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ARBEJDSMILJØUDVALGET 
Arbejdsmiljøet er et af de væsentligste områder for arbejderne. Og det er et af de områder som de fleste 

ønsker at fagbevægelsen prioritere. Kampen for et bedre arbejdsmiljø er blevet yderligere aktualiseret i takt 

med stigning i pensionsalderen. 

Arbejdsmiljøudvalget har en tæt kontakt med Christian Juhl, som er ordfører på området. I udvalget er der 

en god vekselvirkning mellem input fra arbejdspladserne og det parlamentariske arbejde på 

arbejdsmiljøområdet. Udvalget har rejst spørgsmål om bl.a.: 

• Arbejdstilsynet 

• Arbejdsmiljørådgivning 

• Asbest 
• Kemi på arbejdspladserne 

• Den negative udvikling med mere stress og nedslidning 

I perioden har vi udarbejdet en folder om arbejdsmiljø samt et uddybende bilag – begge dele findes på 

enhedslisten.dk/faglig 

Udvalget har været aktive i forbindelse med en høring på Christiansborg om arbejdsmiljø og er med til at 

planlægge og gennemfører en konference om Det pressede arbejdsliv. 

Kontakt til udvalget på: Janne Hansen – janneh2011@gmail.com 

 

ANTIRACISTISK UDVALG  

1 ste beretning blev indsendt kort efter udvalgets opstart samt HB s godkendelse af 
Antiracistisk Udvalgs kommissorium 2019 og var derfor kortfattet. I nedenstående vil 
der blive redegjort mere udførligt for udvalgets arbejde og udvikling. 

Ved udvalgets opstart primo 2019 prioriteredes, som det fremgår af tidligere 
beretning, udarbejdelse af kommissorium samt udvalgets organisation.  

Aktuelt består Antiracistisk Udvalg af 22 medlemmer fordelt landet over. 
Koordinationsgruppen består af 3 medlemmer og denne varetager mødeplanlægning, 
dagsorden og mødeindkaldelse, etablering af virtuelle landsdækkende møder, samt 
fysiske møder. Indtil videre i København men da der er aktive og ikke mindst erfarne 
medlemmer i Århus, Randers og Ålborg, er det planen også at afholde f.eks. årsmøder 
her. Koordinationsgruppen har stået for hvervning af nye medlemmer, 
kommunikation med udvalgets medlemmer samt videreførelse af forslag fra disse i 
udvalgsarbejdet, kommunikation med HB og ikke mindst FT- gruppen. Sidstnævnte 
har fulgt op på flere udarbejdede forslag fra Antiracistisk Udvalg. Herudover har 
medlemmer af koordinationsgruppen deltaget i konferencer samt i planlægning heraf 
nationalt og internationalt - f.eks. Johns Graversgaards deltagelse i møde i Hamburg 
vedr. situationen i Middelhavet og flygtninges situation i lejre i EU og Libyen, samt 
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Grækenlands og Kroatiens `push-back i strid med Folkeretten (fulgt op af 
Enhedslistens Folketingsgruppe med ministerspørgsmål). Og Anne Jessen som 
arrangør og oplægsholder i konferencer foranstaltet af Demos m.fl. Også antiracistisk 
virksomhed i foreninger er støttet aktivt, f. eks. Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations 

markering af FN s internationale dag mod racisme jf desuden i nedenstående. Antiracistisk Udvalg har 
deltaget i flere eksterne aktiviteter, f.eks. har Didde Jacobsen regelmæssigt besøgt 
hjemsendelses-centre med børn og har etableret en Facebookside for udvalget og en 
hjemmeside er, i samarbejde med Mette Skaarup m. fl., under udarbejdelse. 

Bredden i aktiviteterne opfylder hermed de formål, som er vedtaget i kommissoriet 
for Enhedslistens Antiracistiske Udvalg. 

I Antiracistisk Udvalg har der i årets løb været arbejdet med følgende emner og 
områder struktureret så vidt muligt i kronologisk rækkefølge: 

17.9 2019 Deltagelse som anbefalere og med økonomisk støtteansøgning i. f. m. Stop 
Ghetto og Paradigmeskiftet demonstration arr. af Fællesinitiativet mod Racisme og 
Diskrimination, Birthe Nielsen. 

21.9.2019 Forslag fremsendes fra Antiracistisk Udvalg, Hans Jørgen Vad til 
Enhedslistens arbejdsplan m.h.p. vedtagelse ved Enhedslistens årsmøde, der er 

medunderskrivere fra udvalget. Forslaget havde til hensigt at mindske skadevirkningen af 
afskaffelse af blasfemiparagraffen. 

21.9.2019 Årsmøde i Antiracistisk Udvalg med delvis deltagelse af Rosa Lund FT-
gruppen. Oplæg af Tue Magnussen om asyl-og retspolitik jf Enhedslistens 
udlændingepolitiske udspil. Desuden diskussion af s.k. ikke-vestlig problematikken, af 
samarbejdet med FT-gruppen, samt forslag til fremtidig handleplan i Antiracistisk 
Udvalg. 

27.9.2019 Obligatorisk beretning fremsendes fra Antiracistisk Udvalg i f.m. 
Enhedslistens årsmøde, Birthe Nielsen, kontaktperson. 

8-9.10 2019 Afrapportering, s.k. skyggerapport, til FN/CESCR (udvalget for 
økonomiske,sociale og kulturelle rettigheder) i Geneve vedr forholdene i Danmark fra 
Bjarne Overmark og Solveig Munk. Begge repræsenterer Almen Modstand og 
deltager i eksaminationen af staten Danmark i Geneve i f.m. kritik af s.k. Ghettolov og 
Paradigmeskifte m.v. (Almen modstand, Demos, SOS racisme og Refugees Welcome 
er repræsenterede) og Solveig Munk orienterer efterflg. herom til Arbejderen, via 
Facebook og Almen Modstand. Søren Egge MF stillede efterfølgende 
ministerspørgsmål til boligministeren, men afviklingen af almene boligområder 
fortsætter trods CESCR kritik. MF Rosa Lund stillede  siden ministerspørgsmål vedr 
gratis tolkebistand  og retten til permanente boliger for flygtninge. 
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2.11.2019 Orienteringsmeddelelse til Nikolaj Willumsen, EU, vedrørende anbefaling 
fra Antiracistisk Udvalgs kontaktperson, i samarbejde med Enhedslistens 
Internationale Udvalg, af Anne Jessen som fast deltager i European Left gruppen 
`Fighting the Far Right` begrundet i hendes mangeårige erfaring på området. 

23.11.2019 Protest fremsendes til Folketinget fra Antiracistisk Udvalg vedr. tilladelse 
til Rasmus Paludan til afholdelse af møde der, Anne Jessen. 

24.11.2019 Inge Christoffersen opstarter egenhændigt Borgerforslag vedr 
statsborgerskab. Dette ender med at få tilstrækkelige underskrifter fra stillere og skal 
viderebehandles af Folketinget i efteråret. Enhedslisten arbejder tillige med 
statsborgerskab problematikken jf Grundlovsudspillet, Folketingets hjemmeside. 
Inges forslag indebærer statsborgerskab efter 10 år i landet, FT-gruppens 
statsborgerskab ved fødsel i DK. 

4.12.2019 Antifacistisk Uge arr. af Demos, Anne Jessen medvirker som oplægsholder. 
Antiracistisk Udvalg er anbefalere. 

14.1.2020 Enhedslistens politiske og organisatoriske udvikling, som HB indkalder 
forslag til fra udvalgene, besvares af Antiracistisk Udvalg, med oplæg af John 
Graversgaard m.fl. fra udvalget og udarbejdelse af rapporten af Birthe Nielsen 

11.2.2020 Forslag til udtalelse om øget fokus på antimuslimsk racisme fremsendes til 
FT-gruppen i f. m. Folketingets behandling af forslag vedr. antisemitisme. Hans Jørgen 
Vad og John Graversgaard. Enhedslisten FT-gruppe følger op herpå fra Folketingets 
talerstol, jf tv-kanalen Folketinget, med betoning af behovet for fokus på begrebet 
racisme per se. 

27.2.2020 Forslag til Enhedslistens årsmøde 2020 fra Antiracistisk Udvalg udarbejdes 
af Anne Jessen og fremsendes. 

19.10.2019 Svar fra Danmarks Statistik jf problematikken omkring s.k. ikke-vestlige 
indvandrere, rejst efter indlæg i dagbladet Information d 29.6 2019 af John 
Graversgaard. Punktet omtales yderligere i nedenstående. 

13.1.2020 2´den Konference på Christiansborg: Demokrati og menneskerettigheder 
for etniske minoriteter (kontaktpersonen deltog tillige i 1´ste konference på 
Christiansborg arr. af Alternativet). I forlængelse af konferencen er Hassan Wardere 
Borgerrepræsentationen i København og Birthe Nielsen, kontaktperson i ARU, 
inviteret til at deltage i møde i Fællessalen med repræsentanter fra Udrejsecenter 
Kærshovedgård og repræsentanter fra andre partier. 

31.1.2020 Skriftlig henvendelse til Rosa Lund, FT-gruppen, Hassan Wardere og Birthe 
Nielsen, med forespørgsel vedr. overtrædelse af menneskerettighederne på 
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Kærshovedgård, henholdsvis § 3 i EMRK/EU´s Menneskerettighedskonvention, samt 
uhensigtsmæssigt resurseforbrug økonomisk og fra politiets side 

21.4.2020 Spørgsmål fra MF Rosa Lund til Matthias Tesfaye om registrering af danske 
statsborgere med s.k. ikke-vestlig baggrund. Herunder om borgernes ret til at få 
oplyst, hvordan de er registreret, så de evt. kan berigtige disse oplysninger. 
Spørgsmålet er stillet på baggrund af et forarbejde fra Antiracistisk Udvalg, John 
Graversgaard, Solveig Munk, Helge Ratzer m.fl. Der er kommet svar d 15.6, Matthias 
Tesfaye har bl.a. konsulteret Danmarks Statistik. Der er ikke tilfredshed med svarene 
og der arbejdes videre med sagen. 

16.5.2020 Videnskabelig rapport, finansieret af Trygfonden, om negativ effekt af 
”busning”, dvs buskørsel af skoleelever i Århus Kommune til andre skoler end ens 
lokale. John Graversgaard giver redegørelse for resultaterne med rapport og 
kildehenvisninger. Disse fremsendes af kontaktpersonen til Jakob Sølvhøj, 
Enhedslistens FT-gruppe, i og med at undervisningsministeren - i f. m. Folketingets 
behandling af forslag om maximalt 50 % elever med anden baggrund end dansk i 
privatskoler – har bebudet planer om også at indføre dette på folkeskoleområdet. 
Hvorved ”busning” kan blive aktuelt. 

16.6.2020 Hassan Wardere har debatindlæg i dagbladet Information om racisme og 
diskrimination i forlængelse af George Floyd sagen. 

16.7.2020 Revideret forslag fra Antiracistisk Udvalg fremsendes til Enhedslistens 
årsmøde, Anne Jessen. 

NB Man kan ved henvendelse til Antiracistisk Udvalg ar@udvalg.gmail.com  få 
uddybet de enkelte emner/aktiviteter. 

Kammeratlig hilsen p.v.a. Antiracistisk Udvalg, Birthe Nielsen kontaktperson 

 

BOLIGPOLITISK UDVALG (BPU) 

Der har i det forløbne år været et stigende fokus på det boligpolitiske område i partiet. 

Det er vi selvølgelig godt tilfredse med i BPU. En af de faktorer, der er med til at drive 

denne interesse, er vedtagelsen på årmødet i 2019 om, at der skal laves et boligpolitisk 

delprogram.  

Partiets medlemmer har været aktive i kampen mod Ghettoplanen mange steder i 

landet. Vores aktivister deltager lokalt i kampen, i høj grad som individuelle 

medlemmer af organisationen Almen Modstand.  

mailto:ar@udvalg.gmail.com
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Det er vores opfattelse at Ghettopakken (og selve ghettolisten) er diskriminerende 

både i forhold til race og etnisk oprindelse. Vores vurdering er, at dette er strid i med 

Danmarks internationale forpligtelser,  herunder konventionerne om beskyttelse af 

menneskerettigheder. Der føres på denne baggrund en række sager for boligafdelinger 

og beboere, der er berørt af ghettoplanen. Sagerne føres i ligebehandlingsnævnet, for 

en række lokale retsinstanser og hos ombudsmanden. Det er et langsomt system at 

kæmpen for at få ret i. Men vi forventer at vinde disse sager hen ad vejen.  

Arbejdet koordineres i den såkaldte juragruppe, der er en lukket gruppe af 

interesserede i kamp mod ghettoplanen. Den består af en række erfarne advokater, 

boligaktivister fra den almene sektor, lejerforeningsfolk og aktivister mod 

racediskrimination.  

Desværre har Covid-19 krisen øget arbejdsløsheden - og da netop antallet af ledige 

indgår i beregningen af ghettolisten - kan dette betyde, at en række boligafdelinger 

bliver rykket op til at være såkaldte ”hårde ghettområder” her den 1. december 2020. 

Søren Egge Rasmussen har i Folketinget stillet forslag om, at ghettolisten suspenderes 

på grund af Covid-19 krisen. Desværre uden held.  Kampen fortsætter. 

Folketinget har vedtaget at frigive omkring 18 milliarder kr. fra Landsbyggefonden til 

renovering af almene boliger i år, og ministeren planlægger, at der afsættes yderligere 

2 milliarder kroner årligt i de kommende år. Der ligger rigtig mange ansøgninger om 

renoveringsstøtte, så pengene skal nok få ben af gå på. Covid-19 krisen har skabt bred 

politisk interesse for at få skabt beskæftigelse – og renoveringsstøtten har derfor 

kunnet ride med på den politiske bølge. Det er kun rimeligt, at de almene lejeres egen 

opsparing kan benyttes til dette formål. Det er helt urimeligt at Folketinget er blandet 

ind i at frigive disse penge. 

I Københavns kommune er der startet et politisk forum op – Bypolitisk forum.  Ideén 

er drøfte byens udvikling bredt, herunder planerne om at bygge på (af)fredet jord på 

Amager og Sydhavnen. Det første offentlige møde holdes i Mjølnerparken i 

samarbejde med Peter Schultz Jørgensen og Almen Modstand med emnet by, bolig og 

naturpolitik. Der bliver tale om en bred venstrefløjsdebat. 

På baggrund af kapitalfonden Blackstone’s opkøb af udlejningsboliger har 

Enhedslisten i Folketinget i perioden arbejdet med at få skærpet (eller helst fjernet) 

Boligregulerinsglovens paragraf 5. styk 2. Den giver ejere af udlejningsejendomme 

mulighed for – gennem at lave modernisering af lejlighederne – at få fjernet 

lejereguleringen og at få indført markedsleje. Den nu vedtagne lovgivning (som 

desværre ikke helt fjerner denne mulighed) forhindrer, at nye ejere af 

beboelsesejendomme kan foretage sådanne moderniseringer i de første 5 år, hvor de 

ejer ejendommene. Bemærk at dette alene udsætter disse renoveringer. Det kan dog 

gøre ejere, som alene er ude efter hurtig profit, mindre interesserede. Mere tålmodige 

investorer, som danske pensionskasser, vil til gengæld kunne fortsætte deres hidtidige 

praksis på området. Det vil på sigt fjerne mange lejligheder med reguleret leje fra 

markedet.  Og dermed bidrage til at gøre det dyrere at få en lejlighed. 
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BPU har været med til at afholde et velbesøgt møde om boligpolitik i Wien i 

Enhedslistens lokaler Studiestræde 24. I Wien har der gennem mange år været bygget 

billige boliger – og huslejen i byen er derigennem blevet holdt nede.   

Og så har landskontoret bistået BPU med at afholde et ”megamøde” om boligpolitik 

for medlemmer af Enhedslisten som et videomøde på Zoom platformen. Det var 

inspirerende, og peger på mulighederne for at afholde boligpolitiske emnemøder af 

denne vej. 

Endelig har en arbejdsgruppe, bestående af en gruppe valgte HB medlemmer og 

repræsentanter for BPU sekretariatet, udarbejdet en disposition for det boligpolitske 

delprogram, der skal vedtages på årsmødet næste år.  Den skal behandles i HB her 

inden årsmødet. 

BPU sekretariatet etablerede i september 2017 en lukket Facebook gruppe med det 

formål at styrke politikudviklingen og debatten på det boligpolitiske område. Der er i 

dag over 200 medlemmer af denne gruppe – og der er en betydelig aktivitet i gruppen. 

Det er sekretariatets opfattelse, at denne Facebook gruppe, med en relativt lille indsats, 

har givet os en god kanal ud til de boligpolitisk interesserede medlemmer af 

Enhedslisten. 

  

BØRNEPOLITISK UDVALG  

 
Enhedslistens børnepolitiske udvalg blev godkendt som udvalg i slutningen af 2019. 
 
Siden da har udvalget arbejdet på at skabe visioner på det børnepolitiske område. 
Det første udspil var planlagt til slut marts, da pludselig Corona ramte os. 
Udspillet har siden ligget i skuffen, og venter på at blive revideret i det nye perspektiv, 
som vi har fået igennem Corona- og karantænetiden. 
 
Især småbørnsforældre blev ramt hårdt tidsmæssigt af karantænetiden, der gik derfor 
3-4 måneder hvor udvalget ikke mødtes. Da pressemødet kom, som præsenterede 
genåbningen fra den ene dag til den anden, lykkedes det alligevel at afholde et 
digitalt møde. Her lavede udvalget et dokument med bekymringer, betragtninger og 
perspektiver på hvordan genåbningen ville forløbe i kommunerne. Det dokument 
sendte udvalget hurtigt til enhedslistens byrådsmedlemmer. Sådan at dokumentet 
kunne være en hjælp i den meget pressede tid i påsken. 
 
Henover sommeren, har udvalget planlagt landsmøde d. 19 september, med blandt 
andet debat med forsker Ole Henrik Hansen, Repræsentant fra hvorerderenvoksen 
Sarah Louise Eskildsen-Mortensen og byrådsmedlem Mehmet Zeki Dogru. Mødet er 
åbent for medlemmer og for interesserede. Landsmødet afholdes i Næstved, for da vi 
talte om at lægge det på skift rundt om i landet, virkede det så hult at starte i 
København. 
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Vi ser i udvalget frem til at kunne lave flere aktiviteter, være synlige ved 
demonstrationer og udvikle og præsentere visioner i det næste arbejdsår. 
 
Kontaktperson for udvalget er Emil Ulrik Andersen: euandersen@gmail.com 

 

EUROPAPOLITISKEUDVALG (EPU)  

 

EPU’s beretning blev vedtaget på udvalgets årsmøde den 7. marts 2020 og dækker således ikke perioden 

under Corona-krisen, hvor der har været afholdt aktiviteter online.  

På årsmødet den 7. marts diskuteredes ”EU, Irland og Storbritannien, samt venstrefløjen efter Brexit” 

med oplæg af Henrik Bang Andersen, politisk rådgiver i GUE/NGL, og Duroyan Fertl, tidl. politisk 

rådgiver for Sinn Féin i GUE/NGL, samt de faste punkter vedr. beretning, arbejdsplan og valg af 

koordinationsgruppe. 

 I perioden marts til juni 2020 har der været afholdt 3 online EPU-møder: Et møde om ”Spain: The Left in 

Government” den 12. marts 2020 med Tom Kucharz, Ecologistas en Acción, Spanien – mødet var 

arrangeret i samarbejde med Transform!Danmar.  Et møde i samarbejde med Fagligt Landsudvalg (FLU) 

den 14. maj 2020 om EU og mindsteløn. Og et møde den 10. juni 2020 med oplæg af Nikolaj Villumsen, 

MEP, om hvordan EU tackler Corona- og klimakrisen. 

(Ovenstående er tilføjet den 17.8.20 – Inger V.J., kontaktperson for EPU) 

Hermed oversigt over udvalgets opgaver og aktiviteter fra dets seneste årsmøde 23. februar 2019 – 7. marts 

2020: 

1) EuropaPolitisk Udvalg (EPU) har igennem en lang årrække søgt at opprioritere en mere systematisk 

politikudviklende debat i en situation, hvor Europa /EU er i en dyb krise - og venstrefløjen arbejder på at 
diskutere og udvikle alternativer. Det har været en hovedopgave for udvalget. 

Desværre betød EU-parlamentsvalget i slutningen af maj 2019 en dramatisk tilbagegang for den 

europæiske venstrefløj, med et par undtagelser. Men Enhedslisten fik en plads i EU-parlamentet v. 

Nikolaj Villumsen, mens Folkebevægelsen desværre tabte sin. GUE/NGL, venstrefløjsgruppen i EU-

parlamentet, gik tilbage fra 52 til 41 mandater. 

Den europæiske venstrefløj er splittet i sit syn på EU og har svært ved at manifestere et samlet klart og 

radikalt alternativ til den stærke og voksende EU-kritiske højreekstremisme. Der var positive undtagelser 

med fremgang for et anti-nyliberalistisk perspektiv i 2017, med Labour /Jeremy Corbyn’s sejr ved det 

britiske parlamentsvalg 8. juni 2017; og resultatet med knap 20 % af stemmerne til den EU-kritiske 

bevægelse La France Insoumise ved præsidentvalget i Frankrig i april 2017. Men begge steder har 

venstrefløjen siden lidt nederlag/tilbagegang.  

Men denne udvikling er ikke entydig: Positiv udvikling i Portugal med Venstreblokkens resultat i 

parlamentsvalget i oktober 2019 på 9, 67 %, og den spanske venstrefløjs (Unidas Podemos – dvs. 

Podemos og IU/Forenede Venstre) resultat på 9,8 % ved det spanske parlamentsvalg i november 2019. 

Til trods for at dette var en tilbagegang ift. tidligere har valget resulteret i at Unidas Podemos i 2020 er 

kommet i regering med det spanske PSOE (et SD parti). En bemærkelsesværdig fremgang har desuden 
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været Sinn Féin’s sejr og fremgang til 24,5 % af stemmerne og med 11 mandater til 37 ved det seneste 

parlamentsvalg i det sydlige Irland den 8. februar 2020. 

EU’s krise er fortsat siden sidste EPU-årsmøde og viser sig stadig især i de sydeuropæiske, - samt også i 

de central- og østeuropæiske lande - med en stor ungdomsarbejdsløshed og sociale problemer, sociale 

kampe i fx Frankrig der har bidt sig fast, samt et politisk og socialt opbrud i Tyskland med stigende 

højreekstremisme og nedsmeltning af de store traditionelle partier. Storbritannien har forladt EU pr. 31. 

januar 2020, Brexit har svækket EU, men en mere præcis evaluering af konsekvenserne for EU og EU-

modstanden/kritikken udestår.  

Mange møder i både de tidligere og denne periode har været brugt til at diskutere udviklingen og 

evaluere krisen, 

2) En anden hovedopgave har bestået i EPU’s deltagelse i forberedelsen af EU-parlamentsvalget 

26. maj 2019 og grundlaget for dette, og herefter at følge op på resultatet både her og på 

europæisk plan med evaluering og diskussioner om perspektiverne for venstrefløjen efter 

valget. EPU var tidligere baggrundsgruppe i samarbejde med den HB-nedsatte arbejdsgruppe 

EP-19. EPU er gået ind i arbejdet med at udarbejde et nyt EU-delgram som blev besluttet på 

Enhedslistens sidste årsmøde i oktober 2019. 
3) EPU vedtog på sit årsmøde i 2014 at opprioritere Norden og Østeuropa i sit arbejde. Det er desværre 

endnu ikke tilstrækkeligt integreret i EPU-møderne. Det halter også med en prioritering og støtte fra 

Enhedslistens ledelse til arbejdet, der afviste at støtte et forslag bakket op af EPU, IU, FLU og SUF 

m.fl. om at arrangere et Nordic Left Forum i København i efteråret 2019, hvortil der også skulle 
ansøges om midler i European Left. Det samme har gjort sig gældende med en genfremsættelse af 

forslaget i lidt mindre ambitiøs form i februar 2020. Det kniber også stadig med opbakning til 

arbejdet med Østeuropa.  

Men på topniveau fungerer dette arbejde: Enhedslistens Folketingsgruppe arbejder fortsat i Nordisk 

Råd, og Enhedslisten er nu indtrådt i NGLA, Nordic Green Left Alliance, et samarbejde mellem de 

nordiske venstrepartier.  

Det skal dog nævnes, at udvalget de senere år har fået en nærmere kontakt til Vänsterpartiet i Skåne 

for at diskutere - hvordan vi kan samarbejde og lære af hinanden i fremtiden.  

Aksel Carlsens arbejde i European Left’s Central- og Østeuropa arbejdsgruppe har betydet, at 

analyser og erfaringer herfra er gået videre til EPU.  

4) Udvalget har fungeret fortsat stabilt i det forløbne år. Der har deltaget 10 - 20 personer i EPU-

møderne, heriblandt også deltagere fra IU og en enkelt gang fra SUF.  

EPU og IU har siden IU’s årsmøde i efteråret 2019 organiseret sig med 3 personer - Inger V. 

Johansen, Mikael Hertoft og Flemming Larsen (der siden desværre er fratrådt grundet sygdom) - 

som koordinationsgruppe for begge udvalg, med Inger V. J. som kontaktperson til EPU og Mikael 

H. til IU. Koordineringen af det internationale/europæiske arbejde er blevet styrket i perioden, især 

på grund af den fælles koordinationsgruppe og koordinering af arbejdet. Men reelt startede dette 

med den strategiproces, Enhedslistens HB igangsatte i 2014.  

5) Det er lykkedes at få øget opmærksomheden omkring udvalgets arbejde og det europæiske 
venstrepartisamarbejde samt udviklingen på den europæiske venstrefløj. Udvalget har også nøje 

fulgt den politiske og anden udvikling i de europæiske lande.  

Udvalget har - som i den forrige periode - søgt til det yderste at være på forkant med udviklingen og 

været med til at gøre en indsats omkring konkrete initiativer og kampagner - samt i den 

politikudviklende debat.  
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EPU har konkret bidraget med indholdsmæssigt at styrke kampagnen op til EU-valget i 2019 og 

herunder at styrke debatten om Brexit og dens konsekvenser for EU og EU-modstanden/kritikken 

her i landet. 

Specifikke opgaver og aktiviteter: 

6) Erfaringerne fra det græske SYRIZA i regering og de negative følger af dette betød at der i en 

periode voksede et stort behov frem på den europæiske venstrefløj for at styrke alternativer, der 

bryder med EU’s (eller Trojkaens) diktater til den økonomiske politik - og derfor med Euro’en og 

Finanspagten, selv om der ikke er enighed om alternativerne på den europæiske venstrefløj.  

Enhedslisten har haft en fremtrædende rolle med udviklingen af alternativer og var en af 

initiativtagerne til Plan B konferencerne, der endte med at blive et parlamentarisk samarbejde 

mellem 6 vesteuropæiske partier op til EU-valget i 2019. Perspektivet om at arbejde for et alternativ 

til Euro’en er desuden gledet i baggrunden.  

6-partisamarbejdet udarbejdede en fælles deklaration op til EU-parlamentsvalget: ”Vi folket”.  

Mens Enhedslistens repræsentanter i European Left deltog i udarbejdelsen af et fælles EU-

valgprogram. 

7) Vi havde håbet, at vi kunne være med til at fremme Marseille European Forum, som European Left 

var initiativtager til i november 2017 - og som fortsatte med Bilbao-Forum i november 2018 og 

European Forum i Bruxelles i november 2019, som en paraplyorganisering af mange forskellige 
aktiviteter for styrket velfærd og imod social nød og arbejdsløshed, for en større indsats i 
klimakampen, imod EU's neoliberale politik og for forslaget om en europæisk social protokol. Der 
har været flere hundrede deltagere i de seneste forums, men afholdelsen af Forum lider fortsat 
under utilstrækkelig praktisk forberedelse samt manglende ambitioner. 

8) I den forløbne periode har EPU prioriteret højt at analysere, følge og forberede kampagnen op til 
EU-parlamentsvalget i maj 2019. Kampagnen var på hvert eneste EPU-møde dagsorden og der har 

siden været fulgt op på valget og udviklingen. 

Det seneste Enhedsliste-årsmødes (2019) beslutning om at udarbejde et nyt EU-delprogram har 

betydet at EPU gået ind i dette arbejde. 

Der har været en uafsluttet dialog med Landskontoret vedr. kontakt, kommunikation og assistance 

til udvalgene. Vi arbejder med minimal assistance fra Landskontoret og den internationale 

koordinator. 

Det seneste EPU-årsmøde den 23. februar 2019 prioriterede oplæg om ”EU og venstrefløjen 

EFTER EU-valget v. Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory, og Henrik Bang Andersen, 

politisk rådgiver i GUE/NGL, samt en første diskussion af udkast til Enhedslistens valggrundlag i 

EU-parlamentsvalget i 2019 lige inden det blev fremlagt for HB, præsenteret af Jakob Ruggaard, 

VKL (Valgkampsledelsen).  

EPU-møderne har dels haft fokus på den lokale danske situation og politikker: Om EU-

valgkampen op til EU-parlamentsvalget på et møde i maj 2019; om evaluering af EU-valget i 

Danmark og i Europa i juni 2019/m. bl.a. Jakob Nerup, kandidat for EHL; opfølgning på situationen 

efter EU-valget, i Enhedslisten, ift. Folkebevægelsen og i EU-parlamentet om samarbejdet med 

Folkebevægelsen mod EU i august 2019/v. Søren Søndergaard, MF; om nedsættelse af EHL-

sekretariat/gruppe og dens organisering af arbejdet i EU-parlamentet og samarbejdet med gruppen 

på Chr.borg /v. Frederik Kronborg, lokal assistent for Nikolaj V., samt om Enhedslistens årsmøde 

og globaliseringsforslaget i september 2019; om arbejdet i EU-parlamentet/v. Nikolaj Villumsen, ny 

MEP for Enhedslisten, på åbent EPU-møde den 7. november; om Folkebevægelsens landsmøde og 

fremtid, samt forholdet til Enhedslisten i november 2019/ v. Susanna Dyre-Greensite, formand, 

Folkebevægelsen mod EU; om “50 gode forslag  - som vi ikke må gennemføre for EU” /v. Tobias 
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Clausen, EU-sekretær for EHL på Christiansborg, i januar 2020; arbejdsmøde om høringsvar som 

start på debatten om nyt EU-delprogram i februar 2020. 

Dels har EPU-møderne fokuseret på at analysere og diskutere udviklingen i de europæiske 

venstrepartier, i de enkelte europæiske lande, og på den europæiske venstrefløj generelt frem mod 

EU-valget og efterfølgende med oplæg og debat: 2 møder om Brexit og om Labour, begge med 

Tobias Clausen, EU-sekretær for EHL på Christiansborg dels i april 2019, dels i januar 2020 efter 

det britiske parlamentsvalg i december 2019, hvor Labour led et stort nederlag; om EU-valget i DK 

og i EU i juni 2019 (se ovenfor); om udviklingen i Sydeuropa efter valgene i Portugal og i Spanien, 

samt om situationen i Italien med ny regering /v. Flemming Larsen, EPU, om situationen i Frankrig 

med fortsatte sociale kampe, samt om Sinn Féin’s Ard Fheis/kongres i Derry, Irland/v. Inger V. 

Johansen, EPU, og om European Forum i Bruxelles/v. Jonas Algers, medlem af EPU, i december 

2019. Der blev også afholdt arbejdsmøder i efteråret 2019 for at forberede Enhedslistens deltagelse i 

European Left’s kongres den 13. – 15. december 2019. 

EPU har desuden endnu engang været behjælpelige med at afholde endnu et møde for franske 

’expats’ – arrangeret af La France Insoumise i Danmark. 

9) Enhedslistens seneste fire årsmøder har været centrale for at styrke EU-arbejdet i partiet. I 2016 

vedtoges et nyt EU delprogram til Enhedslistens partiprogram med et meget stort flertal, som 

stadfæster Enhedslistens EU-modstand. Det blev desuden vedtaget, at Enhedslisten skulle stille 

selvstændigt op til EU parlamentsvalget i 2019 (med 241 stemmer for, 86 imod og 17 der undlod), 
om muligt i teknisk valgforbund med Folkebevægelsen mod EU samt være med til at styrke 

Folkebevægelsens arbejde. Der kom i den følgende periode en aftale i stand med Folkebevægelsen 

om et teknisk valgforbund. På Enhedslistens årsmøde i 2018 blev der valgt fire spidskandidater for 
Enhedslisten til det kommende EU-parlamentsvalg. På Enhedslistens årsmøde i oktober 2019 blev 

det vedtaget at et nyt EU-delprogram skulle udarbejdes.  

10) HB vedtog på sit møde 11. januar 2014 at igangsætte en strategiproces, der skal styrke det 
internationale arbejde i Enhedslisten via højere grad af koordinering og politisk prioritering. Der er 

opnået en højere grad af koordinering og styrkelse af samarbejdet mellem EPU og IU og af det 

internationale arbejde som sådan. Men det synes det stadig at halte med at opnå en højere 

prioritering af udvalgenes arbejde fra Enhedslistens ledelse og at udbrede dette generelt til 
Enhedslistens medlemmer. Ligeledes er der ikke endnu opnået nogen god kontakt og koordinering 

ift. Enhedslistens nye kontor og medarbejdere i GUE/NGL, venstrepartigruppen i EU-parlamentet. 

11) Udover at varetage kontakten til andre europæiske venstrepartier har EPU deltaget i Enhedslistens 
europæiske samarbejde – i fora som European Left, som Enhedslisten blev medlem af i 2010, 

seminarer og møder arrangeret af det europæiske tænketanks-netværk ”transform!europe” i 

samarbejde med European Left og/eller GUE/NGL, venstrepartigruppen i EU-parlamentet.  
12) Enhedslisten deltog med 8 delegerede i European Left’s 5. kongres den 13. – 15. december 2019 i 

Benalmadena v. Malaga i Spanien, koordineret af EPU. EPU var også med til at koordinere en 

delegation, der deltog i European Left’s og transform!europe’s sommeruniversitet i Fiuggi (nær 

Rom) i Italien, den 11. – 15. juli 2019. 

Flere af Enhedslistens udvalgsmedlemmer deltager i ledelsesarbejde eller arbejdsgrupper i European 

Left. Mikael Hertoft (HB) og Sinem Demir (HB), er fungerende medlemmer af European Left’s 

styrelse (ExBoard), og Inger V. Johansen, EPU, er medlem af det politiske sekretariat. Niels 

Rohleder, Aksel Carlsen, Hans Aalborg og Inger V. Johansen deltager i European Left’s 

arbejdsgrupper (ift. migration, Central og Østeuropa, Latinamerika, Mellemøsten og Nordafrika). 

Jakob Nerup deltager i det faglige netværk. Vibeke Syppli Enrum er nyt medlem af public services 

arbejdsgruppen. 
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KULTURUDVALGET 

Udvalget har 64 medlemmer på mailinglisten. Udvalget har i årets løb afholdt 5 møder. 

Efter at udvalget havde revideret partiets kulturpolitik, og HB’s havde vedtaget denne som 
Enhedslistens kulturpolitik (31/8 2019) har vort arbejde mest været centreret om 2 emner: 
forhandlingerne på museumsområdet, herunder mindst en gratis dag  på statsstøttede museer, og 
Enhedslistens politik på religions- og kirke-området, idet udvalget fik revideret sit kommisorium af HB 
til at omfatte dette.. 

Vi har haft et temamøde om begge områder. Desuden har vi haft et par møder, hvor vi har behandlet 
generelle politikområder og hvor vi har oplistet hvilke områder vi ville prioritere, og hvordan vi vil 
realisere den vedtagne kulturpolitik, samt hvordan en sådan videreudvikling af politikområder kunne 
angribes, herunder revision af kulturpolitikken. Skriftlige bidrag til dette modtages gerne. Dette blev 
drøftet med kulturordføreren på det generelle område, Mai Villadsen og ordføreren på 
museumsområdet Christian Juhl. 

Det planlagte landsmøde 2020 er blevet udsat pga. corona-situationen lige nu. 

 

KVINDEPOLITISK UDVALG 

  
Kvindepolitisk Udvalg har haft et godt år. En del nye medlemmer er kommet til og 
udvalget afholdt et yderst vellykket og velbesøgt seminar i Århus i februar med 
emnerne Kønsneutral Voldsforståelse, Vold mod kvinder og Kvindehad som en del af 
højrefløjens tankegods. Seminaret afsluttedes med en drøftelse af en ny struktur for 
udvalgets arbejde: der blev nedsat en koo-gruppe, som koordinerer de 
kvindegrupper, der nu er i Aalborg, Århus, Odense og København. Vi håber at flere 
kommer til - især Region Syd og Region Sjælland vil vi gerne have på kortet. 
Grupperne (2 er nok til en gruppe) holder lokale møder, og alle mødes en eller to 
gange om året til fælles seminarer, men alle er selvfølgelig velkomne til alle gruppers 
møder. 
  
Næste seminar afholdes 31. oktober-1. november med emnerne "Corona og det 
reproduktive arbejde", "Feministisk Boligpolitik", "Intersektionel feminisme - fra civile 
til seksuelle rettigheder" og til slut en organisatorisk diskussion samt planlægning af 
arbejdet det kommende år.Desuden har den løbenhavnske gruppe passet 
Kvinderådet, KULU (Kvindernes Ulandsudvalg), hvor vi har en plads i styrelsen. Men 
meget har været aflyst eller er udsat til dette efterår, som derfor bliver travlt med 
konferencer, seminar, 25. november m. m. 
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POLITISK ØKONOMISK UDVALG 

Indledning 

Dette er en beretning over Politisk-Økonomisk Udvalgs (PØU) arbejde i perioden 2019-2020. PØU er et 
landsdækkende politisk udvalg, jf. EL vedtægter §16, der organiserer ca. 75 af Enhedslistens 
medlemmer omkring egen mailliste. Udvalgets primære aktiviteter, jf.  EL vedtægter §16, stk. 5 er 
politikudvikling, information af EL medlemmer og aktiviteter, der inddrager bredere del af 
Enhedslisten. En samlet oplistning af udvalgets aktiviteter er angivet nedenfor.  

Udvalget holder åbne møder, som indkaldes via R+G og Enhedslistens kalender, samt via udvalgets 
mailliste. Udvalget har kontakt andre politiske udvalg, herunder Fagligt Landsudvalg, Miljøudvalget, 
samt folketingsgruppens økonomiske ordførere. Folketingssekretariatets økonomiteam leverer 
løbende bistand til udvalgets arbejde, ligesom udvalget får større udspil i høring. Udvalget inddrager 
eksperter, som ikke er medlemmer af Enhedslisten, i arbejdet, når det skønnes formålstjenstligt.  

PØUs organisering er som følger:  

• Udvalgsmøder. Ca. en gang om måneden mødes udvalget til et ordinært 

udvalgsmøde, som indeholder typisk et hovedtema med et forberedt oplæg fra 
enten en intern eller ekstern oplægsholder.  

• Arbejdsgrupper. På baggrund af fokuspunkter for årets arbejde, der 

vedtages på generalforsamlingen nedsættes en række arbejdsgrupper, som 
mellem møderne forbereder oplæg og politikpapirer om givne emner.  

• Offentlige møder. Større møder, hvor PØU inviterer øvrige EL-medlemmer 
og offentligheden til et møde, hvor et eller flere af udvalgets fokuspunkter er 

sat til debat. Ofte med kendte debattører på dagsorden.  

• PØUs økonomiske topmøde. Hvert år i januar arrangerer PØU et stort 
offentligt seminar i Middelfart med 50-100 deltagere.  

• Udgivelser. PØU og enkeltmedlemmer af udvalget medvirker til udgivelser af 
bøger, debathæfter, indlæg i pressen mv. Udgivelser sker typisk i medlemmets 

eget navn.  

• Koordinationsgruppe. Mellem møderne er koordinationsgruppen den 
organiserende kraft, som sørger for at der indkaldes til møder og laves en 

dagsorden. Gruppen har kontakten til de forskellige arbejdsgrupper, som 

byder ind med oplæg, når der er opnået tilstrækkelig fremdrift i arbejdet.  

 

Ovenstående organisering har kastet følgende aktiviteter af sig. Listen er ikke udtømmende for det på 
møderne drøftede indhold.  

Møder og debatter  

7/3-2020 Generalforsamling for Enhedslistens Politiske Økonomiske Udvalg. 
Lørdag d. 7. marts kl. 11.30-12.30. Blik og Rør, Lygten 10, 2400 KBH NV. Deltagere: 8.  

7/3-2020 Offentligt seminar: Dagpengekampens betydning for dig, kollegaerne og samfundet 
m. Verner Sand Kirk & Helena Mikkelsen.  
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Lørdag d. 7. marts kl. 13.00-15.00. Blik og Rør, Lygten 10, 2400 København NV. 
Arrangører: PØU, FLU og Arbejdsløshedspolitisk Netværk. Deltagere: 15.  

27/2-2020 Møde i Politisk Økonomisk Udvalg: Demokratiseringsfremstød i finanssektor og 
produktionsliv, m/ Victoria Velasquez.  
Torsdag den 27. februar, kl. 19.00 - 21.30. Enhedslisten, Studiestræde 24, København 
K. 15 deltagere. 

5/2-2020        Offentligt møde: Globalt og lokalt: En demokratisk, rød og grøn vej ud af 
konkurrencestaten.  
Onsdag d. 5. februar kl. 19.00-21.00, Røde Hus, Holmegårdsvej 2, Hillerød. 25 
deltagere. Arrangører: Enhedslisten Region Hovedstaden og Politisk-Økonomisk 
Udvalg. 

6/2-2020 Offentligt møde: Globalt og lokalt: En demokratisk, rød og grøn vej ud af 
konkurrencestaten.  
Torsdag d.6. februar kl. 19.00-21.00, Enhedslisten, Studiestræde 24, København K. 23 
deltagere. Arrangører: Enhedslisten Region Hovedstaden og Politisk-Økonomisk 
Udvalg. 

23/1-2020 Bogreception: "Hvad skal vi leve af - på vejen mod socialismen". Pernille Skipper om 
finans- og klimalovenes perspektiver for en demokratisk, rød-grøn omstillingspolitik.  
Torsdag d. 23. januar kl. 16.30-18.30 i Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41. 2200 N. 
Ca. 60 deltagere. Arrangører: Politisk-Økonomisk Udvalg, Solidaritet og Enhedslistens 
Nørrebro-afdelinger 

13/1-2020 Møde i Politisk Økonomisk Udvalg: Perspektiverne i finanslovsforløb og -aftale samt 
udviklingen af Enhedslistens erhvervspolitik.  
Mandag d. 13. januar kl. 19.00-21.30, Enhedslisten, Studiestræde 24. 17 deltagere. 

11/1–2020  Offentligt økonomisk topmøde 2020: En demokratisk, rød-grøn omstillingspolitik - 
politiske initiativer, der bidrager til klimamålet om 70 pct. reduktion af 
drivhusgasserne i 2030.  
Lørdag d. 11. januar kl. 11.00-16.00. Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 
Middelfart. Ca. 50 deltagere. 

15/12-2020 Teaterforestillingen om Lehmann Brothers.  
Søndag d. 15 december kl. 15.00-18.30. Teater Republique, Østerfælled Torv 34, 2100 
Ø. Mange deltagere.  

2019-2020 Studiekreds om finansiering af den grønne omstilling /v. Jørgen Colding Jørgensen. 
 Gentagne møder over perioden 2018-20. Ca. 10 deltagere. 

18+25/11-2020 Studiekreds: Hvad skal vi leve af på vej mod socialismen? (konkurrencestat + rød 
grøn demokratisk omstillingspolitik). Ca. 5 deltagere til hver session.  

11/11-2020 Offentligt møde hos EL Holstebro: Finansministerens blå regnemaskine.  
20 deltagere. Oplæg af Per Bregengaard. 

21/10-2020    Møde i Politisk-Økonomisk Udvalg – 21. oktober 2019.  
Mandag d. 21. oktober kl. 18.30-21.30. Enhedslisten, Studiestræde 24. 21 deltagere. 
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10/9-2020 Offentligt møde: Fra et arbejdsmarked med fattigdom og ansættelsesusikkerhed til 
et bedre arbejdsliv. Ca. 35 deltagere. Tirsdag d. 10. september kl. 19.00-21.30, 
Mellemfolkeligt Samvirke (MS), Fælledvej 12, 2200 N. Med: Janne Gleerup, 
arbejdsmarkedsforsker (RUC); Silas Grage, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes 
Fagforening i København; Victoria Velasquez, Enhedslistens erhvervs- og 
beskæftigelsesordfører. Arr.: Enhedslistens afdelinger på Nørrebro i samarbejde med 
Fagligt Landsudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg 

2/9-2020 Møde i Politisk-Økonomisk Udvalg.  
Mandag d. 2. september kl. 18.30-21.30. Enhedslisten, Studiestræde 24. Ca. 30 
deltagere. Med Rune Lund & Victoria Velasques. 

21/5-2020 Offentligt arrangement: Fra en farlig til en samfundsnyttig banksektor. 
Tirsdag d. 21. maj, kl. 17-19. hos Solidaritet i Griffenfeldsgade. Ca. 50 deltagere. Med 
Rune Lund og Pelle Dragsted. Arrangører: Enhedslistens Nørrebro-afdelinger, Politisk-
Økonomisk Udvalg og Solidaritet. 

Udgivelser 

28/1-2020 Anmeldelse: Søren Kolstrup: Hvad skal vi leve af - på vejen mod socialismen (Rød + 
Grøn - Enhedslistens online-magasin) 

14/1-2020 Kronik: Margit Kjeldgaard, Per Bregengaard: Klimaindsats behøver ikke ødelægge 
velfærden - men vi må stoppe vækst i forbruget. Berlingske Tidende d. 14.1.2020 

30/10-2019 Debatindlæg: Per Bregengaard: Fattige børn klemmes i finansministerens blå 
regnemaskine. Holstebro Dagblad d. 30.10. 

15/10-2019 Anmeldelse: Per Bregengaard: Et frisk pust fra den økonomiske virkelighed. Solidaritet 
15.10. 

26/5-2019 Kronik: Per Bregengaard, Søren Kolstrup: EUs bankunion er en del af problemet. 
Solidaritet 26.5. 

2019 Per Bregengaard, Søren Kolstrup: Fra en farlig til en samfundsnyttig finanssektor. 
Solidaritet 2019.  

2020 Margit Kjeldgaard, Per Bregengaard: Hvad skal vi leve af - på vejen mod socialismen. 
Solidaritet 2020  

 

 

PALÆSTINAUDVALGET  

Der har været afholdt en del aktiviteter siden årsmødet i 2019: 
 
Der har været arrangeret møde i anledning af Krystalnatten i Esbjerg. 
Roskilde har holdt flere møder. 
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Århus har månedlige møder - falaffelmøder.   
Uddeling og Boykot-uddeling i december.  
Ringsted har arrangeret deres årlige Palæstina-fest med spisning, taler med musik  
Der har været arrangeret Krystalnat i Odense. 
I København var der Krystalnat. I den anden ende af Kultorvet spillede Paludan 
Wagner-musik for fuld drøn for at genere mødet, hvilket virker som en mærkelig 
disposition fra politiets side. 
Der har været solidaritetsmøde 29. november i MS i København med de unge 
palæstinensere fra Ø-projektet. 50-70 deltagere. 
AIF og 3F i Silkeborg samarbejder med  WAC-MAAN i Israel som hjælper 
palæstinensiske  arbejdere med lønforhold og overenskomster. Der samlet ind for at 
styrke arbejdet. 
Der har været fakkeltog som solidaritet med den israelske familie, der var udsat for 
anti-israelske klistermærker på deres postkasse på dagen for Krystalnatten - og også i 
Ry, hvor Yonatan havde oplevet det samme på sin bopæl. Der har været lignende 
markeringer i Randers hvor jødiske gravsten blev skændet. 
Der er planlagt medlemsmøde i november i Odense, emnet er  "Anekteringen af 
Palestina". Dato og program er endnu ik fastlagt. 
 
Situationen i Palæstina  
 
DK fik plads i FNs menneskerettigheds råd, men følger den borgerlige regerings 
politik om Palæstina. 
2 valg i Israel i april 2019 og september 2019 førte ikke til dannelse af en ny regering i 
Israel. Nyt valg 2. marts 2020 som endte med at Israel fik en samlings regering med 
Benny Ganz og nuværende premierminister og leder af Likud-partiet, Benjamin 
Netanyahu som regeringsledere, de to deler posten som regeringsleder, så de hver 
sidder halvandet år. Begge 2 går ind for annektering af bla Vestbredden. Stor 
demonstration i juli i København, det var Huset48 der stod bag demonstrationen mod 
annekteringen, situationen i Palestina tages så alvorlig, at det lykkedes Huset48 at få 
pro Palæstina grupper og foreninger til at stå sammen, følgende foreninger stod 
sammen om Demoen: 
Enhedslistens Palæstinaudvalg 
48 huset 

Stop Annekteringen af Palæstina 2020 

Follow The Women Denmark 

Palæstina Fredsvagter 

Global Aktion 

Palæstinaorientering 

Demos 

Boykot Israel-DK 

Studerende mod Besættelsen 

Internationalt Forum KBH 

https://www.facebook.com/48huset/?eid=ARBR2cPWWChxiyzsuEtWcEGyTctB8ccDTPyujTRc70a28IufjHZUCB7E54Pjrb1J6B9k0hEY-EpGE6KA
https://www.facebook.com/stopannekteringenafpalaestina2020/
https://www.facebook.com/ftwdk/?eid=ARBl1mcn3__CI6JaZ-nsvLHgjWPmTMK1LILvVWcJoOjVLhXuuMAHKsU7PhNfsUNjPyzyHUEQf0m3Yv1A
https://www.facebook.com/Palestina.Fredsvagter/?eid=ARBLw6tjxU49NGBs3K4kuInGmMVaPyVq72SuSx7EQC_JZ4D-SgtEgMIQaP8czr_KfBzHFsglrUF_-4HB
https://www.facebook.com/GlobalAktion/?eid=ARBkcr0uMia8o1xhi-st0gbOcWyEIIpk9SXpzg8RvmTGrWG1inT0Y46sI9dQRXgvGL36mOF9mh7UrHyN
https://www.facebook.com/Pal%C3%A6stinaorientering-356590264357569/?eid=ARDzkDTPP6m0T-N_385Go9a_SibKnKJYt8eWaZ_kQ7O5dxqlsMqZB0OsF5UapGI9fTOVcMTiggQqiFQX
https://www.facebook.com/demosdk/?eid=ARCnxatLtObF0jREno9ag_g3i_03rMW5hUef_IiPyzykbQFWIEoGi-PUiP-BmcuZUX4FRsd_LrARWuVX
https://www.facebook.com/boykotisrael.dk/?eid=ARDcpEbIgUoGARBe1h22SkrcfZWgA4xNPaiaJbAapi0LE-aMVVOF52e3eECEt22FozzcaS8XZ3Qv34FK
https://www.facebook.com/Studerende-mod-Bes%C3%A6ttelsen-326160324919889/?eid=ARDp_pUsdABd8-pSbYa88EqEJNq_zdCEc5E_68WitvuOR2geDbrnPTs_D8YR4gc_asg6h4M0fsh1ct6o
https://www.facebook.com/IFKbh/?eid=ARBnrpPz5-C5Jldyjg9eB4YtDRI-dOZgyiarIOtE5ICqMCACsSXxArbS1XUSB21-Sh0MU-8PZfNxM-ej
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og vi opfodrede medlemmer af Enhedslistens Palæstinaudvalg til at deltage. Der var 
ca. 2500 demonstranter i optoget gennem indre København. Det var særdeles 
velgennemført, og der var en fantastisk stemning, trods øsende regnvejr fra start til 
slut. 
  
Pensionsselskabers investeringer i Palæstina kan vi kun opfordre til bliver stoppet. 
Vores Pensionspenge skal ikke bruges i mod palæstina  
Debatten i UK om antisemmitisme i Labour 
Færøernes har et ønske om ambassade i Jerusalem, det er dog ikke blevet udført. 
I Danmark arbejder vi for anerkendelse af at Gaza og Vestbredden skal kunne fremgå 
som fødested i palæstinensernes pas og på kørekort. Det har været almindelig praksis 
tidligere, men nu kan det ikke lade sig gøre mere, selv om herboende Palæstinensere 
har bevis på at de er født i Gaza eller på Vestbreden. 
 
Følgende emner har været oppe i udvalget i løbet af perioden og der arbejdes 
stadig på dem 
 
Kan DK lave handelsaftale med Gaza ? 
Kan vi styrke indsatsen for BDS ? 
Politiske fanger / børn i fængslerne 
ISMs kampagne Gaza 2020 
Hvordan videreudvikler vi samarbejdet med WAC-MAAN ? 
Kan lokale aktive i vores udvalg lave foretræde for Udenrigsudvalget ? 
 
Til orientering har Søren Ryge besøgt haver i Gaza og det er der lavet en udsendelse 
om:  
https://www.dr.dk/nyheder/udland/soeren-ryge-og-gazas-hemmelige-haver 
https://politiken.dk/forbrugogliv/boligogdesign/bolighaven/art7389765/I-Gaza-

hj%C3%A6lper-haven-mennesker-til-at-overleve 
https://politiken.dk/bagsiden/art7547669/S%C3%B8ren-Ryges-smukkeste-oplevelse-i-

Gaza-kom-ikke-p%C3%A5-tv 
 
Flere nyttige link: 
 
Link til WAC-.MAAN (fagforeningen):  
http://eng.wac-maan.org.il/ 
Gaza – vi vil bare leve: 
https://www.dr.dk/drtv/se/gaza-_-vi-vil-bare-leve_158693 
Ekstreme præstationer – ekstrem hverdag: 
https://www.dr.dk/drtv/se/ekstreme-praestationer_-ekstrem-hverdag_-civile-i-

gaza_145056 
Film om Palæstina 1.februar i Cinemateket Soumuni Road; 
 
Orientering om Palæstina Projektet. 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/soeren-ryge-og-gazas-hemmelige-haver
https://politiken.dk/forbrugogliv/boligogdesign/bolighaven/art7389765/I-Gaza-hj%C3%A6lper-haven-mennesker-til-at-overleve
https://politiken.dk/forbrugogliv/boligogdesign/bolighaven/art7389765/I-Gaza-hj%C3%A6lper-haven-mennesker-til-at-overleve
https://politiken.dk/bagsiden/art7547669/S%C3%B8ren-Ryges-smukkeste-oplevelse-i-Gaza-kom-ikke-p%C3%A5-tv
https://politiken.dk/bagsiden/art7547669/S%C3%B8ren-Ryges-smukkeste-oplevelse-i-Gaza-kom-ikke-p%C3%A5-tv
http://eng.wac-maan.org.il/
https://www.dr.dk/drtv/se/gaza-_-vi-vil-bare-leve_158693
https://www.dr.dk/drtv/se/ekstreme-praestationer_-ekstrem-hverdag_-civile-i-gaza_145056
https://www.dr.dk/drtv/se/ekstreme-praestationer_-ekstrem-hverdag_-civile-i-gaza_145056
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Enhedslisten har et projekt med de 3 ungdomsorganisationer på venstrefløjen på 
Vestbredden. 
Ideen er at hjælpe dem til at lave en stærk ungdomsorganisation. Arbejdet startede i 
2012 og er drivet af økonomisk støttet fra DIPD. De har dannet et fælles forum, men 
nogle af folkene i moderpartierne ønsker ikke en sammenslutning. Nogle af de unge 
har via projektarbejdet sikret sig indflydelse i moderpartierne. 
Ideen om at slutte sig sammen har slået rod blandt en del af unge. 
Venstrefløjen bliver ikke til et alternativ til FATAH og HAMAS, hvis de ikke 
samarbejder. 
FIDA, DFLP og PPP indgår i projektet, men ikke PFLP. 
Det svenske Venstreparti har en solidaritetsorganisation, som er med i vores 
samarbejde i Palæstina. 
I 2019 har projektgruppen været i Palæstina og haft besøg af unge fra Vestbredden. 
De unge fra Palæstina, som var på besøg i projektet, var i Århus og Esbjerg. Gode 
aktiviteter - og møde med SUF i Århus. 
 
På vores årsmøde i januar kom der mange ideer til det fremtidige arbejde 
 
Der var mange ideer, men på grund af Covid-19 udbruddet er ikke mange af dem ført 
ud i livet. Her er de ideer der var på bordet: 

• Lav små boykot-aktiviteter Besøg support Israel DK for at få ideer til hvilke 
varer der er produceret i Israel. De anbefaler aktivt at købe israelske varer og 
angiver hvilke. 

• Fredagsbar, lørdagsdebat. 

• Palæstinas fredsvagter: ISM; Gaza 2020 

• Paraplynetværk i byerne om Palæstina 
• Samarbejde mellem fagforeninger i DK og Palæstina 

• Reorganisere modellen af Vestbredden 
• Få unge med i aktiviteterne - og husk familierne 
• El-giganten – boykot sodastream?! 
• Opvarmning til kommunalvalg – BDS? – kandidater for boykot-politik  

• Gaza 2020?! breaking the siege 
• G4S?  

• Open Shuhada Street? – aktion i februar 

• 14. februar – Valentines dag – boykot blomster 
• Boykot-uddelinger – generel flyer  

• Velgørenhedsløb – right to movement – sponsoreret af lokale fagforeninger 
• Indsamling til palæstinensisk fagforening + plus præmier til børn – gåtur ikke kun løb 

• Solidaritets-Fællesspisninger med danskere og palæstinensere?  
• 29. november – FN International dag – demonstration? – åbne møder i afdelingerne   
• Husk at komme i lokalavisen 
• Prøve at få palæstinensere med til 1. maj 
• Skal modellen på turné igen – eventuelt med checkpoints? 

• Begyndende paraply-netværk  
• Palyouth, Venskabsforening, MS, IF, ISM, Palæstina Aktion, Boykot Israel, SIA   

• SUF – svar på mail 
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• Fagforeningerne – 3F 

• Det er vigtigt, at vi holder hinanden orienteret om, hvad vi har på tegnebrættet og gerne små 
referater af aktiviteter. Så kan vi inspirere hinanden og lære af hinandens erfaringer. Send til 
koordinator. Som så rundsender. 

• Opsøge politikere fra andre partier – gerne socialdemokrater – med henblik på samarbejde. 
• Arbejde med BDS, hvor man kan komme af sted med det. Rejse spørgsmålet på møder. 

Arbejde med konkrete produkter. Inspiration kan evt. hentes på https://www.support-

israel.dk/ 
• Den israelsk/palæstinensiske fagorganisation, som vi samlede ind til på EL’s årsmøde kan 

være et godt emne for vores arbejde. Christian sender information om organisationens 
arbejde, som vi kan arbejde ud fra. Lokale fagforeninger vil måske kunne vindes for at støtte, 
og vi kan som medlemmer af en fagforening skrive om organisationen i vores fagblade. 

• Der kan søges foretræde for Folketingets udvalg (udenrigsudvalg) hvor der forelægges 
konkrete problemstillinger og søges dialog med folketingsmedlemmer. 

Følgende mærkedage kan evt. inspirere til aktiviteter: 

Al Nakba 

Den vigtigste nationaldag er Al Nakba den 15. maj, der markerer Israels tilblivelse og den efterfølgende 

fordrivelse/flugt af halvdelen af den palæstinensiske befolkning.  

Retten til at vende tilbage 

Det internationale samfund stadfæstede palæstinensiske flygtningenes ret til at vende tilbage eller modtage 

kompensation under FNs Generalforsamling i resolution 194 i 1948.  

Folke Bernadotte blev likvideret af den jødiske Stern-gruppe den 17.september 1948.  Bernadotte (kendt for 

de hvide busser) arbejdede for FN i forbindelse med delingsplanen. Da han så, at palæstinenserne blev 

fordrevet, bad han FN om at sikre palæstinensernes ret til at vende tilbage. FN vedtog på hans anbefaling 

resolution nr. 194, som indeholder dette krav. Læs mere her: 

http://www.humanrightsmarch.dk/andet/Folke-bernadotte.htm 

International Solidaritetsdag 

Den 29. november blev i 1977 erklæret for FN-dag for solidaritet med det palæstinensiske folk. 

Baggrundsinformation om folkeretten: http://www.palaestina-

info.dk/index.php/menneskerettigheder/107-folkeretten-og-palaestina-konflikten 

 
Bod på Enhedslistens årsmøde  
På årsmødet har vi tidligere haft en bod. Vi vil gerne have en bod igen i år. Vi mangler 
dog nogen til at passe den. 
Vi overvejer en bod med olie og broderier samt en folder om at styrke Palæstina-
arbejdet. 

Christian Juhl har haft indkaldt til Samråd med udenrigsminister Jeppe Kofod om 
annektering 

https://www.support-israel.dk/
https://www.support-israel.dk/
http://www.fjernenaboer.dk/index.php?PID=541
http://www.humanrightsmarch.dk/andet/Folke-bernadotte.htm
http://www.palaestina-info.dk/index.php/menneskerettigheder/107-folkeretten-og-palaestina-konflikten
http://www.palaestina-info.dk/index.php/menneskerettigheder/107-folkeretten-og-palaestina-konflikten
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Christian synes at den danske regering er alt for tavs om risikoen for at Netanyahus 
regering lige om lidt annekterer dele af Vestbredden. Derfor kaldte Christian ham i 
samråd om flg. spørgsmål: 

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har præsenteret en fredsplan for Israel 
og Palæstina. Netanyahu og Gantz er nået til enighed om en regering i Israel. 
Netanyahu har endvidere meddelt, at han som opfølgning på Trumps fredsplan vil 
annektere dele af Vestbredden allerede i juni måned 2020. 

Vil ministeren orientere om, hvad regeringen mener om den amerikanske præsidents 
fredsplan, herunder hvilke reaktioner regeringen har taget i forhold til fredsplanen? 

Vil ministeren orientere om, hvad regeringen vil gøre for at forebygge eller afværge 
Netanyahus planer om at annektere dele af Vestbredden? 

Se hele samrådet på Folketings-TV her 

Vi i Palæstinaudvalget syntes vi har haft et aktivt år, også selv om der lige nu er en 

Pandemi i gang er det lykkedes at få sat fokus på Palæstina. 

 

SOCIALPOLITISK UDVALG  

En lang række initiativer og aktiviteter blev sat på standby som følge af de mange begrænsninger, som 

Covid19 førte med sig. 

Det gælder således heldagsmødet ”Nye børnelove i svøb”. Statsministeren annoncerede i sin nytårstale, at 

hun som børnenes statsminister ville lægge op til flere og hurtigere tvangsfjernelser af børn. Og det i en 

situation, hvor der nærmest kan tales om børn, der er udsat for børneforsorg med uendelig mange fejl i den 

nuværende sagsbehandling og hvor det ville være mere relevant at kritisere kommunerne for ikke at behandle 

disse sager forsvarligt. Netop fordi anbringelser er et af de mest vidtgående foranstaltninger. Samtidig 

foreligger der ikke nogen form for forskningsmæssig evidens for, at flere anbringelser vil være det bedste for 

børnene. Der er i højere grad brug for at anbringe dem bedre. Og for at sikre mere kvalitet i anbringelserne ude 

i plejefamilierne, på opholdsstederne og døgninstitutionerne. 

Der er andre håndtag at dreje på end tvang og kontrol, når der er knas i familierne. Går 

det skævt for forældre og børn, så kan den ”skæve barndom” vare i generationer. Der 

er derfor i høj grad brug for bedre forebyggelse i forhold til udsatte børn og deres 

familier.  Der er brug for mere omsorg og opbakning frem for kontrol og styring. 

Den konkrete lovgivning kan ventes forelagt i Folketinget i løbet af efteråret, så temaet 

vil være helt centralt for arbejdet i udvalget i den kommende tid. 

Vi deltog aktivt i den generalforsamling, der i september måned sidste år stiftede 

Socius –                 Tænketank for social bæredygtighed, ligesom vi er repræsenteret i 

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/uru/td.1669244.aspx?as=1
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flere af de arbejdsgrupper, som blev nedsat på generalforsamlingen, herunder i event- 

og arrangementsgruppen.  

Som noget af det første gik vi sammen med andre i gang med at forberede konferencen 

Afskaf Fattigdom på Christiansborg med Victoria Velasques som vært og Socius – 

Tænketank for social bæredygtighed som initiativtager. Her var der lagt op til at drøfte 

temaer som fattigdommens omfang i dag, fattigdom i forskellige befolkningsgrupper 

og ulighed i sundhed. At tale om at afhjælpe og helst afskaffe fattigdom og ulighed 

begynder helt aktuelt med et opgør med de fattigdomsskabende reformer, som over en 

årrække har været med til at forringe mange menneskers levevilkår. Regeringen har 

hidtil sparket alle forslag til hjørne eller rettere sagt til den såkaldte 

ydelseskommission. Foreløbig tegner det til, at der kan skydes en hvid pind efter at 

sikre økonomiske midler til et generelt løft af de forskellige ydelser. Den økonomiske 

ramme ligger på forhånd fast, så det tegner til, at man leder efter nye måde at dele den 

samme kage på.  

Covid satte også en stopper for denne konference, som til gengæld gennemføres d. 9. 

november i år. 

Udvalget tog sidste år de første skridt til at oprette et rejsehold, der tilbyder at besøge afdelinger og regioner 

og lægge op til debat om centrale socialpolitisk spørgsmål. Vi nåede kun at deltage i et enkelt møde ude i 

landet, før det meste blev digitalt. Vi håber for alvor at kunne udfolde denne aktivitet, når det igen bliver 

lettere at forsamles. 

Udvalget har 57 medlemmer. 

Ingelise Bech Hansen, Bente Møller, Lole Møller og Dorte Olsen blev genvalgt til arbejdsudvalget.  

 

SUNDHEDSPOLITISK UDVALG  

I 2019-2020 har der været 55 medlemmer af det sundhedspolitiske udvalg. 

Der har været afholdt ét temamøde i udvalget 15 09 2019 om mental sundhed. Mødet 

havde 36 deltagere og var arrangeret i samarbejde med Enhedslistens lægenetværk og 

psykolognetværk. Mødet havde fire oplægsholdere, som repræsenterede forskellige 

faglige perspektiver på emnet. Samfundsmediciner Bo Netterstrøm fortalte om stress, 

neuromediciner Peter-Arlien Søborg fortalte om de positive erfaringer med at 

behandle patienter med gangforstyrrelser,  skolepsykolog Julie Kordovsky fortalte om 

arbejdet med børn- og unges trivselsproblemer og psykiater Lennart Bjarking om 

arbejdet med psykiatriske lidelser.  Peder Hvelplund fortalte om arbejdet i Folketinget 

og tankerne om Enhedslistens ønsker til finansloven og de kommende års 

sundhedspolitik. Mødet blev refereret i RØD-GRØN. 
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28 marts var der planlagt en stor konference om det sammenhængende 

sundhedsvæsen i Horsens, men den måtte desværre aflyses på grund af coronakrisen. 

Der arbejdes på at gennemføre den senere. 

27 august 2020 afholdes nyt møde i udvalget, hvor Peder vil fortælle om arbejdet i FT 

under Covid19 pandemien og vi vil drøfte hvad vi kan lære i forhold til fremtidens 

sundhedspolitik, herunder oplæg til kommunal- og regionsvalget 2021. Desuden skal 

vælges en ny koordinations gruppe.  

Der har været forskellige former for samarbejde imellem udvalget og de 

folkevalgte.  

Medlemmer af udvalgets koordinationsgruppe har i efteråret bidraget med notater og 

kommentarer til Peder og Emma omkring prioriteringsliste for sundhedsområdet og 

holdning til rygepolitikken. 

Januar 2020 blev udvalget inviteret til at indgå i et ad hoc udvalg, som kan sparre med 

Peder og Emma omkring den kommende 10 års psykiatrihandlingsplan, som efter 

planen skulle igangsættes i foråret 2020.  

Foråret 2020 har naturligvis ændret mange tidligere planer og det har været travlt for 

Peder og Emma. Den oprindelige plan fra februar 2019 om at  koo gruppen og FT 

repræsentanterne fremover skulle mødes ca. fire gange om året har ikke været 

gennemført, og der har ikke været meget kontakt imellem udvalget og de folkevalgte. 

På mødet 27 august vil vi drøfte samarbejdet imellem udvalget og de folkevalgte. 

Sundhedspolitisk udvalg via kontaktpersonen har fået og besvaret enkelte 

henvendelser om faglig bistand/kommentarer fra medlemmer af  EL, regionsvalgte  og 

unge under uddannelse.  

Udvalget har etableret en hjemmeside (sundhedspolitisk-udvalg.enhedslisten.dk), som 

blev præsenteret på mødet 9 marts 2019. Hjemmesiden giver direkte adgang til 

Enhedslistens sundhedspolitiske delprogram og handlingsplan, partiets 

sundhedspolitiske udspil samt sundhedspolitiske oplæg fra andre partier. 

Hjemmesiden indeholder desuden oplysninger om møder, mødereferater, henvisning 

til faglitteratur om sundhed og det er vores ønske, den med tiden også kan blive et 

debatforum. Koo gruppen har bidraget med debatindlæg på hjemmesiden om bl.a. 

hormonbehandling til børn og unge samt coronakrisen. 

Kontaktpersoner for udvalget er Margit Velsing Groth og Niels-Erik Aaes: 

mvgroth@gmail.com, enaaes@mail.dk Niels-Erik er webmaster på hjemmesiden. 

Koordinationsgruppen har i perioden bestået af Pia Weise Pedersen, Inger Moos, Else 

Kayser, Olivia Nielson, Niels-Erik Aaes og Margit Velsing Groth. 

 

mailto:mvgroth@gmail.com
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UDDANNELSESPOLITISK UDVALG 
Af Rasmus Markussen, Kontaktperson for Enhedslistens Uddannelsespolitisk Udvalg på vegne af 

koordinationsgruppen 

Den første halvdel af det sidste år har på den uddannelsespolitiske front været præget af, at den ny regering 

trådte til. Efter regeringsskiftet er der gennemført flere forbedringer på uddannelsesområdet i form af 

blandt andet en afskaffelse af uddannelsesloftet, et opgør med de årlige 2-procentsbesparelser og flere 

penge til pædagoguddannelsen og folkeskolen. Alt sammen resultater Enhedslisten har kæmpet for. 

Samtidig er der langt fra rettet op på nogle af de grundlæggende problemer i uddannelsessystemet efter 

årtiers besparelser, afdemokratisering, ensretning og større indflydelse til det private erhvervsliv - og der er 

ikke tegn på at regeringen har i sinde at gøre det. Det kræver et stort og vedvarende fokus på 

uddannelsesområdet på Christiansborg og stærke bevægelser udenfor.   

Uddannelsespolitisk udvalg har i det sidste år på den ene side haft fokus på at spille ind i de aktuelle 

politiske dagsordener, herunder de områder som forståelsespapiret mellem regering og støttepartierne 

lægger op til. Det gælder blandt andet et nyt optagesystem, stop for nedskæringer, fordeling af elever på 

ungdomsuddannelser og trivsel. På de fleste af vores møder har vi haft uddannelses- eller 

undervisningsordføreren og fagsekretæren fra Christiansborg forbi, der har opdateret udvalget på de 

aktuelle dagsordener, og har diskuteret det videre arbejde.    

På den anden side har udvalget haft fokus på at tage nogle mere grundlæggende diskussioner af 

uddannelsessystemet fra et socialistisk og feministisk perspektiv med henblik på at udvikle Enhedslistens 

uddannelsespolitik. Vi har blandt andet beskæftiget os med trivsel i uddannelsessystemet, demokrati i 

uddannelsessystemet og erhvervslivets indflydelse på uddannelser.   

Særligt trivsel har udvalget brugt tid på. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et 

politisk papir om trivsel, som udvalget efterfølgende har vedtaget. Papiret behandler en række områder af 

betydning for trivsel, og kommer med konkrete bud på tiltag, der kan bidrage til at styrke trivslen for den 

enkelte elev, studerende og lærer - og bidrage til et bedre, mere lige og demokratisk uddannelsessystem i 

det hele taget. Temaerne, der behandles er:   

• Manglende ressourcer og nedskæringer  

• Karakterer og undervisningskultur  

• Demokrati og medbestemmelse  

• Organisationsstruktur og styring  

• Arbejdsmiljø og studiemiljø  

• Arbejdsmarked, pres og forventninger  

• Levevilkår - SU, bolig, studiejob og transport  

• Uddannelsesvalg og vejledning  

Papiret er sendt til folketingsgruppen og sekretariatet på Christiansborg.   

Udvalget har på sine møder inviteret flere repræsentanter fra elev- og studenterbevægelsen til at holde 

oplæg, og har desuden haft oplæg fra forskere.   

Der har været afholdt 5 møder i løbet af året, og derudover en række møder i arbejdsgruppen om trivsel, og 

folkeskolegruppen. Der har også været nedsat en gruppe, der skulle arbejde med en temadag om dannelse 

fra et socialistisk og feministisk perspektiv, men gruppen er aldrig rigtig kommet i gang med sit arbejde. 

Aktiviteten i udvalget har været svingende, men der er efterhånden opbygget en fast base af medlemmer 

på 5-10 personer, der løbende deltager i udvalgets aktiviteter.   
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Siden nedlukningen af Danmark i marts, har Uddannelsespolitisk Udvalg desværre ikke holdt møde og har 

derfor ikke arbejde med de store problemer pandemien har medført både for elever og studerendes 

levevilkår, uddannelseskvaliteten, trivslen og arbejdsmiljøet. Det er dog en ambition at dette arbejde skal i 

gang i efteråret 2020.   

Folkeskolegruppen  

UPU har på nuværende tidspunkt ét stående udvalg, nemlig Folkeskolegruppen. Folkeskolegruppen har i 

første halvdel af sidste år afholdt møder jævnligt og har dialog med Enhedslistens undervisningsordfører og 

fagsekretæren om aktuelle dagsordener på folkeskoleområdet. Siden covid-19-pandemien kom til Danmark 

har udvalget dog ligget stille.   

 

ÆLDRE-/ SENIORPOLITISK UDVALG (ÆPU) 

Udvalget er efter corona under genopbygning. Vi er 10 – 12 medlemmer af en 

koordinationsgruppe. 

Seniorpolitik spænder over mange politikområder, som boligpolitik, sundhedspolitik 

(tandsundhed), arbejdsmarkedspolitik, trafikpolitik, socialpolitik (fattige ældre) mm. 

Desuden barrierer for ældres lånemuligheder, 70 års grænser mm. 

Emnerne vi har listet op er: 

- Lighed i sundhed og levevilkår (fattigdom i alderdom / fra kontanthjælp til 

folkepension – alt er rippet) 

- Seniorer og arbejde. Der skal tages hensyn til ældre på arbejdsmarkedet. 

Seniordage er ikke nok. Der skal indføre sorgorlov mm. 

- Ældre og demokratisk indflydelse, herunder om digitalisering er en hindring 

for ældre. 

- Flere ældre i Folketinget (kun 24 ud af 179) 

- Tandsundhed / gratis tandpleje 

- Ordentlig offentlig transport – gratis for pensionister 

- Boligpolitik (seniorboliger – seniorbofællesskaber og fx ret til byt af boliger) 

- Gode plejehjem og ældrepleje 

- Ret til en værdig død 

Vi er i gang med at udarbejde en pjece om Enhedslistens ældrepolitik og afholde en 

ældrepolitisk konference i foråret 2021. 

Som ovennævnte viser breder ældrepolitik ind over mange områder. Mimrekort der var 

ved at forsvinde, er trafik politik. Boliger / plejehjem er boligpolitik osv.  Alle relevante 

udvalg opfordres til at indtænke senior / ældrepolitik i arbejdet – bolig – sundhed – 

faglig - transport.  
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ÆPU holder fire møder årligt med Peder Hvelplund, ældreordfører og Emma 

Flemming, der er sundheds-, ældre- og handicappolitisk rådgiver. Vi har aftalt, at 

ÆPU skal høres i forbindelse med lovinitiativer mm. 

Vi opfordrer alle afdelinger til at sætte ældrepolitik på dagsordenen, fordi Enhedslisten 

har mange medlemmer med alderen +60 år. Her er en guldgrube af erfaringer og viden 

om næsten alt muligt i samfundet. Vi vil gerne inspirere til, at man i afdelingerne tager 

det som udgangspunkt i arbejdet med ældrepolitikken.  

Vi finder oprettelse af Ældrestyrkegrupper som en god lokal organiseringsform lige 

som i Gladsaxe, Hillerød og Halsnæs, og hvor Enhedslisten har mange medlemmer 

over 60 år. 

Vi arbejder på at blive flere. Der er en vis ”skyhed” ved at gå i gang med det 

ældrepolitiske blandt medlemmerne.  

Vores næste møde i udvalget med Emma og Peder er den 18. november 2020. 

Enhedslistens ældrepolitik kan læses på ÆPUs 

hjemmeside: aeldre.enhedslisten.dk        

Beretning Torben Conrad, kontaktperson 28757479 eller torben.conrad@gmail.com 
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