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Beretning til Enhedslistens årsmøde 2021 fra BoligPolitisk Udvalg (BPU)

Politisk del
Det er partiets hovedbestyrelse, som har haft ansvaret for at udarbejde udkastet til delprogram. Men
der har været en del medlemmer af BPU, som har deltaget i dette arbejde.

Det har været et fint samarbejde mellem de af HB udpegede medlemmer. Der har siddet 2
hovedbestyrelser i den periode, hvor der har været arbejdet med delprogrammet. Da ingen af
HB-medlemmerne i den første skrivegruppe valgte at genopstille til HB ved sidste årsmøde, er
arbejdet reelt blevet udført af 2 forskellige skrivegrupper - og så de aktive fra BPU. Det vil vi gerne
takke for.

Det betyder, at der nu foreligger et udkast til boligpolitisk delprogram til årsmødet. Et udkast, som
vi helt generelt er godt tilfredse med.

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.

Det er fortsat vores opfattelse, at Ghettopakken (og selve ghettolisten) er diskriminerende både i
forhold til race og etnisk oprindelse. Den er desuden diskriminerende overfor lavtuddannede,
lavtlønnede, arbejdsløse og tidligere straffede (som på disse lister kaldes ”kriminelle”). Vores
vurdering er, at diskriminationen omkring race og etnisk oprindelse er i strid 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, lokale retsinstanser, i Østre Landsret og hos
ombudsmanden. Det er et langsomt system at kæmpe for at få ret i, men vi forventer at vinde disse
sager hen ad vejen.

En af de opgaver BPU sekretariatet har arbejdet med, har været at støtte arbejdet med at skaffe
50.000 underskrifter til borgerforslaget ”Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og
afskaf de såkaldte ’ghettolister’”.". Det lykkedes med en stærk slutspurgte at skaffe de 50.000
underskrifter. Og borgerforslaget skal nu behandles i Folketinget.
Arbejdet koordineres i den såkaldte juragruppe, der er en lukket gruppe af interesserede i kamp mod
ghettoplanen. Den består af en række erfarne advokater samt aktivister fra den almene sektor,
lejerforeninger og i kampen mod racediskrimination.

Vi har også nedsat en lejeretsgruppe, som arbejder med at støtte Søren Egge Rasmussen omkring
den sammenskrivning af Lov om Leje og Boligreguleringsloven, som blev vedtaget i Folketinget i
2014. I arbejdsgruppen indgår medlemmer af huslejenævn og boligadvokater. De primære
repræsentanter for lejerne i selve boligministeriets arbejdsgruppen er en repræsentant for Lejernes
Landsorganisation. I vores egen interne gruppe indgår også aktivister fra Danmarks Lejerforeninger,
som løbende koordinerer med repræsentanten fra LLO.

Folketinget har vedtaget at frigive omkring 18 milliarder kr. fra Landsbyggefonden til renovering af
almene boliger i år, og det er nu aftalt , at der afsættes yderligere 2 milliarder kroner årligt i de
kommende år. Der ligger rigtig mange ansøgninger om renoveringsstøtte ophobet, så pengene skal
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nok få ben af gå på. Vi skal derfor holde øje med, om der er penge til de nødvendige renoveringer i
de kommende år. De nu frigivne penge fra Landsbyggefonden dækker nemlig ikke det behov, der
historisk har været på området.

Vi har siden sidste årsmøde afholdte 2 velbesøgte boligseminarer på Zoom. Det boligpolitiske
delprogram har naturligvis været det centrale emne for debatten. På det netop afholdte boligseminar
den 20. marts var der yderligere punkterne ”Nyt fra Christiansborg”, hvor Søren Egge  Rasmussen
orienterede om arbejdet på området, oplæg om boligsocialt arbejde og 3 oplæg om, hvordan vores
afdelinger vil benytte boligpolitik i valgkampen.

Organisatorisk del
Der har i det forløbne år været et betydeligt fokus på det boligpolitiske område i partiet. Det er vi
selvfølgelig godt tilfredse med i BPU. En af de faktorer, der er med til at drive denne interesse, er
vedtagelsen på årsmødet i 2019 om, at der skal laves et boligpolitisk delprogram, som skal
forelægges på det kommende årsmøde.

Der bliver årligt valgt en kontaktperson og et sekretariat for BPU på det boligseminar, som afholdes
om efteråret. BPU sekretariatet består af kontaktpersonen plus 8 yderligere BPU medlemmer.

BPU sekretariatet indkaldes af kontaktpersonen og mødes månedligt (undtagen i juli måned) til et
telefon/zoom møde. Partiets boligordfører, Søren Egge Rasmussen, deltager under punktet ”Nyt fra
Christiansborg”. Der bliver udarbejdet referater fra møderne.

Alt arbejde i BPU, inklusive planlægning og afholdelse af de 2 årlige boligseminarer, laves af
ulønnede aktivister.

BPU har lidt over 100 medlemmer på vores mailingliste, som vedligeholdes af landskontoret.

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 220 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.

BPU har nu også oprettet en egen offentlig webside med informationer om udvalget –
bpu.enhedslisten.dk.

På partiets nye såkaldte partiside – vores.enhedslisten.dk – kan partiets medlemmer og andre
interesserede nu finde information om udvalget samt finde vej til vores andre informationskanaler.
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