der en gang i 2013, X4 har ikke set ham i 2012 og 2013 på kontoret udover den ene gang.  

Det var nok i december eller januar, omkring årsskiftet ved 2012 til 2013. T havde et firma kørende 

oppe nordpå ved Uummannaq.  

Det møde som X4 havde med T der deltog X4 og til dels deres partisekretær X15.  

F2 var frivillig på det tidspunkt og hjalp til i forbindelse med nogen forskellige happenings der 

skulle ske, hun var ikke på kontoret på daværende tidspunkt. Det var først da vælgermøderne skulle 

starte at hun kom til.  

X4 mener ikke at T og F2 har mødt hinanden på arbejdskontoret i den periode.  

Hvis F2 havde haft problemer med nogen der havde krænket hende, ville X4 nok have vidst det 

fordi F2 holder sig ikke tilbage, hun er meget direkte og han mener at hun ville have fortalt det.  



 90 

X4 kender F4, situationen for hende i slutningen af 2019, da X4 startede der var F4 der. Hun var an-

sat på normale betingelser, forefaldende kontorarbejde.  

T var blevet bedt om at fyre F4, men det gjorde han ikke, han prøvede at hjælpe hende fordi hun 

ikke havde noget sted at bo. Hun fik mulighed for at gøre noget arbejde færdigt, også ville man vur-

dere situationen igen.  

T fik blandt andet F4 skrevet op til en bolig, så hun kunne komme ud af sin vanskelige situation, 

men han fyrede hende ikke.  

X4 har ikke hørt noget om at F4 skal være blevet forulempet af T, hun har ikke sagt noget til X4.  

X4 har heller ikke hørt noget om det igennem andre.  

Tonen ved Siumut har været meget bramfri, men sagen har fået folk til at stoppe op og lave regler 

for eksempel for hvordan man omgås hinanden.  

Det var forskellige mennesker der var bramfri, det var bare noget der var. T var en del af det.  

Tonen kunne godt omhandle noget seksuelt, og stadigvæk mere end en person som opførte sig så-

dan.  

X4 havde det sådan at når tonen blev for bramfri så plejede han at gå derfra, hvis han havde hørt el-

ler set noget ville han nok have reageret på det.  

X4 var ikke bange for om han ville blive fyret på grund af sådan noget.  

X4 følte sig beskyttet af sin ansættelseskontrakt. X4 var ikke bange for om at T kunne få ham fyret. 

X4 havde ikke fornemmelse af om andre havde det på den måde.  

X4 tænker at de som har anmeldt T har haft forskellige motiver.  

Den politiske situation var hektisk, der var en begyndende magtkamp i gang. T spillede muligvis en 

rolle, det ved X4 ikke.  

Op til formandsvalget havde X4 spurgt T hvad gør vi, der havde T sagt at alle kandidater skulle be-

handles ens. Ingen skulle forfordeles.  

T behandlede de forskellige kandidater ens.  

Om tonen blev for bramfri havde noget at gøre med hvornår på året det var, det var gerne i forbin-

delse med langstingssamlinger at der kom mange mennesker udefra.  

Når tonen blev for bramfri, valgte X4 at gå ind på sit kontor og arbejde. Måske skete det hver uge i 

perioder.  

Hvis der er tale om fysisk chikane ville X4 have brudt ind, men det kan han ikke nå at se når han 

går når tonen bliver for bramfri.  

X4 forventede ikke at grænserne ville blive overskredet ved at nogen ville blive fysisk krænkende.  

X4 spurgte T op til formandsvalget, før han stoppede med sit arbejde.  

Der har dog været trappet op til det i en længere periode.  

Det havde måske noget med stressniveauet at gøre, hvordan man har opført sig, det skal X4 ikke 

kunne sige. X4 opfatter T måde at være overfor medarbejderne at det er lidt op og ned, også efter 

hvilken dag det er, nogen gange var han bestemt og andre gange mere fri.  

Grønlandsk: 

X4 ilaatigut nassuiaavoq, siumumi aaqqissuussanermi allatsitut atorfeqarluni, tamatumuuna 1. marts 

2019-imiit. X4 arlaleriarluni atorfeqartitaanikuuvoq.  

X4 nalunngilaa sooq ullumikkut maaniinnersugut, X4 tusagaqarnikuunngilaq imaluunniit 

takusaqarnikuunngilaq siumup allattoqarfiani kanngunarsagaanernik. X4 takusaqarnikuunngilaq U 

arnanut kanngunartuliorfiginninneranik. Aamma tusagaqarnikuunngilaq taamaattoqarsimaneranik 

oqallisiginnittunik. 

X4 nassuiaavoq susoqaraangat, taava tusatsiakkat allattoqarfimmi pilertarput, aamma inatsisartut 

torsuusarsuanni imaluunniit illorsuaq tamakkerlugu. Tusatsiakkamik taamaattumik tusagaqar-

nikuunngilaq.  

X4 assigiinngitsunik ilaannikkut tusagaqartarpoq, kisianni kinguaassiutitigut innimiilliornernik 

tusagaqarnikuunngilaq.  

X4 tusagaqarnikuunngilaq, aatsaallu tusagaqarluni nalunaarutiginninnerit saqqummermata.  

Pisimasoq siullermi P1 pineqarpoq, tamatuminnga X4 tusagaqarnikuunngilaq. Aamma taanna X4-

imut oqarnikuunngilaq. Taanna ilisarisimalerpaa ukioq kingulleq folketingimut qinersineqarneranut 
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atatillugu nammineq qinersinermi ataqatigiissaarisuulluni. Imatut suna tamaat eqqartuiffigineq ajor-

paat. Taamaallaat qinersineq pillugu.  

Pisimasup aappaani pineqartoq tassaavoq 2013-imi pisimasuutinneqartoq, taamanikkut inatsisar-

tunut qinersisoqarpoq qaammallu qaangiummat kommuninut qinersisoqarluni. Tassani X4 qinersi-

nermi ataqatigiissaarisuuvoq, tassanilu X4 U pissarsiarivaa, pissutigalugu taanna siumumut at-

tuumassuteqangaatsiarmat. Tamatuma nalaani U siumumi atorfeqanngilaq ulluinnarnilu tamaaniit-

tuunani.  

Taamanikkut U tamaaniippoq, aamma taamanikkut X4 aggersarnikuuvaa ataatsimiigiaqqullugu. 

2013-mi U ataasiarluni tamaaniippoq, X4 takunngilaa 2012-imi 2013-imilu allaffimmiinnera taanna 

ataaseq eqqaasanngikkaanni.  

Tamanna pivoq decemberiunngikkuni januarmi, ukiup nikinnerata nalaani 2012-imiit 2013-imut. U 

avannaaniit Uummannap eqqaani ingerlataminik suliffiuteqarpoq. 

Ataatsimiinnermi tamatumani X4 U-imik ataatsimeeqatiginninnerani partip allattaata X15 tamanna 

peqataaffigivaa.  

Tamatuma nalaani P2 nammineq kajumissutsiminik pisussat pinissaannut atatillugu ikiuuttarpoq, 

taamanikkut piffissami allaffimmiilernikuunngilaq suli. Aatsaallu qinersisartunik ataatsimiititsinerit 

aallartittussanngormata taanna ilannguppoq.   

X4 isumaqanngilaq U P2 piffissami tamatumani allaffimmi suliffigisami naapinnikuusut.  

P2 arlaannik ajornartorsiuteqarsimagaluaruni kanngunarsagaasimanermik, X4 nalusimassanngik-

kaluarpaa, tassami P2 tunuarsimaartuunngimmat, toqqaannartumillu periuseqarluni, isumaqarlunilu 

oqaluttuarsimassagaluartoq.  

X4 P4 ilisarisimavaa, tassunga pisimasoq 2019-imut atatillugu, X4 aallartimmat P4 tamaaniippoq. 

Nalinginnaasumik taanna atorfeqartitaavoq, allaffimmi suliassanut nalinginnaasunut.   

 

 

U noqqaavigineqarpoq P4 soraarsissagaa, taamaaliunngilarli, ikiorniarsaraluguli najugaqarfis-

saqanngimmat. Periarfissinneqarpoq suliaminik naammassinninnissaminik, taavalu tamatuma 

kingornatigut naliliiffigineqaqqissalluni.  

Ilaatigut U P4 inissarsiornermut allatsippaa, ajornartorsiutiminik qaangiiniassammat, kisiannili sor-

aarsinngilaa.  

X4 tusagaqarnikuunngilaq U P4 ajortumik pinninneranik, taanna X4 oqarnikuunngilaq.  

Aamma allanit X4 tusagaqarnikuunngilaq.  

Siumumi pissuseq quleqanngiffiusorujussuuvoq, sulialli immaqa inuit unikaallatsissimassavaat ma-

littarisassallu assersuutigalugu inuit akornanni pissuserisassamut tunngasut suliarineqarlutik.  

Inuit assigiinngitsut quleqanngitsuupput, tassa taamaaginnarpoq. U taakkununnga akuuvoq. Pissusi-

lersuutit kinguaassiutinut tunngasinnaasarput, sulili inuk ataasiinnaanngitsoq taamatut pissuseqar-

luni.  

X4 imaattarluni pissusilersorneq quleqanngippallaaleraangat taava tassanngaaniit ingerlasarpoq, 

tusaasaqarsimagaluaruni imaluunniit takusaqarsimagaluaruni qisuariarfigisimassagaluarpaa.  

Tamakkua pillugit X4 soraarsitaanissani annilaangaginngilaa. X4 atorfinitsitaanermi isumagiissum-

mit illersorneqartutut misigisimavoq. X4 annilaangaginngilaa U soraarsitaatissagaluarpani. Ma-

lugisimanngilaa allat taamatut misigisimanersut.  

X4 eqqarsarpoq taakkua nalunaarutiginnissimasut assigiinngitsunik pissuteqarsimassasut.  

Politikkikkut pissutsit ulapinnaqaat, pissaaneqarniunneq aallarnisalernikuuvoq. Imaassinnaavoq U 

pingaaruteqartumik inissisimasoq, tamanna X4 naluvaa.  

Siulittaasunngorniunnissap tungaanut X4 U aperinikuuvaa, qanoq iliussanerlutik, tassani U oqarsi-

mavoq qinigassanngortittut tamarmik assigiimmik pineqassasut. Annerusumik minnerusumilluun-

niit pinnittoqassanngitsoq.  

U taakkua qinigassanngortittut assigiinngitsut tamaasa assigiimmik pissusilersorfigivai. 

Pissusilersuutit quleqanngilertarnerini pissuteqarput ukiup qanoq ilinera, inatsisartut ataatsimiinner-

inut atatillugu avataaniit inupaasuit takkussuuttarput.  
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Quleqanngippallaaleraangata X4 allaffimminukartarpoq suliaqarlunilu. Immaqa taamatut pi-

soqartarpoq piffisat ilaanni sapaatit akuneri tamaasa.  

Timikkut innimiilliornerit pineqarsimappata X4 akulerussimassagaluarpoq, kisianni takunnittar-

simanngilaq pissusilersuutit quleqanngippallaaleraangata.  

X4 naatsorsuutiginngilaa killissat qaangerneqarsinnaassasut arlaata timikkut kanngunarsaaneratigut. 

X4 U aperivaa siulittaasunngorniuttoqannginnerani, sulinermini suli uninngitsoq. 

Kisiannili piffissami sivisuumi annertusiartuaarsimavoq.  

Immaqa tamanna pissuteqarsinnaavoq stressernerup qaffaneranik qanoq pissusilersortarneq, ta-

manna X4-p oqaatigisinnaanngilaa. X4 isumaqarpoq U sulisunut qanoq innera allanngorartuusoq, 

aamma ullup suunera apeqqutaalluni, ilaanni sukanganerusarluni ilaannilu killilersuinnginnerusar-

luni. 

 

 

[…] 

 

Sagen udsat til den 13. januar 2021 kl. 9.00. 

 

Retten hævet kl. 15.25.  

 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 
 
 

 

Den 13. januar 2021 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Pia Hjort Andersen behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

Kaja Grønvold var tolk. 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 1581/2020 

Politiets nr. 5505-97377-00128-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

t 

cpr-nummer […] 

 

 

[…]. 

 

T fortsatte sin forklaring som blev afbrudt den 5. januar 2021, og blev af anklageren fremvist en an-

sættelsesaftale, mellem F1 og Siumut om ansættelse hvor datoerne blev læst op og han bekræftede 

at den er underskrevet af T den 28. januar 2015.  

Adspurgt hvorfor T på det første retsmødet forklarede at det ikke var ham som ansatte F1, forklarer 

T at det han naturligvis svarer på spørgsmålene, men det kommer an på hvilke spørgsmål han bliver 

stillet, og forklarer efter vedtægterne blev T ansat på Siumut ungdoms regi, men alle ansættelser ef-

ter Siumuts procedure og vedtægter skal partisekretæren underskrive og det har han gjort.  
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T var ikke partisekretær på det tidspunkt, han var konstitueret, han fungerede uden at have kontrakt. 

Og det arbejde begyndte først den 30. september 2014, da han blev hentet. Det mener T også at han 

sagde sidste gang.  

T har en dagbog og kalender fra sit arbejde, som han har med i retten og mener at han ud fra den 

kan dokumentere at han i 2015, den 15. januar 2015, har noteret at F1 blev ansat i Siumut regi, og 

det passer jo med den fremviste kontrakt.  

T forklarer at når de ansætter folk ved Siumut, så er der selvfølgelig fastansatte som man ansætter 

med kontrakter, disse kaldes partikonsulenter. F1 blev ansat midlertidigt i en periode, men det var 

sådan at F1 var studerende, T forklarer at det af hans kalender fremgår at F1 skulle videreudvikles 

indenfor politik og meget gerne skulle til folketinget.  

Det er rigtigt forstået at det var T som underskrev kontrakten, men det var Siumut ungdom som 

ville ansætte hende.  

Kontrakten står fast, og det var T som var F1 chef. Det kan man sige, det var F1 som stod for SIS 

ungdom. Det er sandt at T har skrevet under, og det er rigtigt at F1 refererer til den person som er 

konsulent, det var V5.  

Det passer at F1 skal referere til partisekretæren, men T tøver med at sige at det var ham som hun 

skulle referere til og forklarer hvordan opgavefordelingen var i siumut.  

Efter at have hørt F1 og V5 forklaringer, forklarer T at det har han altså ikke gjort det som de siger, 

han hørte forklaringerne fra dem.  

Med hensyn til V5 som vidne, så synes T at hendes forklaring var meget forvirrende, T mener at der 

er forskel på det som V5 har forklaret til politiet og som hun har forklaret til retten.  

V5 har først sagt at de begge, V5 og F1 sad på deres kontor, og hvordan skal man så røre ved bal-

lerne på en person, når der er andre til stede.  

V5 forklarede i retten noget andet og forklarede at hun ikke husker hvad hun havde sagt til politiet.  

T tror ikke på V5 vidne forklaring.  

F1 forklarede om en episode hvor hun skal have sagt at han ikke skal bestemme over hende, T hu-

sker at under valgkampen til folketinget i 2015, var der problemer som han skulle hjælpe med. SIS 

siumut ungdom, hjælper meget til under valgkampe, med plakater osv. T husker at de fik problemer 

med de andre partier, fordi de andre partier beskyldte Siumut ungdom, om at de skulle have belem-

pet andre partiers plakater, de havde de snakket om husker han.  

T havde overfor F1, stået fast ved at det hele skulle gå ordentligt til, og de var ikke enige, i den for-

bindelse havde de haft et stort skænderi, fordi F1 havde stået fast på at de kunne gøre hvad de vil.  

T havde ment de skulle opføre sig ordentligt, også overfor de andre partier.  

Deres diskussion startede i mødesalen og fortsatte ude på gangen, men til sidst fik de rettet op på 

det, ved at de blev enige om det skal gå ordentligt til.  

T husker ikke om nogen hørte deres skænderier.  

T forklarer at de har mange forskellige opgaver, og er der noget som har vedrøret arbejde som V5 

og F1 laver, så snakker T og F1 sammen, det var heldigvis ikke så tit det skete.  

Naturligvis gik de ind til hinanden på kontorerne, men ikke hver dag.  

Når T gik ind på F1 kontor, husker han ikke hvor tæt han har stået på hende, men mener det har væ-

ret almindeligt som arbejdsplads, hvor han enten har stået i døren eller ved siden af hende. Han kan 

ikke genkende at han skulle have rørt ved hende på noget tidspunkt.   

T kender ikke noget til det som F1, har forklaret om, at T har rørt hende på ballerne. V5 forklaring 

som understøtter dette, husker T heller ikke noget til.  

Sådan noget husker T simpelthen slet ikke.  

V5 forklaring i retten om at hun sad foran sin skærm og derfor havde lidt svært ved at se, stemmer 

ifølge T ikke overens, medet som V5 har forklaret til politiet, T har læst V5 forklaring til politiet, og 

der mener han hun i første forklaring forklarede til politiet at hun ikke kunne se noget.  

T forklarer at på partigangen og partikontoret, der kommer der mange mennesker.  

De arbejder på kontorerne, tonen plejer at være høj. Politisk er tonen jo næsten altid høj og de taler 

højlydt ind i mellem, når man ind imellem bliver lidt træt, så forsøger man få glæden frem og man 

snakker også om seksuelle ting, det er ikke kun T der gør dette.  
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T og dem har selvfølgelig snakket om at de skal dæmpe sig lidt med det der, når det kører højt.  

Adspurgt hvad han mener det at dæmpe sig, forklarer T at man selvfølgelig skal snakke ordentligt 

med hinanden, det er ikke kun seksuelle ting man snakker om, man snakker om sjove ting også.  

T er aldrig blev anklaget for noget før, ligesom han ikke har hørt nogen snakke om anklager som 

disse i sagen mod ham, og derfor blev han meget forskrækket om anklagerne vedrørende ham. Det 

var hårdt for ham høre om  at 10 personer skulle have anklaget ham til siumut kontoret.  

Det havde han fået at vide fra formanden for Siumut, fordi de havde modtaget klager om T. Han fik 

det at vide via pressen hvad det vedrørte, det var forvirrende for T og han har aldrig set anklagerne 

fra de 10 personer.  

T husker ikke at have sagt noget om F1 s bryster eller læber, det kender han slet ikke noget til, han 

kan ikke tillade sig at komme med sådanne udtalelser. Sådan noget snakker han ikke om på konto-

ret, F1 sagde også at det var T om opfordrede til den tone på kontoret, det gjorde T ikke. Han har 

været ved siumut i 38 år, og har aldrig haft problemer på det område.  

T har aldrig opfordret andre til at bruge sådan en tone. Som partisekretær er man selvfølgelig chef 

på kontoret, men kulturbærer er nok for meget sagt mener han.  

Der er mange medspillere, selve kulturen er ikke alene partisekretæren som står for det.  

T husker ikke noget til at skulle have klasket F1 bagi, men det kan han godt have gjort, men har det 

ikke været meningen at det skulle være sexchikane hvis han har gjort det, men han husker ikke no-

gen tilfælde.  

T siger at det slet ikke passer at man tager en person på bagdelen sådan som F1 og V5 har forklaret, 

det kan han slet ikke kende. Men omkring at bestemme, så er det selvfølgelig partisekretæren som 

bestemmer på kontoret og har ansvar for valg. T var partisekretær og F1 kunne selvfølgelig ikke 

selv bestemme. 

Om hans humør var svingende siger T det kommer an på … politik er et hårdt job og Siumut er i 

Grønlands forhold et stort parti med mange medlemmer og personligheder og meninger, og nogen 

gange er det politisk ret hårdt, som partisekretær har T iht. hans kontrakt at han skal have styr på 

partiet, og partisekretæren er politisk referent. Og nogle gange når det går stærkt til, så kan han 

blive nødt til at hæve stemmen.  

T kunne sagtens blive hård og hæve stemmen, for at få tingene til at fungere, så der f.eks. ikke kom-

mer valg i utide. Det er ikke kun Siumutterne der kender T sådan, sådan kender de andre partier 

også T. Det går op og ned politisk, sådan beskriver han det bedst.  

Personligt har han altid forsøgt at være stabil og udsprede glæde, han forsøger at opmuntre politi-

kere og ansatte.  

T mener ikke at han direkte skældte personer ud, men nogen gange kunne han godt slå i bordet, men 

det var for at få tingene til at fungere.  

I foråret da T blev afhørt af politiet, da anklagerne kom, som blev læst op for T. Og det var 2 ankla-

ger fra F1, og det var 5 anklager i alt, i dag er der 4 anklager i retten. Den anklage som T savner, 

som han ikke kan se i anklageskriftet, er en anklage som baserer sig på noget i 2013, den havde T 

svaret på at han ikke var partisekretær på det tidspunkt og den forklaring er måske skyld i at man 

har trukket den tiltale tilbage.  

Grønlandsk: 

U nassuiaanini ullormi 5. januar 2020 unitsinneqartoq nangippaa, aamma unnerluussisumit takutin-

neqarpoq atorfinitsitaanermi isumaqatigiissut, P1 aamma siumup akornanni atorfinitsitaaneq pillugu 

ulluilu atuarneqarput, uppernarsarpaalu U atsiorneqarsimammat ullormi 28. januar 2015.  

 

Aperineqarluni sooq U nassuiaanersoq eqqartuussinerup ulluani siullermi nammineq P1 atorfinitsi-

tarinagu, U nassuiaavoq soorngunami akisimallugit, kisiannili apeqqutaasoq qanoq aperineqarnini, 

nassuiaavorlu malittarisassat malillugit P1 siumup inuusuttaasa akisussaaffiisa ataani atorfinitsin-

neqarsimasoq, kisiannili atorfinitsitsinerit tamaasa siumup periusia aamma malittarisassai malillugit 

partimi allatsip atsisortussaagai taamaaliorsimavorlu.  
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Tamatuma nalaani U partimi allattaanngilaq, atorfinitsitaagallaqqavoq, atuuffeqarluni isu-

maqatigiissutitaqanngitsumik. Aatsaallu aaneqarami sulinera aallartilluni ulloq 30. september 2014-

imi. Aamma U kingullermik taamatut oqarsorivoq. 

U suliffimminiit ullorsiuteqarpoq aamma qaammatisiutit, taannalu eqqartuussivimmut nassarpaa, 

tassanngaaniillu uppernarsarsinnaallugu 2015-imi, ulloq 15. januar 2015 allassimallugu P1 siumup 

akisussaafiani atorfinitsinneqarsimasoq, tamannalu isumaqatigiissummut takutinneqartumut naaper-

tuuppoq.   

 

U nassuiaavoq Siumumi inunnik atorfinitsitsigaangamik, taava soorngunami aalajangersimasumik 

atorfinitsitat isumaqatigiissusiornikkut atorfinitsinneqartartut, taakkua partiip siunnersortaatut taa-

neqartarput. P1 piffissap ilaani atornitsikkallarneqarpoq, imaakkami, P1 ilinniartuugami, U nas-

suiaavoq qaammatisiutimini ersersinneqartoq P1 politikkip iluani ineriartortinneqassasoq aammalu 

sapinngasamik folketingimut isertinniarneqassalluni.  

 

 

 

Ilumoorpoq U isumaqatigiissut atsiornikuummagu, kisiannili siumup inuusuttaasa taanna atorfinit-

sikkumasimagaat.  

Isumaqatigiissummit aalajangersarneqarpoq U P1 ittorigaa. Taamatut oqartoqarsinnaavoq, P1 

siumup inuusuttai isumagisussaavai. Ilumoorpoq U atsiorsimammat, aamma ilumoorpoq P1 siun-

nersortip ataaniimmat, taanna tassaavoq I5.  

Ilumoorpoq P1 partip allattaata ataaniittussaammat, U nangaariarpoq nammiuneranut taassuminnga 

saaffissaq nassuiaatigivaalu siumumi suliat qanoq agguataarneqartarnersut.  

P1 aamma I5 nassuiaatigisaat tusareerlugit U nassuiaavoq, oqarnerattut iliuuseqarsimanani, nassui-

aataat tusarpai.  

I5 ilisimannittutut nassuiaataanut atatillugu U isumaqarpoq taanna paatsunganartorujussuusoq, U 

isumaqarpoq I5 politiinut nassuiaataa aamma eqqartuussivimmi nassuiaataa assigiinngissuteqartut.  

Siullermik I5 oqarpoq marluullutik, tassa I5 aamma P1 allaffimminni issiasimasut, taava qanoq il-

illuni inuup nului attorneqarsinnaagamik allamillu najuuttoqartoq.  

I5 eqqartuussivimmi allatut nassuiaavoq nassuiaallunilu eqqaamanagu qanoq politiinut 

oqarsimanerluni. 

U I5 nassuiaataa upperinngilaa.   

P1 pisimasoq pillugu nassuiaavoq oqarsimanerarluni imminut naalagaanngitsoq, U 2015-imi folke-

tingimut qineqqusaarneq eqqaamavaa, ajornartorsiuteqarmata nammineq ikiortariaqarlugit. SIS, 

siumup inuusuttai qineqqusaarnermi ikiuupput, plakatinik il.il. U eqqaamavaa partit allat ajornar-

torsiutigileramikkut, tassami partit allat siumup inuusuttai pasillermatigit, partit allat plakatiannik 

ajoqusersuisimasutut, eqqaamavaa tamanna eqqartornikuugitsik.   

U P1 erseqqissarsimavaa torersumik ingerlanissaq pillugu, isumaqatigiissimanngillallu, tassungalu 

atatillugu assut oqqassimallutik, P1 aalajangiusimasimallugu qanorluunniit iliorsinnaanertik.  

U isumaqarsimasoq partinut allanut torersumik pissusilersortariaqartut.  

Oqallinnerat ataatsimiittarfimmi aallartippoq, torsuusamilu nanginneqarluni, naggataatigut aaqqip-

put isumaqatigiissutigivaallu torersumik ingerlasoqarnissaa.  

U eqqaamanngilaa oqqannertik allanit tusaaneqarnersoq.  

U nassuiaavoq assigiinngitsorpassuarnik suliassaqarlutik, suliaannullu attuumassutilinnik I5 aamma 

P1 suliaqarlutik, taava U P1 oqaloqatigiittarput, qujanartumilli tamaattoqarajunngilaq. 

Soorngunami allaffinni imminnut iserfigisarput, kisianni ullut tamaasaanngitsoq.  

U P1 allaffianut iseraangami eqqaamanngilaa qanoq taanna qanillitigisarnerlugu, kisiannili isu-

maqarluni tamanna nalinginnaasoq suliffittut, matup eqqaaniikkuni imaluunniit sanianiikkuni. Ilisa-

risinnaanngilaa qaqugukkulluunniit attorsimasinnaanera.  

U ilisimasaqarfiginngilai. 

U ilisimasaqarfiginngilai P1 nassuiaatigisai, tassa U nuluisigut attorsimagaa. Aamma I5 nassuiaati-

mini tamatuminnga ikorfartuutai U eqqaamasaqarfiginngilai.  
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Taamaattut U eqqaamasaqarfiginngilluinnarpai.  

I5 eqqartuussivimmi nassuiaataa skærmip siornganiilluni taamaattumillu iluamik ta-

kusaqarsinnaanani, U isumaa malillugu I5 politiinut nassuiaatigisimasaanut naapertuutinngilaq, U 

I5 politiinut nassuiaatigisimasaa atuarsimavaa, tassani isumaqarluni aallaqqaammut politiinut nas-

suiaasimasoq takusaqarsinnaasimanani. 

U nassuiaavoq partit torsuusaanut partillu allaffianut inuppassuit takkuttartut.  

Allaffinni sulisarput, tassani nipitusinnaasarlutik. Politikkikkut pinerit tamangaaja nipituuliorfiusar-

poq, ilaannikkullu nipituumik oqalussinnaasarlutik, ilaannikkut qasulersimatilluni qiimaniarsarineq 

pilersarpoq kinguaassiutinullu tunngasut aamma eqqartorneqartarlutik, U kisimi taamaaliorneq ajor-

poq.  

U ilaasalu soorngunami eqqartortarpaat tamakkua pillugit ingasaassivallaannginnissaq, tamanna 

ingasappallaaleraangat.  

Aperineqarluni qanoq tamanna isumaqarnersoq, ingasaassivallaannginnissaq, U nassuiaavoq 

soorngunami imminnut iluameersumik oqaluunnissartik, tiinganerit kisimik eqqartorneqarneq ajor-

mata aamma quijanartunik eqqartuisaramik.  

U siusinnerusukkut unnerluutigineqarnikuunngisaannarpoq, aamma tusarnikuunngilaa 

eqqartuisoqarnera suliami matumani unnerluussutitut ittunik, taamaattumillu tupannikorujussuuvoq 

tassunga unnerluussutinut. Imminut sakkortuvoq tusarlugu inuit qulit siumup allaffianut unner-

luutigisimammanni.   

Siumup siulittaasuanit tusarsimavaa tamanna, taakkua tigusaqarsimammata U pillugu maalaaru-

tinik. Tusagassiuutitigut paasivai sumut tunngassuteqarnersut, U paatsuunganarsimavoq inunnit 

taakkunannga qulinit unnerluussutinik takusaqarsimanngisaannarami.  

U eqqaamasaqanngilaq P1 iviangii imaluunniit siggui pillugit oqaaseqarsimanerluni, ili-

simasaqarfiginngilluinnarpaa, akuersaarsinnaanngilaa taamatut oqaaseqarnissani. Taamaattunik al-

laffimmi oqalunneq ajorpoq, P1 aamma oqarpoq U allaffimmi taamatut pissusilersortoqarnissaanik 

kajumissaarisuusoq, U taamaaliunngilaq. Ukiut 38-it siumumiinnikuuvoq, tamatumalu tungaatigut 

ajornartorsiuteqarsimanngisaannarluni.    

U kajumissaarinikuunngilaq allanik taamatut pissusilersornissamik. Partip allattaatut soorngunami 

allaffimmi pisortaavoq, isumaqarlunilu kulturimik ingerlatitseqqiinermik oqarneq ingasap-

pallaarsinnaasoq.  

Peqataasorpassuupput, kulturilu tamanna partip allattaata kisimiilluni ingerlatarinagu.  

U eqqaamasaqanngilaq P1 nuluisigut patissimaneranik, taamaaliorsimasinnaallunili, kisiannili 

kinguaassiutitigut innimiilliorniarsimanani taamaaliorsimassaguni, kisiannili taamaat-

toqarsimaneranik eqqaamasaqanngilaq.   

U oqaatigivaa, eqqunngitsoq P1 aamma I5 nassuiaaneratut inummik nuluatigut tigusisimaneq, ilisa-

risinnaanngivippaa. Kisiannili aalajangiisarnermut atatillugu, soorngunami partip allattaa allaffimmi 

aalajangiissaaq aamma qinersinernut akisussaasuulluni. U partimi allattaavoq aamma soorngunami 

P1 nammineerluni aalajangiisinnaanngilaq.  

Isumaata allanngorarsinnaaneranut atatillugu tassunga U oqarpoq apeqqutaasoq … politikki su-

lineruvoq sakkortooq aamma Siumut kalaallit nunaanni pissutsinut naleqqiullugu partiuvoq an-

gisooq ilaasortarpassualik aamma inuit malunnaatillit isummallu assigiinngitsorpassuit, ilaan-

nikkullu politikki ilungersunarsinnaalluni, isumaqatigiissut malillugu U partimi allatsitut parti nak-

kutigisussaavaa, partip allattaa politikkikkut nalunaarusiortuuvoq. Ilaannikkullu ulapinnartillugu 

nipini qaffattariaqartarsinnaallugu.  

U sakkortusaarsinnaasarpoq nipinilu qaffallugu ingerlalluartitsiniarluni, assersuutigalugu maa-

naannaq qinersisoqannginnissaa anguniarlugu. Siumukkormiuinnarnit U taamatut ilisarisimaneqan-

ngilaq, partit allat U aamma taamatut ilisarisimavaat. Politikkikkut qummut ammullu inger-

lasoqartarpoq, taamatut oqaatigilluaannarsinnaavaa.  

Nammineq inuttut aalaakkaasuuniartuaannarpoq nuannaartitsiniartoq, politikkerit sulisullu qiim-

massarniartarlugit.  

U isumaqanngilaq toqqaannaq inunnik naveersisarluni, ilaannikulli nerriviup qaava patissinnaasar-

lugu ingerlalluartitserusulluni.  
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Upernaaq U politiinut apersorneqarami unnerluussut takkummat, taanna U atuarneqarpoq. Unner-

luussutit P1-meersut marluupput, katillugillu unnerluussutit tallimaallutik, ullumikkut eqqartuus-

sivimmi unnerluussissutit sisamaapput. Taanna unnerluutiginninneq U maqaasisaa, aamma unner-

luussissummi takusinnaanngisaa tassaavoq unnerluutiginninneq 2013-imi pisimasoq, taannalu U 

akinikuuvaa piffissami tamatumani partimi allattaasimanani, immaqa nassuiaataa tamanna pissutaa-

voq unnerluussissutip utertinneqarsimaneranut.  

 

Derfor undrer det T at de 5 forhold er blevet til 4 forhold.  

Vedrørende F2 og sagens forhold 2, T kan ikke genkende F2 udtalelser. T som natur, kan ikke finde 

på at sige sådan noget.  

T kender F2 som en god hjælper ved Siumut ungdom, de har altid været glade for hendes hjælp. 

Men hans egen vurdering er at han havde et godt forhold til hende, men de var ikke tætte. T kender 

dem ikke privat, ham omgås ikke mange personer fra sit arbejde privat.  

T husker F2 fra senere end 2013. F2 kom når der var valgkampe sådan som hun selv forklarede i 

retten. De så hende sjældent.  

I marts 2013 til april 2013, T havde kontor derhjemme og havde også kontor i Niaqornat på fabrik-

ken. T startede vist nok 2010 med den virksomhed han havde i Niaqornat, og i den tid var han ikke 

ret meget på Siumut kontoret. Det eneste han kan se i sin kalender i 2013, at han fik til opgave fra 

Siumut at skrive valgprogram og det har han afleveret i januar 2014, og det passer med X4 forkla-

ring at det var deromkring han var i Nuuk. Siumut 2013, den 15. januar, står i hans kalender.  

T forklarer at det var forskelligt hvor meget han var i Niaqornat, han var der vist i et halvt års tid i 

Niaqornat i 2013 og resten i Nuuk. I den tid var han kun på kontoret en enkelt gang.  

T havde trukket sig fra politik, men fulgte med som privatbeskæftigelse. Han havde nok ikke helt 

forladt politik.  

På grund af den store viden som T har om politik osv., ville man gerne bruge ham fra Siumut, og 

det er han kun glad for, det var derfor han blev kaldt ind for at skrive valgprogram.  

Organisatorisk næstformand det blev T i 2014 i Maniitsoq, dengang var han ikke ret meget i Siumut 

kontoret. Han var også med i bestyrelsen i Nuuk, men han var der ikke ret meget til han blev hentet 

ind.  

T husker ikke om han har mødt F2 på Siumut kontoret, han kan ikke huske om han har krammet 

hende.  

Men når de mødes, så krammer de, det har ikke noget med noget seksuelt at gøre.  

T husker noget som han var meget glad for, måske det seneste landstings eller folketingsvalg, der 

var F2 kommet med et kort hvor der stod ”hvor er du sej”, T blev lidt bevæget dengang hun gav 

ham det, fordi hun mener det jo. Det var efter det sidste valg, kortet hang på T kontor dengang.  

Vedrørende F3 og sagens forhold 3, forklarede T blandt andet at omkring F3 udtalelser, på det tids-

punkt i 2017 var T partisekretær, F3 arbejdede med Siumut ungdom, og han tror det var under hen-

des uddannelse at hun var med i Siumut ungdom Nuuks afdeling.  

Når de havde spørgsmål, kom de til T på hans kontor, men det var ikke så tit. F3 var ikke tilknyttet 

Siumut kontoret. Bestyrelsen plejede at komme ind på T kontor og snakke med ham hvis de havde 

spørgsmål, det var ikke sådan at T snakkede med F3 alene, han husker ikke at have været alene med 

hende på sit kontor.  

Når han sad på sit kontor, plejer folk at sidde overfor T på to stole. Han husker ikke F3 påstande.  

T mener ikke at F3 var der ret længe, T husker nogen træf hvor hun var med, og forklarer at de ind 

imellem spiller Lotto, og han havde vundet lidt sammen med en anden og når der sker sådan noget 

så giver de kage til kaffen. Det var under en landstingssamling og de sad der og T havde sagt "det 

kan være man skulle tage på ferie og hvem vil med." 

F3 sad ikke ved siden af T, de sad alle sammen ved sofabordet hvor de slappede af, det er det eneste 

som T kan komme i tanker om.  

T har ikke rørt ved hende, han kender F3 forældre som er fra Upernavik.  
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T kender til F3 familie, så han kunne ikke finde på sådan noget. De snakkede ikke så meget sam-

men, han kender ikke hende personligt. Det kunne han ikke finde på ved hende eller andre menne-

sker.  

Vedrørende F4 og sagens forhold 4, forklarede T blandt andet at F4 var ansat på Siumut kontoret, T 

har altid været glad for at arbejde med V5 og de har arbejdet sammen i mange år, V5 sad med bog-

føring og med Siumut ungdom. V5 blev ældre, og hendes arbejde blev langsommere fordi hun var 

meget syg og skulle på deltid.  

Da V5 fratrådte, var det F4 som blev ansat. Hun startede godt og var glad for at arbejde. Men som 

tiden gik, så var F4 meget fraværende, det vidste sig at hun havde nogen personlige problemer. De 

havde forsøgt at hjælpe hende med at finde bolig, men det var svært. T forsøgte ellers at hjælpe 

hende.  

I løbet af et års tid blev T opfordret at formanden og næstformanden, til at F4 skulle afskediges 

fordi hendes indsats blev mindre og mindre.  

F4 havde en opgave i løbet af 2019, og arkivarbejde.  

T kan ikke huske om han har befølt F4 på ballerne, måske har han klappet hende på ballerne for at 

opfordre hende.  

T er meget ked af at det er blevet drejet om til sexchikane, hvis T havde haft sådanne tanker, havde 

han haft rig mulighed for at gøre det til virkelighed, for han har kørt hende hjem flere gange, og han 

har også kørt hjem til hende i julen med sodavand osv. F4 beskyldninger er helt ved siden af. 

Episoden med tallerkenen i frokoststuen, der var T meget sur. T kan ikke glemme episoden. Det var 

i slutningen af november 2019, i forbindelse med landstingssamlingen. Til middag, frokost, er alle 

som regel velkomne, men når det er for meget så lukker de mødesalen.  

I slutningen af november i slutningen af samlingen, der var alle trætte, og T kom ind i mødesalen 

fra sit kontor, og der sad F4 sammen med en bekendt og børn og spiste. Det var okay, så havde han 

sagt hej og var gået ind og arbejdet videre.  

Efter en halv times tid var T gået der ind igen, fordi de skulle have møde. Hvor de mødes med andre 

partiers ordfører, og der stod tallerkener og kopper osv. Det var F4 opgave at sørge for dette, og T 

blev meget sur og råbte, eller råbte ikke, nu er det nok vi skal have det her på plads, det var højlydt. 

Det kan ikke undgås at det blev hørt på gangen. Det har ikke noget med sexchikane at gøre. Han 

skældte hende ud fordi hun ikke udførte sine opgaver.  

Det var den episode, T beklager at han reagere på den måde, men de havde travlt.  

T havde snakkede med X4 og V3 efter episoden, men F4 havde talt med X2 og X3 efterfølgende.  

Det var T ked af, han holdt møde med V1 om det, efter det har T snakket med F4, han ville ikke 

fyre hende, fordi hun kunne godt arbejde, men på grund af hendes personlige problemer kunne hun 

ikke klare det.  

T havde bedt F4 om at søge afskedigelse, det var ikke på grund af T opførsel, men det var på grund 

af F4 egne problemer.  

T kan ikke genkende episoder med kuglepenne, hvis han skulle gøre det på kvinder så skulle han 

gøre det på mange kvinder som kommer på kontoret.  

I forbindelse med de anklager som kom, fra oprindeligt 10 kvinder men som nu er nede på 4 forhold 

i retten så har det har fyldt meget hos T fordi det er i medierne hele tiden, i snart 3 måneder. Hvis 

hans familie ikke havde haft stor kærlighed til ham, så havde hans familie været ødelagt. Det har 

været hårdt for T og hans person, blandt andet på Facebook. Medierne var meget hårde, og i 

Qanorooq havde F1 siddet med en anden person, hvor de havde givet udtryk for de kæmpe krænkel-

ser som han havde udført. Det er meget hårdt for T.  

Pisimasoq 2-mi P2 atatillugu, U ilisarisinnaanngilai P2 oqaaserisai. U inuttut qanoq ittuunini pis-

sutigalugu, taamatut oqaaseqarsinnaanngilaq.  

U P2 ilisarisimavaa siumup inuusuttaani ikiortaalluartutut, ikiuisarneralu nuannariuaannar-

nikuuvaat. Nammineq naliliinermigut tassunga pitsaasumik attaveqarpoq, kisianni imminnut qani-

gatik. U inuttut ilisarisimanngilai, namminerlu inuttut suliffimmini inuit peqatigisartagai amerlann-

gitsuinnaapput.   
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U P2 2013-imiit kingusinnerusukkut eqqaamavaa. P2 nammineq eqqartuussivimmi nassuiaaneratut, 

taanna takkuttarpoq qineqqusaartoqarnerani.  

2013-imi martsimiit aprilimut, U angerlarsimaffimmini allaffeqarpoq aamma niaqornani fabrikkimi 

allaffeqarluni. U 2010-miugunarpoq niaqornani suliffimmik aallartitsivoq, piffissami tamatumani 

siumup allaffianiippiarnikuunngilaq. 2013-imi qaammatisiutimi takusinnaasatuarivaa, siumumit su-

liakkiut qinersinissamut pilersaarut taannalu januar 2014-imi tunniunneqarsimavoq, taamannalu 

naapertuuppoq X4 nassuiaataanut tamatuma nalaani nuummiissimalluni. Qaammatisiutaani allassi-

masoq Siumut 2013, ulloq 15. januarimiugami.   

U nassuiaavoq assigiinneq ajortut qanoq niaqornaniitsigisarneri, 2013-imi ukiup affaaniugunarpoq 

niaqornaniippoq sinnerani nuummiilluni. Piffissami tamatumani allaffimmiippoq ataasiaannarluni.   

U politikkimit tunuarnikuuvoq, kisianni nammineq inuttut sammisatut malinnaaffigalugu. Politikki 

qimavissimagunanngilaa.   

U politikkimi il.il. ilisimasarpassuaqarnera pissutigalugu siumumit atorusunneqartarpoq, tamannalu 

nuannaarutigiinnartarpaa, taamaammallu aggersagaasimavoq qinersinissamullu pilersaarut allak-

kiartorlugu. 

2014-imi Maniitsumi U aaqqissuussaanermi siulittaasumut tullinngorpoq, taamanikkut siumup alla-

ffianiippiarneq ajorpoq. Aamma nuummi siulersuisunut ilaasortaavoq, aggertinneqarnermi tungaa-

nut tamaaniippiarnikuunngilaq.  

U eqqaamanngilaa P2 siumup allaffiani naapissimanerlugu, eqqaamanngilaa eqitaarsimanerlugu.   

Naapikkaangamik eqitaartarput, kinguaassiutinullu tamanna attuumassuteqanngilaq.  

U nuannarilluinnakkaminik eqqaamasaqarpoq, immaqa kingullermik inatsisartunut qinersisoqar-

nerani imaluunniit folketingimut, tassani P2 isersimavoq assiliaaqqamik tigumiarluni tassani al-

laqqavoq ”torraangaaravit”, taamanikkut tunniummagu U attortissimavoq, taamatummi isumaqar-

luni tunniummagu. Kingullermik qinersisoqarnerata kingornatigut pivoq, assiliaararlu taamanikkut 

U allaffiani nivingalluni.  

Pisimasoq 3-mi P3-imut tunngatillugu, U ilaatigut nassuiaavoq P3 oqaaserisaanut, piffissami tama-

tumani 2017-imi U partimi allattaavoq, P3 siumup inuusuttaani sulilluni, isumaqarporlu ilinniarner-

minut atatillugu siumup inuusuttaani nuummi immikkoortortaqarfiani ilaasoq.  

Apeqqutissaqaraangamik U allaffianut isertarput, kisianni akulikippallaanngilaq taamaaliortarnerat. 

P3 siumup allaffianut attavilinnut ilaanngilaq. Siulersuisut U allaffianut isertarput oqaloqatigalugulu 

apeqqutissaqarsimagaangamik, imaanngitsoq U P3 kisiat oqaloqatigisaraa, eqqaamasaqanngilaq al-

laffimmini kisimeeqatiginikuunerlugu.  

Allaffimmini issiagaangami nalinginnaasumik akimini issiavinni marluusuni issiasarput. P3 oqaase-

risai eqqaamasaqarfiginngilai.   

U P3 sivisunngitsumik tassaniisorivaa, U eqqaamavaa katersuunnerit ilaanni taanna ilaasoq, aamma 

nassuiaavoq ilaannikkooriarlutik Lotto-tarlutik, allalu peqatigalugu eqquilaarnikuulluni, taamaat-

toqartillugu kaffimut kaagillertarput. Inatsisartut katersuunneranni tamaani issiatillutik U oqarpoq 

”immaqami feriaraanni kina ilaarusuppa.” 

P3 U saniani issianngilaq, tamarmik sofap nerrivittaaneerrapput eqqissisimaarlutik, taasa taanna U 

eqqaasinnaasatuaa.  

U attornikuunngilaa, P3 angajoqqaavi Upernavimmeersut ilisarisimavai.  

U P3 ilaqutai ilisarisimavai, taamaammat taamaaliornavianngilaq. Oqaluuppiarneq ajorput, inuttullu 

taanna ilasarisimanngilaa. Taanna taamaaliorfiginavianngilaa inuilluunniit allat.  

Pisimasoq 4-mi P4-imut atatillugu, U ilaatigut nassuiaavoq, P4 siumup allaffiani atorfeqarsimasoq, 

U nuannariuaannarnikuuvaa I5 suleqatiginera ukiorpassuillu suliqatigiissimallutik, I5 siumup inu-

usuttaanut naatsorsuutit isumagisarivai. I5 ukioqqortusivoq, sulinera arriillilluni napparsimasorujus-

suugami ullullu ilaannaa sulisalissalluni.  

I5 suliunnaarmat P4 atorfinitsinneqarpoq. Aallartilluarpoq sulininilu nuannaralugu. Kisiannili pif-

fissap ingerlanerani P4 takkutinngitsuukulalerpoq, sunaaffa inuttut ajornartorsiuteqarluni. Ikiornia-

rsimagaluarpaat inissaanik, tamannalu ajornakusoorsimavoq. U ikiorniarsarigaluarpaa.  

Ukiup ataatsip missaata ingerlanerani U siulittaasumit aamma siulittaasup tullianit kajumissaar-

neqarpoq P4 soraarsinneqassasoq sulinermini tunniussinnaasai annikilligaluittuinnarmata.  
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P4 2019-ip ingerlanerani suliassaqarpoq aamma allagaataasivimmi suliassat isumagisaralugit.  

U eqqaamasaqanngilaq P4 nuluisigut attualaarinnissimanermik, immaqa nuluisigut patissimassavaa 

kaammattorniarlugu.  

U assorujussuaq ajuusaarutigivaa kinguaassiutitigut innimiilliorninngortinneqarsimanera, U 

taamatut eqqarsartarsimagaluaruni periarfissaqarluaraluarpoq pivisunngortitsinissaminut, tassami 

arlaleriarluni biilinik angerlaattarnikuuvaa, aamma juullimi angerlaannikuuvaa sodavandilisartoq 

il.il. P4 pasilliutigisai taamaanngilluinnarput. 

Nerisarfimmi pisimasoq puuguttamut tunngasoq, tassani U isumaluttorujussuuvoq. U pisimasoq 

puigorsinnaanngilaa. 2019-imi novemberip naanerani inatsisartut katersuunnerannut atatillugu 

pivoq. Ullup qeqqasiornermi nalinginnaasumik kikkulluunniit tikilluaqqusaasarput, kisianni ingas-

appallaaleraangat ataatsimiittarfik matusarpaat. 

Novemberip naanerani katersuunnerup naanerani tamarmik qasupput, U allaffimminiit ataatsimiit-

tarfimmut iserpoq, tassani P4 issiavoq nalunngisani meeqqallu nerillutik. Tamanna ajunngilaq, 

taava ilassivai iserlunilu suleqqilerluni.  

Nalunaaquttap akunnera affaata qaangiunnerani U taqqamunga iseqqissimavoq ataatsimiittussaaga-

mik. Partit allat oqaaseqartartui ataatsimeeqatigisussaallugit, puuguttat tiitorfiit il.il. tassaniittut. P4 

suliassarivaa tamakku isumagissallugit, U isumaluummerujussuarpoq nillialluni, imaluunniit nilli-

anngilaq, naammaleqaaq inissittariaqarparput, nipituumik. Torsuusami tamanna tusaanngit-

soorneqarsinnaanngilaq. Tamanna kinguaassiutitigut innimiilliornermut attuumassuteqanngilaq. Na-

veerpaa suliassani isumaginngimmagit.  

Tassa taanna pisimasoq, U ajuusaarutigivaa taamatut qisuariarnini, kisiannili ulapipput.  

U pisimasup kingornatigut X4 aamma I3 oqaloqatigivai, kisiannili tamatuma kingornatigut P4 X2 

aamma X3 oqaloqatigisimavai.   

Tamanna U-p ajuusaarutigivaa, tamanna pillugu I1 ataatsimeeqatigivaa, tamatuma kingornatigut U 

P4 oqaloqatigivaa, soraarsikkumanagu sulilluarsinnaammat, kisiannili inuttut ajornartorsiutini pil-

lugit sapersimavaa.  

U P4 soraarniuteqaqqusimavaa, U pissusilersornera pissutaanngilaq, kisiannili P4 nammineq 

ajornartorsiutai pissutaapput. 

U pisimasut kuglepenamut tunngasut ilisarisinnaanngilai, arnanut taamaaliortarsimaguni, taava 

arnarpassuarnut allaffimmut takkuttartunut taamaaliortarsimassaaq.  

Unnerluussutinut atatillugu, aallaqqaammut arnanit qulinit, maannakkullu pisimasunut sisamaan-

nanngortinneqartunut, taakkua assorujussuaq U initusimapput, taasami qaammatini pingasunngu-

lersuni tusagassiutiniiginnaavissimammata. Ilaquttani imminut asanninnermik angisuumik peqarsi-

manngikkaluarpata, ilaquttariissutsikkut sequmissimassagaluarput.  U sakkortoqaaq aamma inuttut, 

ilaatigullu facebookikkut. Tusagassiuutit sakkortoqaat, aamma Qanoruumi P1 alla issiaqatigalugu 

oqaatigisimavaat kanngunarsaasimaneri annertuut pillugit. Tamanna U sakkortoorujussuuvoq.  

 

T mener at der er tale om en sammensværgelse mod T.  

T blev fungerede partisekretær langt senere end han blev bedt om at lave valgprogram.  

Siumut ungdom er en anden organisation end Siumut, de hænger naturligvis sammen, men ungdom 

kører selv og har deres egne vedtægter.  

T har ikke ansat F1 for Siumut, men han tænker på parti konsulenter, hun var ansat som medhjælper 

for Siumut ungdom.  

T blander sig ikke i siumut ungdom, han svarer når de har spørgsmål og hjælper når de skal have 

hjælp men det er ikke så tit. De har deres egen sekretær. Økonomien blev sørget for af V5.  

Hvis T har slået F1 bagi, har det været opmuntring, T kunne godt finde på at slå en mand bagi, kom 

nu i gang kammerat, det er sådan som det skal forstås hvis han har slået nogen bagi.  

T var ikke klar til at fyre F4 med det samme da han blev opfordret til det af formanden. Han havde 

først forsøgt at hjælpe hende med hendes problemer. Han synes det er synd at man fordrejer det til 

sexchikane. Det var blot et forsøg på at hjælpe F4.  

T forhold til F1 kunne være præget af nogen anspændte ting, fordi hun har været meget håndfast, 

ligesom den episode han snakkede om under valgkampen.  
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Da F1 blev valgt til folketinget, har han hørt at der var snak om at T havde adskilt F1 for ikke at 

hjælpe hende, det passer ikke. T behandler alle kandidater ens. Men da F1 blev valgt var de taget til 

København og talt med socialdemokratiet, fordi F1 var ny. Og det plejer T at gøre, da de kom der-

ned var X1 kontorchef. De havde gode arbejdsforhold med X1 og T var glad for det samarbejde de 

havde alle sammen.  

Det viste sig at F1 ikke havde planer om at bruge X1, også sagde F1 til X1 at hun har arbejdet sam-

men med ham og at hun kun stolede på T og kun ville snakke med ham.  

Det havde hun sagt til T og X1 var der også. T blev meget forbavset over at der kom anklager til T 

efter F1 havde udtrykt at hun kun stolede på T.  

Formandsvalget i Siumut, der var det meget anspændt, der var nye kandidater og der var kæmpe de-

bat i lokalforeningerne.  

Der var 6-7 landstingsmedlemmer som sammen forsøgte at lave kup og tage formandsskabet fra 

V1, det meget anspændt. Og T måtte blande sig, for at tingene til at fungere, så de kunne få finans-

loven på plads.  

T behandler alle kandidater ens, men mange anser T for at være V1 støtte. T har hørt at hvis man 

skal fjerne V1, så skal man fjerne T først. V1 har også sagt til T at der kører noget, som vi skal 

passe på.  

Lokalforeningerne kender T alt til, han hjælper dem, så alle ved at T har god kontakt til dem.  

Der er aldrig nogen som har påtalt overfor T at han har kommet med kække bemærkninger, men der 

har i et eller andet omfang været noget med en ”frisk tone” under bæltestedet. Helt ærligt så har der 

altid været en bramfri tone i Siumut, en tidligere landstingsmedlem har sagt det er noget underligt 

noget jeg bliver aldrig rørt ved mere, er der nogen som vil røre ved mig. Sådan var tonen, meget 

bramfri.  

Når der var sådan noget så var altid flere tilstede, det var ikke når man var alene, det var sådan når 

de var samlet og der var flere tilstede også grinte man. Det er nok den brede grønlandske måde at 

gøre det på, som man også kan gøre andre steder.  

Grønlandsk: 

U qinersinissamut pilersaarutinik sananissaminut noqqaavigineqarami, tamatuma kingunerujussua 

aatsaat partimi allatsiugallartunngortinneqarpoq.  

Siumumiit siumup inuusuttai kattuffiuvoq alla, soorngunami ataqatigiipput, kisiannili inuussuttaat 

nammineq ingerlapput namminerisaminnillu malittarisassaqarlutik.  

U P1 siumumut atorfinitsinnikuunngilaa, kisianni partimi siunnersortit eqqarsaatigivai, siumup inu-

usuttaani ikiortitut atorfeqarpoq.  

U siumup inuusuttaanut akulerunneq ajorpoq, apeqqutissaqaraangata akisarpai ikiortariaqaraangata 

ikiortarlugit, kisianni tamanna akulikitsumik pineq ajorpoq. Aningaasaqarnerat I5 isumagineqarpoq.  

U P1 nuluisigut patissimassaguniuk kajumissaarutaasimassaaq, U angut nuluatigut patissin-

naasarpaa, qaa kammalaat aallarteriarit, tassa nulukkut patitsisarnera taamatut paasisassaavoq.  

U piareersimasimanngilaq P4 ingerlaannaq soraarsissallugu taamatut siulittaasumit kajumissaar-

neqarami. Uggorivaa kinguaassiutitigut innimiilliorninngortinneqarmat. P4 ikiueriarnerinnaammat.  

U P1-mut attaveqarnera tamaviaarnartortaqarsinnaavoq, tassami aalajangiussinikkaajummat, 

aamma tassunga qineqqusaarnermi pisimasumut eqqaasaanut atatillugu.  

P1 folketingimut qinigaammat tusarsimavaa oqaluuserineqartoq U P1 immikkoortissimagaa ikio-

rumanagu, tamanna eqqunngilaq. U qinigassanngortittut tamaasa assigiimmik pisarpai. Kisianni U 

qinigaammat Københavniliarsimapput socialdemokratillu oqaloqatigalugit, P1 nutaanera pissuti-

galugu. U taamaaliortarami, apuukkamik X1 allaffimmi pisortaavoq. X1 suleqatigilluartuuvaat aam-

malu U tamarmik iluminni suleqatigiilluarnitsik nuannaarutigalugu.  

Paasinarsivoq P1 pilersaarutiginngikkaa X1-ip atornissaa, taavalu P1 oqarluni, suleqatiginikuullugu, 

U kisiat tatiginerarlugu taanna kisiat oqaluukkusullugu.  

Taamatut U-mut oqarmat aamma X1 najuuppoq. U assorujussuaq tupaallaatigivaa U-imut unner-

luussuteqartoqalermat, P1-ip oqaatiginikuummagu U kisiat tatigalugu.  

Siumumi siulittaassussamik qinersineq assut pissanganartorsiornertaqarpoq, nutaanik qinigassan-

ngortittoqarpoq assullu piffinni peqaatigiiffinni oqallittoqarluni. 
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Inatsisartuni ilaasortat 6-7-it ataatsimoorlutik I1 siulittaasuuneranit uppisitseriaapput, pissanganar-

torsiorfioqaarlu. U akuleruttariaqarsimavoq ingerlaqqinnissamut aningaasanut inatsisissaq inissin-

neqarniassammat.  

U qinigassanngortitut tamaasa assigiimmik pisarpai, amerlasuunillu U I1-imut ikorfartortitut isigi-

neqarluni. U tusarnikuuvaa, I1 peerneqassappat, taava U peersinneqaqqaartariaqartoq. I1-mip 

aamma U oqarfiginikuuvaa mianersorfissaminnik iliuuseqartoqarnerannik. 

Piffinni peqatigiiffinnut atatillugu, taava U suna tamaat ilisimavaa, ikiortarpai, taamaattumik kikkut 

tamarmik nalunngilaat taakkununnga U atassuteqarluartuusoq.  

Kinaluunniit U-imut assuarliuteqarnikuunngisaannarpoq sapiillisaarluni oqartarneranik, kisiannili 

arlaatigut qiimanermik pissuteqartumik atsissulerisoqartarluni. Eqqortumik oqassagaanni siumumi 

quleqanngittaqaat, siumumilu inatsisartuni ilaasortaasimasut ilaat oqarnikuuvoq eqqumiigalugu at-

torneqassaarami, arlaata attorusunnerlunga. Tassa pissutsit taamaapput, quleqanngiffiusorujussuul-

lutik.  

Taamatut pisoqartillugu tamatigut arlallit najuuttarput, kisimiitilluniunngitsoq, taamaattoqartarpoq 

katersuunnermi arlallit najuunneranni, taavalu illaqqatigiittarlutik. Nalinginnaavoq kalaallit 

akornanni pissuseq taanna, taamaattumik aamma allani taamatut pisoqartarsinnaalluni.  

 

 

Som vidne var X6 mødt, og blev gjort bekendt med vidnepligt og vidneansvar.  

X6 forklarede på grønlandsk blandt andet, at han er medlem af Siumut. Hans rolle i perioden 2013 

til i dag, er at han blev valgt ind til landstinget i 2013, og i 2014, blev han på generalforsamling 

næstformand, indtil november 2020.  

Han har også været gruppeformand, ved siden af da han var Naalakkersuisoq.  

X6 ved godt hvorfor vi sidder her i dag. Og forklarer at i februar 2020, fik de brev fra 10 kvinder og 

havde fået til ansvar at anmelde T. Dengang blev det givet til siumuts hovedbestyrelse, og her havde 

kvinderne fået at vide at hvis de skulle anmelde så skulle det gå igennem politiet og ikke igennem 

partiet. 

4 kvinder skulle være blevet krænket på Siumut kontorerne, X6 forklarer at politik ikke har nogen 

mor eller far, hvis der er konflikter eller andet imellem nogen, så kører det meget meget hurtigt på 

gangene eller kontorerne og de hører hurtigt om det allesammen.  

X6 har ikke hørt, set eller mærket noget til krænkelser fra T. Det har været svært for siumut at de 

har fået disse anmeldelser mod T.  

X6 har ikke hørt nogen rygter om T, da brevet kom til Siumut stod personers navne på, han kan 

genkende dem, også dem som var anonyme. X6 kan genkende personerne. X6 har mødt dem alle 

sammen under sit arbejde med politik, men han har aldrig hørt dem sige noget om den slags.  

X6 forklarer at V5 arbejdede sammen med dem dengang, hun havde sagt at vedkommende burde 

afskediges.  

X6 har senere fået at vide at man har forsøgt at skaffe beviser imod T (T). X6 mente ikke at de på-

stande han fik at vide dengang var rigtige.  

V5 har ikke sagt noget til X6 omkring noget seksuelt eller om de her sager.  

X6 havde kontakt med siumut sekretariatet i sit arbejde, og når der er samlinger så har de kontakt 

med kontoret hver eneste dag. Da han bor i Nuuk er han også tit på kontoret.  

Hvis der er problemer i sekretariatet, så ville medarbejderne skulle gå til partiets formand og parti-

sekretæren. Der har ikke før disse 10 kvinder skrev brev til siumut været noget.  

X2 har hentet X6 en gang sammen med F4, men han har anset den sag for at være færdig og afgjort, 

der har ikke været noget udover dette.  

X6 forklarer at han var klar over at F4 havde været udsat for noget lidt hårdt, og efter det har han 

bemærket at hendes forhold til T var anspændt. Men der blev ikke på noget tidspunkt nævnt noget 

om noget seksuelt. Kun at T var grov og svær at henvende sig til. Men ikke lang tid efter kom de 

breve fra kvinderne frem.  

Det ser ud til at hænge sammen, og det er noget politisk mener X6. X6 mener at man forsøger at 

skade partisekretæren  med disse anklager. 
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I november 2019 var F4 situation sådan, at de ellers har arbejde godt sammen med hende i starten, 

men som tiden gik, og under de løbende vurderinger af medarbejderne, kom det frem fra formanden 

at han foreslog at hun skulle afskediges. Men T er et godt menneske og har stor medfølelse, han 

havde ondt af hende, og kunne ikke fyre hende.  

Det har kostet T dyrt at hjælpe F4, det mener X6 som vidne. Medarbejderne bliver presset utroligt 

meget, og på grund af de som politikere nok presser dem til tider for meget, så har medarbejderne 

nok været trætte og sure. Det er nok derfor at T har været grov.  

Men der har ikke været noget kommet frem omkring seksuelle krænkelser.  

Det var i foråret under evalueringen af medarbejderne, at man fra formandskabet havde ment at F4 

stilling skulle fjernes. Men T kunne ikke gøre det, på grund af han havde ondt af hende. Men F4 har 

efterfølgende selv sagt op.  

De breve som ledelsen fik, blev det besluttet at Siumut ikke skulle være anmelder, fordi Siumuts 

organisering er sådan, at der er i forretningsudvalget er 5 personer som er valgte til at sidde i udval-

get. Her havde Siumut ikke ment at det var dem som skulle være anmeldere i sagen, og da der var 

tale om voksne mennesker kunne disse selv anmelde dem. Det var sådan holdningen var.  Dette var 

der ikke tilfredshed med, og her havde man påpeget at fordi de ud af de 5 valgte i forretningsudval-

get, at fordi 4 af dem mænd, havde man også klaget over dette. Det var anklagemyndighedens op-

gave at tage sig af disse breve.  

Siumut er et politisk parti, at disse brevene kom har lagt op til at der muligvis skal ændres på nogen 

ting i siumut, og hvis de skal ændre på noget så skal man starte med partisekretæren. Da han har 

stort kendskab til lokalafdelingerne.  

Mht. til de anomyme og ikke anonyme breve fra kvinderne har ikke Siumut ikke ment at skulle 

være ansvarlige for at hjælpe med at sørge blive anmeldt, som X6 tidligere har sagt.  

Grønlandsk: 

X6 kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, siumumi ilaasortaavoq. 2013-miit ullumimut atuuffii tassaap-

put, 2013-imi inatsisartunut qinigaavoq, 2014-inimi ataatsimeersuarnermi siulittaasumut tullinngor-

luni, november 2020 tikillugu. 

Aamma gruppimut siulittaasuunikuuvoq, nalakkersuisuunermi saniatigut.  

X6 nalunngilaa sooq ullumikkut maani issianersugut. Nassuiaavorlu februar 2020-mi arnanit qulinit 

allagarsisimallutik akisussaaffilerneqarlutik U nalunaarutigissagaat. Taamanikkut siumup siuler-

suisuunerinut tunniunneqarpoq, tassanilu arnat paasitinneqarput, nalunaarutiginninniarunik tamanna 

politiitigut nalunaarutigineqartariaqartoq, parti aqqutiginagu.  

Arnat sisamat siumup allaffiani kanngunarsagaasimanerarneqarput, X6 nassuiaavoq politikki 

anaanaqaranilu ataataqanngimmat, arlaatigullu aaqqiagiinngittoqarsimatillugu, tamakkua suk-

kasoorujussuarmik torsuusarsuarni imaluunniit allaffinni tusagaalertarmata, tamarmillu sukkasu-

umik tusagaqartarlutik.   

X6 tusagaqarnikuunngilaq imaluunniit malugisaqarnikuunngilaq U kanngunarsaasimaneranik. 

Siumumilu U-imik nalunaarutiginninnerit taakkua atoruminaatsuusimallutik.   

X6 U pillugu tusatsiagaqarnikuunngilaq, allakkat siumumut apuunneqarmata inuit atii allassimap-

put, taakkua ilisarisinnaavai, kisiat aamma kinaassutsiminnik isortuussisut. X6 inuit taakua ilisaris-

innaavai. X6 tamaasa politikkimik suliaqarnerminut atatillugu tamaasa naapinnikuuvai, kisianni ar-

laannaalluunniit tamakkua pillugit oqaaseqarneranik tusaanikuunagit.   

X6 nassuiaavoq taamanikkut I5 suleqatigivaatsik, taannalu oqarsimasoq pineqartoq soraarsinne-

qartariaqartoq.   

X6 kingusinnerusukkut paasitinneqarnikuuvoq U (U) uppernarsaatissanik pissarsiniarsarisoqarsi-

masoq. X6-lu isumaqarpoq taamanikkut oqaatigineqartut paasisani eqqunngitsuusut.   

I5, X6-imut oqarnikuunngilaq kinguaassiutit pillugit imaluunniit suliat makkua pillugit.  

X6 siumup allattoqarfia sulinermini attavigisuuvaa, katersuuttoqartillugulu allaffik ullut tamarlu-

innaasa attavigisarpaat. Aamma nuummi najugaqartuugami allaffimmiikulaarpoq.  

Allattoqarfimmi ajornartorsiuteqartoqartillugu, taava sulisut partip siulittaasuanut aamma partip al-

lattaanut saaffiginnittussaapput. Arnat taakkua qulit siumumut allagaqarnerat sioqqullugu 

soqarsimanngilaq.   
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X3 P4 ilagalugu X6 ataasiarlutik aanikuuvaat, kisiannili nammineq suliaq taanna naammassisutut 

aalajangerneqartutut isigisimavaa, tamatuma saniatigut allanik soqarnikuunngilaq.   

X6 nassuiaavoq nalunagu P4 sakkortuumik pineqarnikuusoq, tamatumalu kingornatigut maluginiar-

simallugu taassuma U atassuteqarniarnera ilungersunartuusimasoq. Kisianni qaqugukkulluunniit ti-

inganiarnermut tunngasumik oqaaseqartoqarnikuunngilaq. Taamaallaat U peqqarniinneragaanera 

saaffikkuminaatsuunerarneqarneralu. Tamatuma kingortigut sivitsunngitsoq allakkat arnanit 

saqqummerput.  

Ataqatigiippasipput, X6 isumaqarpoq politikkimeersuusut. X6 isumaqarpoq unnerluussutinik partip 

allattaa ajoquserniarneqartoq. 

2019-mi novemberimi P4 imatut inissisimasimavoq, aallaqqaammut suleqatigilluarsimagaluarpaat, 

kisiannili piffissap ingerlanerani, aammalu ataavartumik sulisut nalilersorneqartarneranni siulit-

taasumit saqqummerpoq siunnersuutigineqarluni taanna soraarsinneqassasoq. Kisiannili U inuuvoq 

ajunngitsoq misigittartorujussuullunilu, naakkigisimavaa soraarsissinnaanagulu.  

U akisoorujussuusimavoq P4 ikiuinera, X6 ilisimannittutut taamatut isumaqarpoq. Sulisut anner-

toorujussuarmik piumaffigineqartarput, aammalu politikkerinit ilaannikkut annertuallaamik piumaf-

figineqarneq pissutaalluni, taava sulisut qasusarsimassapput isumalulerlutillu. Tamanna pissutaasi-

massaaq U peqqarniissimaneranut.  

Kisiannili saqqummertoqarnikuunngilaq kinguaassiutitigut kannguttaatsuliorfiginninnernik.  

Upernaap ingerlanerani sulisut nalilersorneqarneranni siulersuisoqatigiit isumaqarsimapput P4 

atorfimmiit peersinneqassasoq. Kisianni U taamaaliorsinnaanngilaq taassuminnga nalliginninni pis-

sutigalugu. Kisiannili tamatuma kingornatigut P4 nammineerluni soraarniuteqarsimalluni.  

Taakkua allakkat aqutsisut tigusaat pillugit aalajangerneqarpoq Siumut nalunaarutiginnittuussan-

ngitsoq, pissutigalugu siumup aaqqissuusaanera imaakkami, ulluinnarni aqutsisuni inuit tallimaap-

put taakkualu qinigaanikuupput aqutsisuunissamut. Tassanilu Siumut isumaqarsimanngilaq suliami 

nalunaarutiginnittuussaallutik, inuillu inersimasut pineqarmata taakkua namminneerlutik 

nalunaarutiginnittariaqartut. Tassa isumaat taamaassimavoq. Tamannalu naammiginngilaat, tikkuar-

neqarsimavorlu ulluinnarni aqutsisut qinikkat tallimaasuni, taakunannga angutit sisamaanerat, ta-

mannalu aamma maalaarutaasimavoq. Unnerluussisussaatitaasut suliassarivaat allakkat taakkua 

isumagissallugit.   

Siumut politikkikkut partiuvoq, allakkat taakkua takkunnerisigut ilimanarpoq arlaatigut siumumi 

allanngortoqarnissaanut aallarniutaasimasut, allanngortoqassappat partip allattaa aallarniutaa-

sariaqartoq. Taasuma piffinni immikkoortortaqafiit annertuumik ilisimasaqarfigimmagit.    

Kinaassutsimik isertuussilluni aamma isertuussinani arnanit allakkanut tunngatillugu, taava Siumut 

isumaqarsimanngilaq akisussaasuusussaalluni nalunaarutiginninnermi ikiunissamut, X6 oqareerner-

atut. 

 

 

Som vidne var X1 mødt og han blev gjort bekendt med vidnepligt og vidneansvar.  

X1 forklarede blandt andet at han er medlem af Siumut og er partisekretær, og blev det efter at U 

opsagde sin stilling.  

Det var 1. februar 2020.  

X1 har tidligere i en periode boet i København hvor han var sekretær for X2 og X7 i folketinget, og 

at han var ansat der i 7 år.  

F1 er medlem af folketinget, og da hun skulle starte dernede i Danmark, det var i sommeren 2019 

da der havde været folketingsvalg hvor F1 blev valgt, og X1 var sekretær for X7 som var i et andet 

parti og X1 havde som sådan ingen tilknytning til hende. Men han tilbød at F1 kunne låne hans kon-

tor, T og F1 tog til Danmark og der fik de lov at låne X1 kontor.  

X1 vidste ikke rigtigt hvor han stod, fordi hans ansættelse ophørte da der blev udskrevet valg. X1 

havde lavet noget forarbejde omkring den danske regering.  

T og F1 og X1 havde talt sammen, og da de skulle tale om forhandlinger havde F1 bedt X1 om at 

forlade kontoret fordi hun ikke mente at X1 skulle overvære det. Også sagde F1 også at T var den 

hun stolede allermest på i hele verden.  
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X1 husker stemningen som god og der blev givet krammere osv.  

Det var underligt for X1 at han skulle træde ud af sit eget kontor men han gjorde det fordi han blev 

bedt om det.  

Det havde undret X1 rigtig meget at der pludselig kom denne her sag, han husker stemningen i fol-

ketinget som god og husker at F1 og T havde krammet hinanden, det var på ingen måde seksuelt. F1 

virkede glad. X1 blev vist orienteret inden at T blev orienteret, om at der havde været holdt møde 

mellem F1 og V1. X1 husker ordret at T var den som F1 sagde at hun stolede aller mest på i hele 

verden. 

X1 forklarer at de så det som skete med denne sag, at der var et underliggende politisk element i 

den. Og det var at Siumut skulle holde generalforsamling i sommer 2020. Kun to uger inden mødet 

mellem V1 og F1, der havde X3 oplyst at hun stillede op til formand for Siumut. Og de har tænkt 

hvorfor skulle denne sag blive til noget lige præcist på det her tidspunkt.  

F1 havde spurgt V1 om et møde, og at det var partirelateret, og F1 ville have det skulle være på 

hans kontor. Men V1 havde sagt hvis det var partirelateret så skulle det være på partikontoret.  

Her var T blevet bedt om at gå ud, og F1 havde givet V1 5 breve om sexchikane. V1 havde ikke vil-

let åbne dem, og sagt at Siumut ikke er en domstol og det skal gå til politiet.  

F1 havde skrevet til V1 på facebook og spurgt hvad de har besluttet, V1 har taget billeder at dette 

og sendt det til X1.  

F1 havde krævet af V1, at T skulle fyres. X1 har ikke læst de 5 breve, men han har dem på sit kon-

tor.  

X1 har ikke læst dem, han har faktisk ikke kigget på dem.  

Der var en samtale på facebook mellem V1 og F1, V1 havde svaret meget kort på F1 besked, at hun 

skulle kontakte X16 ved politiet.  

F1 havde svaret surt og spugt V1 hvordan han kunne finde på at skrive til hende midt om natten, 

selvom det var tidligt på aftenen at V1 skrev.  

F1 havde villet gå videre med sagen til forretningsudvalget, som dagen efter havde fået de 5 breve.  

De var kommet frem til samme konklusion, at det ikke var en sag for partiet, det måtte afleveres til 

politiet før de kan gøre noget, hvis T f.eks. skulle fritstilles i en periode.  

Så gik der 2 eller 3 dage, så var der pludselig ikke 5 breve men 10 breve som blev sendt til hoved-

bestyrelsen. T blev så sendt hjem og de havde fået en advokat til at undersøge sagen.  

T blev omtalt som generalsekretær, og sådan er X1 ikke blevet omtalt selvom han har fået hans job. 

T var en man lyttede til og han kendte til spillet, han kunne have et heftigt temperament, når han la-

vede udkast til finanslov eller lignende så blev det han sagde til lov.  

Eller hvis en formand kom i knibe, f.eks. V1, så var det T som ringede rundt til at lokalafdelingerne 

og fik 35 underskrifterne på at V1 skulle blive, så på den måde var han en stok for V1, og hvis han 

pludselig blev fjernet, så ville V1 formandskab være i fare. I dag er der en anden bestyrelse, så det 

er vel lykkedes.  

Det har været meget ubehageligt med denne sag. Der startede en kæmpe mediebølge, de kørte en 

masse historier hvor de ansatte blev beskrevet som noget de ikke kunne spejle sig i. Der gik rygter 

om at X1 og dem var de næste som stod for tur.  

Nu foreligger der faktisk en anden politisag vedrørende nogen ansatte som skal have begået kræn-

kelser, som er blevet sendt til hovedbestyrelsen. Det endte faktisk med at de alle tre måtte gå til psy-

kolog, det har været hårdt for dem allesammen.   

X1 har arbejdet med T (T) i måske 2 uger i starten af februar, ellers har de talt lidt sammen i tele-

fon, så han føler ikke at T er hans ven, han skylder ham ikke noget. X1 fik jo ligesom hans job. 

Kulturen i Siumut har haft en løs stemning, han husker ikke noget konkret hvor det er gået over X1 

grænse. Men sådan noget med "om man har fået af konen i weekenden" kunne der godt blive sagt, 

men ved siden af det seriøse arbejde, så var det ligesom en værkstedshumor det var der udfra X1s 

fornemmelse.  

Der er fra Siumut to kvindelige mandater, og en masse fiskere og der er mange mandlige ansatte. 

Der kommer en naturlig stemning af det, når mange mænd er samlet et sted.  

X1 mener kun at der har været X2 og X3 tilstede dengang.  
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Det var som regel bare jokes som der blev grinet af.  

Grønlandsk: 

X1 ilaatigut nassuiaavoq Siumumi ilaasortaalluni aamma partimut allattaalluni, taamatullu inississi-

malluni U suliffimmini soraarniuteqareermat.  

Tassalu ulloq 1. februar 2020.  

X1 siusinnerusukkut Københavnimi najugaqarnikuuvoq X2 aamma X7 folketingimi allattaaffiga-

lugit, tassanilu atorfeqarpoq ukiuni 7-ni.  

P1 folketingimi ilaasortaavoq, Danmarkimilu aallartittussanngormat, tassalu 2019-ip aasaani folke-

tingimut qinersisoqarnikuusoq, tassanilu P1 qinigaalluni, X1-lu X7-mut partimi allamiittumut allat-

taalluni imatullu attuumassuteqarfigivallaarnagu. Kisianni neqeroorutigivaa P1 allaffini atorsin-

naagaa, U aamma P1 danmarkiliaramik X1 allaffia atorsinnaagaat akuerineqarput.  

X1 naluvaa qanoq inissisimanerluni, atorfeqartitaanera naavoq qinersinissaq suaarutigineqarmat. X1 

qallunaat naalakkersuisuinut tunngasunik piareersaasiornikuuvoq.   

U, P1 aamma X1 oqaloqatigiissimapput, taavalu isumaqatigiinniarnissat eqqartuleramikkut P1 X1 

allaffimmit aneqqusimavaa isumaqannginnami X1 tamanna najuuffigissagaa. Taavalu aamma P1, 

U-imut oqarsimalluni kisiat silarsuarmi tatiginerpaasaralugu.  

X1 eqqaamavaa nuannaarlutik aammalu eqitaarussimallutik il.il. 

Eqqumiippoq X1 nammineq allaffigisaminiit anillaqqusaagami, taamaalioqquneqaramili 

taamaaliorluni.   

X1 assorujussuaq eqqumiigisimavaa taamak tassanngaannartigisumik suliap matuma takkussima-

nera, folketingimi qiimmisaarnertik nuannersoq eqqaamavaa, aamma eqqaamavaa P1 aamma U im-

minnut eqitaarnerat, sunnguamilluunniit tiinganermut tunngassuteqanngitsumik. P1 nuannaarpa-

loqaaq. X1 ilisimateqqaarneqarunarpoq U suli ilisimatinneqannginnerani, tassa P1 aamma I1 ata-

atsimeeqatigiissimanerannik. X1 oqaaserineqartut eqqaamavai, tassa P1 oqarmat U nunarsuarmi ta-

mani tatiginerpaanerarlugu.  

X1 nassuiaavoq suliami matumani pisoq isigigamikku allamik itinerusumik tunngaveqartumik poli-

tikkertaqartutut.  Tassalu imaalluni Siumut 2020-ip aasaanerani ataatsimeersuartussaanera. I1-ip 

aamma P1 ataatsimeeqatigiinnerat sioqqullugu sapaatit akunnerinik marluinnarnik, X3 kalerriuppaa 

siumumi siulittaasussatut sassarluni. Eqqarsarsimappullu sooq suliaq manna piffissami tamatuma-

nerpiaq pinersoq.   

P1-ip I1 aperisimavaa ataatsimeeqatiginiarlugu, tamannalu partimut attuumassuteqarpoq, P1-lu 

kissaatigisimavaa tamanna I1 allaffiani pissasoq. Kisiannili I1 oqaatigisimavaa partimut attuumas-

suteqarpat taava partip allaffiani tamanna pissasoq.  

Tassani U piumaffigineqarsimavoq anissasoq, taavalu P1 I1-imut tunniussimavai allakkat tallimat 

arneriniarnermut tunngasut. I1-ip ammarumasimanngilai taakkua, oqarsimallunilu Siumut 

eqqartuussiviunnginnerarlugu taakualu politiinut ingerlatinneqartariaqartut.  

P1 facebook aqqutigalugu I1-imut allassimavoq apeqqutigalugu qanoq aalajangersimanersut, I1 

taanna assileriarlugu X1 nassiussimavaa.  

P1 I1-imit piumasarisimavaa U soraarsinneqarnissaa. X1 allakkat taakkua tallimat atuarnikuunngi-

lai, kisianni allaffimminiitippai. 

X1 atuarnikuunngilai, qiviarnikuunngilaaluunniit.  

Pineqarpoq tassani I1-ip aamma P1 facebookkikkut oqaloqatigiinnerat, I1 naatsuararsuarmik P1-

imut akissuteqarsimavoq, tassa politiini X16 attavigissagaa.    

P1 isumalulluni akisimavoq aperalunilu qanoq I1-ip unnuaannarmi allaffigisinnaaneraani, naak un-

nulaalernerani I1 allassimagaluartoq.   

P1 suliaq ulluinnarni aqutsisunut ingerlatikkumasimavaa, aqaguanilu taakkua allakkat tallimat 

pineqartut tigusimavaat.  

Tassani aamma taamatut inerniliisimapput, tassalu suliaq partip suliassarinngikkaa, politiinut tunni-

unneqartinnagit qanoq iliorsinnaanatik, assersuutigalugu U piffissap ilaani soraarsinneqassappat.  

Taava ullut marluk pingasut ingerlaneranni tassanngaannaq allakkat tallimat qulinngorput, taak-

kualu siulersuisuunernut nassiunneqarlutik. Taavalu U angerlartinneqarpoq suliamilu eqqartuussis-

suserisumut misissuisussanngortitsisoqarpoq.  
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U generalsekretæritut eqqartorneqarpoq, X1 taamatut eqqartorneqarani naak taassuma atorfia 

pisimagaluarlugu. U taannaavoq tusaaniarneqartartoq, qanoq iliornissani ilisimaarivaa, aamma sak-

kortuumik pissuseqarsinnaasoq, aningaasanullu inatsisissamut missingersuusioruni imaluunniit assi-

gisaanik, taava oqaaserisai inatsisinngortinneqartarput.  

Siulttaasoq ajornartorsiulerpat, assersuutigalugu I1, taava U taannaavoq piffimmi immikkoortorta-

qarfinnut sianeqattaartoq atsiornerillu 35-it pissarsiarissavai I1-p tassaniiginnarnissaanut, taamaalil-

luni I1-imut ajaappiaavoq, tassanngaannarlu peersinneqaraluarpat, I1i siulittaasutut ajornartorsiuler-

sussaalluni. Ullumikkut siulersuunerit allaapput, taamaammat iluatsinneqarsimassaaq tamanna.  

Suliaq manna nuanniitsorujussuusimavoq. Tusagassiutitigut annertoorujussuarmik sammineqar-

neranik aallartippoq, oqaluttuarpassuit ingerlaartinneqalerput sulisut oqaluttuarineqarlutik nammin-

neq ilisarisinnaanngisaminnik. Tusatsiagaalerpoq X1 allallu tulliunnerarlugit. 

Piviusoq imaappoq, tassa poliitini suliamik allamik peqarmat, pineqarluni sulisut kannguttaatsulior-

simaneragaallutik, taannalu siulersuisuunernut nassiunneqarsimavoq. Tamatumalu kingunerivaa 

taakkua pingasut tamarmik tarnip pissusiinik ilisimasalimmiittalertariaqarlutik taakkunnga tamanut 

sakkortusimalluni.  

X1-ip U (U) immaqa sapaatit akunneri marluk februarip aallartinnerani suleqatiginikuuvaa, tama-

tuma saniatigut oqarasuaatikkut oqaluutilaartarnikuupput, misigisimanngilarlu nammineq U 

ikinngutigisutut isumaqarfigalugu, akiitsoqarfiginngilaa. Ilami X1 taassuma atorfia pinikuuvaa.   

Siumumi kulturi imaannikuuvoq persuarsiornartuunani, aalajangersimasumik eqqaamasaqanngilaq 

X1 killissaanik qaangiinerusumik. Kisianni imaattut ” sapaatip akunnerata naanerani nuliannit pi-

vit” taamatut oqartoqarsinnaasarpoq, kisiannili pimoorussilluni suliat saniatigut sannavimmi ikasar-

nermut eqqaanarsinnaalluni, X1 malugisinnaasai malillugit. 

 

Siumumiit arnat marluupput pisinnaatitat, aalisartorpassuillu aamma sulisuni anguterpassuullutik. 

Taamaattumik pissutsit nalinginnaasumik taamaalisarput anguterpassuit ataatsimut katersuuffianni.  

X1 isumaqarpoq taamanikkut taamaallaat X2 aamma X3 najuussimasut.  

Nalinginnaavoq ikasartarneq illaatigineqartartunik.   

 

 

Som vidne var X5 mødt og han blev gjort bekendt med vidnepligt og vidneansvar.  

X5 forklarede blandt andet at han er medlem af partiet Siumut, og har været det siden 2013 og har 

været valgt ind i Landstinget. X5 har været gruppeformand og var det fra 2013 til 2017 for Siumut.  

Da X5 var gruppeformand, arbejdede han sammen med ledelsen.  

Mens X5 var gruppeformand, var T ikke ansat ved sekretariatet i 2013.  

Fra 2014 til 2017, havde de for at skabe en god arbejdsplads, lavet en kasse som man kunne smide 

forslag til forbedringer eller andet i. Det for at sikre at de personer som man havde i sekretariatet fik 

den bedst mulige behandling. Kassen var åben for alle, til forslag, klager eller andet, som kunne for-

bedre forholdene på deres arbejdsplads.  

Medarbejderne kunne også ligge noget i den kasse, det kunne alle gøre.  

X5 har ikke set nogen beskeder deri om T (T).  

X5 forklarer at de ofte har kunnet arbejde til sent ud på aftenen, tæt sammen, X5 har aldrig en ene-

ste gang oplevet at T har opført sig upassende overfor nogen. Hverken seksuelt eller andet.  

I 2013 husker X5 ikke hvem der var partisekretær, men han husker X15 og V2 har været der, han er 

i tvivl om rækkefølgen.  

T var ikke ansat ved Siumut kontoret fra 2013 til 2014, men efter november 2014 , vist nok i løbet 

af 2015 begyndte T at arbejde.  

X5 kan ikke sige om T kom på kontoret i den periode, fordi der kom så mange mennesker altid.  

Man arbejder fra dag til dag når der er samlinger i landstinget, han kan ikke sige noget om den an-

den daglige hverdag.  

X5 kender F3 godt, fordi hun er fra Upernavik og de kender alle sammen hinanden, hun er fra Aapi-

lattoq, en bygd ved Upernavik.  
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F3 har ikke sagt noget til X5 om at T skal have krænket hende på noget tidspunkt. Hvis F3 havde 

haft problemer med sekretariatet, så ved X5 ikke om det ville være ham hun henvendte sig til.  

F3 ville kunne gå til X5, men partiet har også en ledelse, som man ville kunne gå til.  

Grønlandsk: 

X5 ilaatigut nassuiaavoq partimi siumumi ilaasortaalluni, 2013-imili taamaattuusimalluni inatsisar-

tunullu qinigaanikuulluni. X5 Siumut gruppiani siulittaasuunikuuvoq 2013-imiit 2017-imut.     

X5 gruppimi siulittaasuugallarami aqutsisunik suleqateqartarpoq.  

X5 gruppimi siulittaasuutillugu U 2013-imi allattoqarfimmi atorfeqanngilaq.  

2014-miit 2017-imut suliffitsialammik pilersitsiniarlutik karsiliornikuupput siusinnersuutinik 

aamma pitsanngorsaatinik allanilluunniit ikisiffigineqarsinnaasumik. Tassani qulakkeerniarneqar-

luni inuit allattoqarfimmiittut ajunnginnerpaamik pineqarnissaat. Karsi tamanut ammavoq, siun-

nersuutinut, maalaarutinut allanulluunniit suliffimminni pissutsinut pitsanngorsaataasinnaasut.  

Sulisut aamma tassunga ikisinnaapput, kikkut tamarmik taamaaliorsinnaallutik.   

Taassumalu iluani nalunaarummik X5 U (U) pillugu takusaqarnikuunngilaq.  

X5 nassuiaavoq akulikitsumik unnussuarmut imminnut qanillutik sulisariaqartarlutik, X5 ataasiar-

luunniit misigisaqarnikuunngilaq U allamut naapertuutinngitsumik pissusilersorneranik. Tiinganik-

kut allatulluunniit.  

2013-imi kina partimi allattaanersoq X5 eqqaamanngilaa, kisianni eqqaamavaa X15 aamma I2 tas-

saniinnikuusut, tulleriinneri qularnaatsumik oqaatigisinnaanagit. 

U siumup allaffiani atorfeqanngilaq 2013-miit 2014-mut, kisianni 2014-imi novemberip kingorna-

tigut 2015-ip ingerlaneraniugunarpoq U sulinini aallartippaa.  

X5 oqaatigisinnaanngilaa U piffissami tamatumani allaffimmut takkuttarnersoq, inupassuit takkus-

suuttuaannarmata.  

Inatsisartut katersuunneranni ullormiit ullormut sulisoqartarpoq, ulluinnarni sulineq allatut 

oqaatigisinnaanngilaa. 

X5 P3 ilisarisimalluarpaa, Upernavimminngaaneersuunera pissutigalugu tamarmik imminnut ili-

sarisimagamik, Aappilattuninngaaneersuuvoq Upernaviup eqqaani nunaqarfik.   

P3, X5 oqaaseqarnikuunngilaq qaqugukkulluunniit U kanngunartuliorfigineqarsimanerminik. P3 

allattoqarfimmi ajornartorsiuteqartarsimaguni, taava X5-p naluvaa taassuma saaffissatut isigisima-

neraani.    

P3, X5-imukarsinnaavoq, kisiannili aamma parti aqutsisoqarpoq taassuma saaffigisinnaasaanik.   

 

[…] 

 

F3 forklarede blandt andet at hun kommer fra Upernavik området, hun har været medlem af Siumut 

ungdom, første gang vist i 2014.  

F3 flyttede til Nuuk i 2017, og var der til november 2019.  

F3 havde arbejde for Siumut ungdom og var medlem af bestyrelsen, og også i Siumut.  

F3 var på forskellige tidspunkter i Siumuts kontor, f.eks. som frivillig til valg, eller når der var ar-

rangementer der skulle tilrettelægges.  

I 2017 hvor T var partisekretær mødte hun ham på kontoret.  

F3 oplevede at T, det første var da hun først begyndte at komme på kontoret kendte hun ikke T. da 

hun var ny i Nuuk, hun husker ikke hvem af andre personer der var tilstede i mødesalen, men hun 

husker T var der.  

De havde talt, hun husker ikke om hvad, men pludselig havde T sagt vil du være min elskerinde, du 

skal bare sige hvor du vil rejse hen, så tager vi på ferie. F3 blev forskrækket og de andre tilstede 

havde grinet sammen med T, hun vidste ikke hvordan hun skulle reagere, og følte sig nødsaget til at 

grine lidt med og havde sagt jeg er ikke så billig. Det var første episode som hun har været udsat 

for.  

F3 følte det meget ubehageligt, hun var ny på kontoret og viste ikke hvordan tonen eller luften var 

der, så hun blev meget chokeret.  
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T har forklaret at han havde vundet nogen penge i lotto og var i godt humør og havde sagt til F3 om 

hun ikke ville med ud og rejse, til dette svarer F3 at hun aldrig har hørt om han har vundet i Lotto, 

det hører hun først nu.  

Noget andet som F3 har oplevet er at mens der var Landstingssamling, eller under valg, husker hun 

at der var mange mennesker på kontoret. Der er to sofaer overfor hinanden og et sofabord, hun 

havde siddet på en sofa og T sad ved siden af, og der var andre der sad i den anden sofa og folk ved 

bordene.  

Man snakkede sammen. T havde rørt F3 på hendes lår, hun viser hvor, og der havde han sagt 

unannguaq mamarunallaraagami, også ført sin hånd meget langsomt op. F3 var blevet så forskræk-

ket at hun havde rykket sig, hun sagde ikke noget, hun turde ikke sige noget. Hun var blevet flov og 

havde kigget rundt på folk, F3 synes det var meget ubehageligt.  

Det var slet ikke en kompliment, hun følte det som om T prøvede hende af, og hvis det lykkedes for 

ham at "score" hende, så ville det lykkedes. Sådan lidt går den så går den. 

F3 havde ikke sagt til T at hun ikke brød sig om det lige da det skete, hun havde kun kunne flytte 

sin krop og var ligesom frosset. Hun følte at det var meget grænseoverskridende.  

F3 mener at hvis man så hendes kropssprog, så ville man tydeligt kunne se at hun synes det var me-

get ubehageligt, fordi hun flyttede sig med hele kroppen og man ville også kunne se det på hendes 

ansigt.  

F3 viser med sin hånd på låret hvor T hånd lå, og viser hvor han langsomt havde bevæget den op 

imod hendes skridt.  

F3 mener at den første episode med elskerinde episoden, det var i 2017, det husker hun tydeligt 

fordi hun var ny i Nuuk dengang.  

Den anden episode husker hun ikke helt hvornår var.  

F3 ønsker ikke at få erstatning for tort.  

Det første forhold med elskerinde episoden, der var folk til stede, der var to andre, hun kender ikke 

de to andre.  

F3 sagde ikke direkte at hun synes det var ubehageligt, men som hun sagde før, så var hun blevet 

flov og sur de havde grinet, havde hun sagt amingartoorputit taamak akikitsiginngilanga.  

Den anden episode, var der mange mennesker tilstede, hun ved ikke hvor mange der var der.  

T havde ikke sagt det højt til F3, han hviskede ikke og han sagde det ikke højt, men sagde det så F3 

kunne høre det.  

Det var en tremandssofa, F3 sad i den ene ende og T ved siden af hende, hun husker ikke om der 

sad en trejde i sofaen. De der sad i sofaen overfor sad og snakkede så hun ved ikke om de så noget.  

F3 kunne ikke sige noget lige da det skete, hun frøs bare og havde flyttet sin krop.  

F3 havde rykket sig til side i sofaen og havde siddet frosset der, og T var stoppet der.  

F3 har efterfølgende ikke fortalt om episoderne, hun har ikke talt om dem, hun har været flov over 

det, og hun har været bange for at sige det direkte til T.  

Fordi når man siger noget til T som han ikke kan lide, bliver han meget meget sur.  

Som eksempel kan F3 nævne at der vist havde været valg til Landstinget, og Siumut havde vundet, 

der var hun på kontoret og lavede et eller andet, der havde T bedt hende gå ind på hans kontor.  

T havde spurgt hende om de kunne arrangere en kom sammen for siumut ungdom, hvor de skulle 

leje forsamlingshuset. Og hun havde sagt ja og at hun ville snakke med de andre om det først. T 

havde bedt hende om at finde nummeret til forsamlingshuset og ringe til dem, F3 havde så sagt hun 

lige skulle snakke med de andre først og se om de havde tid.  

Så havde T slået i bordet og sagt vi ved Siumut er ikke dovne, hvis i ikke gider at gøre det, så lad 

være. Det var sådan T plejede at reagere, han gav altid udtryk for sin utilfredshed højlydt.  

- 

T forklarede supplerende, at omkring F3 forklaring, så var det som han sagde at han husker F3 ikke 

var der så tit på kontoret. Hun havde bekræftet at der var mange mennesker til stede, og han havde 

givet udtryk for skal vi ikke tage på ferie. De andre ting hun siger, kan han ikke genkende, det lyder 

opdigtet.  
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Da T blev afhørt tidligere i dag omkring F4, dertil bemærker T at han udfra hendes forklaringer, 

mener at X2 bekræftede at hun selv ikke har oplevet noget.  

Hvor derefter da X3 vidnede, og blev spurgt om hun blev spurgt hun har oplevet noget om at T gøre 

noget sexchikane mod nogen, der sagde hun at hun havde set T føre en kuglepen ind under X2 bry-

ster. Han synes det var underligt at X3 siger hun har set dette. Det er usammenhængende forklarin-

ger.  

De forskellige vidneudsagn der har været, kan T ikke genkende. De har givet udtryk for at T var en 

gal og ophidset person, de havde tegnet et billede om at han var en gal person på kontoret, det er 

ikke det indtryk som han selv har, det er helt ved siden af andre personer også har snakket om.  

T mener at han anses som en glad og optimistisk person, det er fuldstændig forkert det billede som 

vidnerne har tegnet af ham.  

P3 ilaatigut nassuiaavoq Upernaviup eqqaaneersuulluni, siumullu inuusuttaani ilaasortaanikuuvoq, 

siullerpaamik 2014-imiugunarpoq.   

P3 2017-imi nuummut nuuppoq, 2019-imilu novemberip tungaanut tamaaniilluni.  

P3 siumup inuusuttaani sulivoq aamma siulersuisuni ilaasortaalluni, aamma siumumi.  

P3 piffissani assigiinngitsuni siumup allaffianiittarpoq, assersuutigalugu nammineq piumassutsimik 

qinersinerni, imaluunniit pisussani aaqqissuussiffiusussani.  

2017-mi U partimi allattaasoq allaffimmi naapippaa.  

P3 U takoqqaarpaa siullerpaamik allaffimmut takkuteqqaarami, taamanikkut U ilisarisimanngilaa, 

nuummi nutaajugami, eqqaamanngilaa inuit allat kikkut ataatsimiittarfimmeeqataanersut, kisianni 

eqqaamavaa U tamaaniittoq.  

Oqaloqatigiipput, eqqaamanngilaa suna pillugu, kisianni tassanngaannaq U oqarsimavoq sani-

atigoorilerumallugu, oqaannassaatit sumut aallarusunnerlutit, taava feriassaagut. P3 tupassimavoq 

najuuttullu U illaqatigisimavaat, namminerlu nalullugu qanoq qisuariassanerluni, illaqataa-

sariaqartutut misigaluni oqarsimallunilu nammineq akikitsuunani. Tassa pisimasoq siulleq misi-

gisaa.  

P3 nuanniilliuutigivaa, allaffimmi nutaajuvoq nalullugillu allaffimmi pissutsit silaannarlu, taa-

maammat assut quaarsaarutigisimallugu. 

U nassuiaasimavoq lottomi aningaasanik eqquisimalluni nuannaarlunilu oqarsimalluni P3 

aallaqataarusunnersoq, tassunga P3 akisimavoq tusarsimanagu lottomi eqquisimanera, aatsaallu 

tusarnerarlugu. 

Alla P3 misiginikuusaa pivoq inatsisartut katersuunneranni, imaluunniit qinersisoqarnerani, 

eqqaamavaa allaffimmi inuppassuusut. Sofaqarpoq akileriit sofallu nerriveerartaa, nammineq so-

fami issialluni U sanimini issasoq, sofamilu allanik issiasoqarpoq aamma nerrivinni issiasoqarluni.   

Oqaloqatigiittoqarpoq. U P3 uppataasigut attorsimavaa, takutippaa sukkut, tassanilu oqarsimalluni, 

unannguaq mamarunallaraangami, arriitsumillu assani qummut ingerlatillugu. P3 assut tupassima-

voq illikarsimallunilu, oqaaseqanngilaq, oqaaseqariarsinnaanani. Kanngutsalluni inuit qiviarsima-

vai, P3 assut nuannaalliorsimalluni.  

Nersualaarinninnerunngilaq, misigisimavoq U misilittaraani, pisariguniuk iluatsissallugu. Soorlu 

imaalluni, iluatsikkuni iluatsissaaq. 

Taamatut pisoqarmat P3 U-imut oqarsimanngilaq nuannarinnginnerarlugu, kisianni timini illikartis-

simavaa soorlumi soriarsinnaanani. Misigisimallunilu killissaminik qaangiiffigineqarluni.  

P3 isumaqarpoq timimi qisuariarnera takusimagaanni, ersarissimassasoq nuanniilliornerujussua, nu-

anniitsorujussuuvoq, tassami timini nikisikkamiuk aamma kiinnaatigut takuneqarsinnaasimassaaq.  

P3 assamminik takutippaa qanoq U assaa uppatimini inissisimanersoq, takutillugulu arriitsumik na-

likkaavisa tungaanut ingerlatikkaa.   

P3 isumaqarpoq pisimasoq saniatigoorinninniarnera 2017-iusoq, tamanna eqqaamalluarpaa taaman-

ikkut nammineq nuummi nutaajugami.  

Pisimasup aappa iluamik eqqaamalluanngilaa qangaanersoq.  

P3 mitagaanermut ajunngitsorsiassamik pinissaminik kissaateqanngilaq. 

Pisimasoq siulleq saniatigoorinninniarnermut tunngasumi allanik isersimasoqarpoq, allat marluk, 

taakkua marluk allat ilisarisimanngilai.  
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P3 toqqaannaq oqanngilaq nuanniiginnilluni, kisianni oqareernermisut kanngusulersimavoq isu-

malulerluni, illarsimapput, namminerlu oqarsimalluni amingartoorputit taamak akikitsiginngilanga.  

Pisimasup aappaani inupassuit najuupput, naluvaa qassiunersut. 

U P3-mut nipituumik oqaatiginngilaa, isussunngilaq kisiannili nipituumik oqarani, kisianni oqarpoq 

P3 tusaasinnaasaanik.  

Sofa pingasuuttariaavoq, P3 isuaniippoq U saniani issiavoq, eqqaamanngilaa sofami pingajoqarner-

lutik. Akiminni sofami issiasut oqaluummata naluvaa takusaqarnersut.  

Taamatut pisoqarpiarnerani P3 oqariarsinnaanngilaq, qerisutut ililluni timini illikartinnarpaa.  

P3 sofami illikarsimavoq tassanilu qerisutut ilisimalluni, tassanilu U unissimavoq.   

Tamatuma kingornatigut pisimasoq oqaluttuarinikuunngilaa, eqqartornikuunngilaa, kanngugisima-

vaa, U-imullu toqqaannaq oqaatiginissaa annilaangagisimallugu.  

U-imi nuannarinngisaanik oqarfigigaanni taava taanna assorujussuaq isumalulertarpoq. 

Assersuutitut P3 taasinnaavaa inatsisartunuugunarpoq qinersisoqarnikuusoq, siumullu ajugaan-

ikuusoq, nammineq allaffimmiippoq arlaannik suliaqarluni, tassani U noqqaavigisimavaa allaffim-

minut iseqqullugu.   

U aperisimavaani siumup inuusuttaani ataatsimoornissami aaqqissueqataasinnaanersut, katersortar-

fik attartortussaallugu. Namminerlu akuersaarsimavoq kisianni ilani oqaloqatigeqqaarumallugit. U 

katersortarfiup normua nassaareqqusimavaa sianerfigeqqullugillu, taava P3 oqarsimavoq ilani 

oqaloqatigeqqaarniarlugit takoqqaarniaramiuk piffissaqarnersut. 

Taava U nerrivik tillussimavaa oqarsimallunilu, nalunngilarput Siumut eqiasuttuunngitsoq, taa-

maaliorusunngikkussi sussa taamaaliorasi. Tassa taamatut U qisuariartarpoq, naammaginngisani 

nipituuliuutigalugit.   

- 

U ilassutitut nassuiaavoq, P3 nassuiaataanut atatillugu, oqareernermisut eqqaamavaa P3 allaffim-

miippiarneq ajortoq. Taassumalu nammineq upernarsarpaa inuppassuit najuussimasut, namminerlu 

oqarsimanini feriaqatigiissaagut. Allat oqaatigisai ilisarisinnaanngilai, salluliuutitut nipeqarput.  

U ullumi siunnerusukkut apersorneqarami P4 pillugu, tassunga U oqaatigivaa nassuiaaneranut ata-

tillugu, isumaqarluni X2 uppernarsaraa nammineerluni misigisaqarnikuunnginnini.   

Taava kingornatigut X3 ilisimannittutut nassuiaavoq, aperineqarporlu misigisaqarnikuunersoq U 

arlaannut kinguaassiutitigut innimiilliorneranik, tassani oqarpoq takunikuullugu U kuglepena X2-ip 

iviangiisa ataanukartikkaa. Isumaqarlunilu X3 oqarnera eqqumiiginartoq oqarmat tamanna ta-

kusimanerarlugu. Nassuiaatigineqartut ataqatigiinngillat.  

Ilisimannittut oqaatigisaat assigiinngitsut U ilisarisinnaanngilai. Oqaatiginiarneqarpoq U inuusoq 

kamattoq aamma puffassimaartoq, assilianngortitsipput allaffimi kamattarnerarlugu, nammineq 

taamatut misiginngilaa, inuit allat aamma eqqartortagaannik tamanna saneqqutsinerujussuuvoq. 

U isumaqarpoq inuttut nuannaartutut isumalluartutut isigineqarluni, kukkulluinnartumik ilisimannit-

tut qanoq innerminik oqaluttuarivaanni.  
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