
FORENINGEN 

AKTIVE BORGERE 
Juridisk førstehjælp til dig, der bliver  

bortvist/opsagt pga uenighed om corona-pas/test mv. 

Reager med det samme 
Hvis man skal gøre indsigelse på en bortvisning/opsigelse, skal man gøre det 
“uden ugrundet ophold”. Det betyder at du skal reagere omgående. Vi har lavet et 
eksempel til at gøre indsigelse nedenfor. 

Skaf skriftlig dokumentation 
Du skal bede om skriftlig dokumentation på din bortvisning/fyring, herunder 
grundlaget. 
Du er ikke forpligtet til at skrive under på noget. 

Er du medlem af en fagforening? 
Hvis du er medlem af en fagforening, så har du sandsynligvis forpligtet dig til at 
lade dem håndtere tvister i forhold til arbejdsgiver. 

Kontakt en advokat 
Hvis du vil have en juridisk second opinion på din sag, vil vi anbefale at du 
kontakter en advokat. Beskriv forløbet i korte træk og send det til en advokat. 
Vi kan anbefale advokaterne: 

Advokat Morten Bøgenskjold - tlf 4635 4017 / mb@enp-advokater.dk 
Advokat Claes Balle tlf. 2068 4467 / mail@legalbase.dk 

Ønsker du at spørge Aktive Borgere om vi kan føre sagen for dig? 
Foreningen Aktive Borgere fører principielle sager, for at skaffe juridisk klarhed 
omkring grænserne for overtrædelse af borgerene rettigheder i det væld af ny 
lovgivning, der er vedtaget siden starten af 2020. Måske har din sag en karakter, 
der falder indenfor foreningens formål og har en karakter, så vi kan skaffe 
finansiering til at føre den for dig. 

Send en kort beskrivelse af din sag til “medlem@aktiveborgere.nu", så screener 
vi din sag sammen med vores advokat og vender tilbage. 

Jo hurtigere du kontakter os, jo større er chancen for at vi kan hjælpe dig. Du 
kan kontakte os uanset om du også har kontaktet en advokat selv eller din 
fagforening, bare du lader os det vide. 
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Eksempel på indsigelse mod opsigelse/bortvisning - skal sendes så hurtigt 
som muligt til arbejdsgiver: 

       [dato] 

Til [arbejdsgiver]       

Jeg har modtaget [brev/email] med [opsigelse/bortvisning] d. [dato] og forholder 
mig til den. 

Det gøres gældende at [bortvisningen/opsigelsen] er foretaget på usagligt 
grundlag, hvilket jeg vil bede min advokat uddybe. 

Vi fremkommer med uddybende bemærkninger indenfor 14 dage.  

Jeg forbeholder mig indtil videre, alle rettigheder i enhver henseende. 

med venlig hilsen 

XXX 
____________________ 

Hvad vil foreningen? 

Aktive Borgere er en forening stiftet i 2020, som give en stemme til individer og 
fagfolk, der er uenige med håndteringen af corona situationen i Danmark og de 
tab af rettigheder, som det har medført. 

Vi mener, at det er et stort problem at konstruktive holdninger, der ikke passer ind 
i myndighedernes narrativ censureres og udskammes fremfor at indgå i en debat, 
som hidtil har været en del af Danmarks demokratiske tradition. 

Vi mener det er  problematisk at væsentlige elementer af beslutningsgrundlag 
bevidst holdes skjult. Og vi er bekymrede for den splittelse, den bevidst anvendte 
retorik har medført i befolkningen. 

“Nedlukning” skal ikke være normen, men undtagelsen. Og afløses af åben dialog 
og en genindførsel af frivillighed og tillid til befolkningen - fremfor mistro og 
tvang. 

Foreningen vil forsøge via rettens vej at få klarhed om hvor grænsen går for 
overtrædelse af borgernes rettigheder og om proportionalitetsprincippet 
overhovedet eksisterer som juridisk begreb. 
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