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Jeppe Fransson, cand.soc og socialrådgiver  
Jeg er uddannet socialrådgiver, med en kandidat i socialt arbejde, og arbej-
der til dagligt på børne- og familieområdet som myndighedsrådgiver. Jeg har 
været medlem af RV og RU i 12 år. Jeg er medlem af Hovedbestyrelsen og er 
tidligere landsnæstformand for Radikal Ungdom. Jeg bor i Roskilde.

jeppefransson@gmail.com / tlf.: 61 27 69 88  

JANUAR 2021

Har du været udsat for  
brud på samværspolitikken?
Radikale Venstre skal være et trygt og sjovt sted at være. Hvis du oplever eller er vidne til noget, der er i strid 
med vores retningslinjer for, hvordan vi er sammen i partiet, er der forskellige steder, hvor du kan henvende 
dig – altid i fuld fortrolighed. Det kan være, at du har brug for en snak og få delt dine tanker eller oplevelser 
med nogle personer, der er gode til at lytte og forstå. I andre tilfælde kan det være, at du har brug for konkret 
at indberette en sag og få sagsbehandling. Uanset hvad din oplevelse eller dit behov er, så er der altid hjælp 
at få og nogen at gå til helt fortroligt. Vi er som mennesker forskellige, og derfor er der også flere forskellige 
steder, du kan henvende dig. 

Mød Radikale Venstres kontaktinstans: Jeppe, Kristina, Hanne og Charlotte

Vi er fire personer, der altid står til rådighed for at hjælpe dig i fuld fortrolighed. Vi udgør tilsammen din uaf-
hængige og neutrale indgang, som du kan gå fortroligt til, hvis du har oplevet eller været vidne til ubehage-
lig, grænseoverskridende eller chikanerende adfærd i Radikale Venstre.

Vi hjælper med at håndtere brud på samværspolitikken. Den af os, du går til, er den eneste der hører om din 
sag med mindre, du vælger noget andet, ligesom du kan vælge at være anonym, hvis du ønsker dette. Det er 
dig, der bestemmer, og vi vil altid håndtere din henvendelse i fuld fortrolighed. Uanset om du ønsker at lette dit 
hjerte, vende et tvivlsspørgsmål eller indberette en sag, står vi klar til at rådgive, hjælpe og håndtere. Vi efter-
stræber, at alle, der henvender sig, skal opleve, at de bliver hørt og taget alvorligt. På Radikale Venstres hjem-
meside kan du læse mere om vores principper for sagsbehandling, håndtering af data, sanktionsmuligheder mv.  

Vi har forskellige fagligheder og baggrunde. To af os er aktive medlemmer i Radikale Venstre, og to af os er 
hverken medlemmer eller aktive. Vi er bosat forskellige steder i landet, og du er altid velkommen til at række 
ud til en af os eller os alle fire. Vi står til rådighed for både telefonsamtaler, møder, mails eller en kop kaffe. 
Det er helt op til dig. Nedenfor kan du læse lidt mere om, hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os.

 

Kristina Siig, Dr. Jur. Professor mso 
Jeg er professor dr. jur., og mangeårigt medlem af Radikale Venstre, hvor jeg 
har haft forskellige tillidsposter. Jeg arbejder som forskningsleder på SDU, og 
bor i en lille landsby på Sydfyn.

kms@sam.sdu.dk / tlf.: 22 41 19 04



2
2

Samværsteamet 

Du er også velkommen til at kontakte sekretariatets samværsteam, der arbejder med at forebygge sexisme, 
seksuel chikane, mobning og anden grænseoverskridende adfærd på Radikale Venstres sekretariat og i 
landsforbundet. Alle henvendelser til samværsteamet håndteres i fuld fortrolighed. Samværsteamet kan ikke 
sagsbehandle og sanktionere i konkrete sager, men de står altid til rådighed for at lytte, rådgive og hjælpe 
dig videre på bedste vis og i overensstemmelse med dine egne ønsker for den videre proces. Du er også altid 
velkommen til at kontakte samværsteamet, hvis du har spørgsmål til samværspolitikken eller arbejdet med at 
udbrede den i Radikale Venstre. Samværsteamet består af to medlemmer af Fællesklubbens bestyrelse. 
Pr. 5. marts 2021 udgør de to repræsentanter i Samværsteamet:  

Hanne Frøyr, psykolog
Jeg bor i København, er uddannet psykolog og har arbejdet som sådan indtil 
2016. I dag arbejder jeg som forfatter og foredragsholder. Jeg var aktivt 
medlem af Radikale Venstre i en årrække, men er ikke længere medlem. 

hannefroyr@gmail.com / tlf.: 26 22 61 26

Charlotte Bæk Risbjerg, mediator
Jeg er selvstændig mediator med bopæl i Herning, og arbejder med relations-
udvikling i virksomheder i Danmark og udland. Jeg er ikke – og har ikke været 
– medlem af RV eller andre politiske partier.

Charlotte@risbjergrelation.dk / tlf.: 21 26 83 18

Din lokale formand eller bestyrelse 

Som udgangspunkt opfordrer vi dig til at tage fat i enten kontaktinstans eller samværsteam, hvis du oplever 
noget, du vurderer, kan være et brud på samværspolitikken. Men hvis du umiddelbart er mest tryg ved at gå 
til en person, som du kender, står bestyrelsen i din kommuneforening eller bydelsforening også til rådighed 
for at hjælpe dig, hvis du har brug for en snak om omgangstone eller omgangsformen, der hvor du er aktiv.  
I nogle tilfælde vil dette være tilstrækkeligt for at få en sag håndteret. Er der tale om alvorlige brud på sam-
værspolitikken, bør kontaktinstansen dog involveres.

Rasmus Grønborg, organisationskonsulent
rasmus.gronborg@ft.dk / tlf.: 61 62 38 38

Marie de Stoppelaar, politisk konsulent
rvmast@ft.dk / tlf.: 61 62 47 63


