
Direktør Erik Kaastrup-Hansen  

Jeg har i løbet af det seneste halvårstid sendt dig adskillige mails - både stilet til dig og 

mails stilet til andre -  enten videresendt eller sendt som c.c. til orientering. 

Du har ikke svaret på en eneste af disse mails. 

Nu skriver du, at du fremover ikke vil besvare mine henvendelser. 

Intet fra din side er altså ændret - og skrivelsen i dag, som jeg vel egentlig burde takke 

for, er således set med mine øjne mere en hån, end noget som helst andet. 

I hvert fald aldeles ligegyldig.  

Hvis min chef på Arbejdsmarkedscenter Nord, Erwin Berngruber havde lukket TV-

BASIC og fyret mig, ville det jo have været dét. Og så ville den ikke have været 

længere... 

Urimeligheden - som jeg kalder SVINESTREGEN - er, at han siger til mig, at TV-

BASIC og Filmprojekt Gellerup skal sammenlægges, og at jeg skal overflyttes til 

Filmprojekt Gellerup, hvor jeg sammen med Filmprojekt Gellerups daglige leder, 

Morten Steffensen skulle i gang med intensiveret markedsføring m.v. 

Jeg blev både mundtligt og på skrift opfordret af Erwin til "at tage arbejdstøjet på". 

Bag min ryg havde Erwin skriftligt meddelt Morten Steffensen og Rasmus Steffensen, at 

jeg skulle fyres og blot skulle sidde i Gellerup i opsigelsesperioden. Sidstnævnte var end 

ikke ansat på Arbejdsmarkedscenter Nord/Filmprojekt Gellerup, men alligevel valgt af 

Morten Steffensen som sin "højre hånd". Ordret citat. 

- og nu figurerer Rasmus Steffensen som ansat projektkoordinator på 

Arbejdsmarkedscenter Nords hjemmeside under Personale - samtidig med at Aarhus 

Kommune over for Ligestillingsnævnet oplyser, at han ikke er ansat her. 

Mens jeg selv både mundtligt og skriftligt var blevet stillet noget ganske andet i udsigt, 

vidste min kollega - skriftligt orienteret af Erwin - at jeg skulle fyres og kunne f. eks. ved 

julefrokosten udbrede sig om det, hvilket skete. Jeg fik først ved en tilfældighed 

kendskab til - og kopi af skrivelsen - flere måneder senere. 

Du er blevet misinformeret - eller har misforstået - at Folketingets Ombudsmand har 

afsluttet min sag. Tvært imod har han bedt om yderligere dokumenter, men har bedt mig 

vente til Ligebehandlingsnævnets afgørelse forelå. 

Det gjorde den så i går, og jeg véd, at Aarhus Kommune har modtaget kopi. 



Det eneste, Ligebehandlingsnævnet skulle tage stilling til, var spørgsmålet om 

aldersdiskrimination. Alt, hvad jeg har forelagt Folketingets Ombudsmand omkring 

løntilskudsansattes varetagelse af mine arbejdsfunktioner, chikane og bagvaskelse, er 

stadig i spil - og nu senest kontotchef H. P.Jensens dokumenterede trussel - overværet af 

Anne Hyldegaard, der tav og tilsyneladende samtykkede - samt hans efterfølgende 

dokumenterede løgn desangående. 

Selv om han ikke er minister, mener jeg det er alvorligt. 

Men jeg forstår, du kan stå inde for det hele. 

Din skrivelse modtaget i dag vil blive lagt på www.tv-basic.info sammen med dette svar. 

Med venlig hilsen 

Niels Fensten 

 


