
Antiracistisk Udvalg - Beretning 2020/2021

Organisatorisk

Udvalget har p.t. 24 medlemmer. Koordinationsgruppen består af 3 personer, 1 fra Aarhus og 2 fra
København. Der er 1 kontaktperson.
Udvalget har en e-mailkonto/adresse (ar.udvalg@gmail.com) til intern kommunikation, og som
bruges af personer og organisationer, som vil i kontakt med udvalget.
Udvalget har en facebook side, som bestyres af et medlem af udvalget
https://www.facebook.com/Enhedslistens-Antiracistiske-Udvalg

Udvalgets seneste årsmøde blev afholdt den 5. september 2020.
Der er blevet afholdt 3 udvalgsmøder herunder ét med deltagelse af Rosa Lund.
Koordinationsgruppen holder jævnlige møder.
Gruppen har afholdt møde med Frederik Kronborg fra EU-sekretariatet.
ARU har en repræsentant i European Lefts arbejdsgruppe ”Fighting the Far Right”.

Aktiviteter

Støtte til Almen Modstand generelt og opfordring til EL om at arbejde aktivt imod
”ghetto”-lovgivningen og officielt at støtte Almen Modstand.

Støtte til borgerforslaget om automatisk statsborgerskab. Der arbejdes p.t. videre for lempeligere
regler for statsborgerskab.

Støtte til EL’s initiativ i Kbh.’s borgerrepræsentation om, at en kampagne mod racisme blev en del
af budgettet. (Kom desværre ikke med).

Opfordring til EL om at sende appel til regeringen om at tage imod uledsagede flygtningebørn fra
lejre i Syrien og Grækenland og generelt at presse på ift. at tage imod flere kvoteflygtninge.

Støtte til kampagne om at få danske børn og mødre hjem fra lejre i Syrien.

Udarbejdelse af supplerende forslag til folketingsvedtagelse omkring antisemitisme. Vi ønsker, at
antimuslimsk racisme skal inkluderes i beskyttelse af (religiøse) mindretal.

Henvendelse til Institute of Race Relations (IRR) ved direktør Liz Fekete, som vi kender, og bedt
dem lave en oversigt over den britiske lovgivning og sanktioner mod racistiske hadforbrydelser.
IRR har udarbejdet et notat til os, som er rundsendt - også til MF Rosa Lund.  Se www.irr.org.uk

Arbejde med at få afklaret begrebet ”vestlig/ikke-vestlig” ifm. borgeres herkomst. Især aktuel ifm.
”ghetto”-loven. Bl.a. er der sendt en klage til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr.
registrering af borgere i relation til etnicitet/herkomst.

Der er sendt skrivelser til HB og FT-gruppen om at sætte fokus på racisme: Hverdagsracismen,
racistiske hadforbrydelser og strukturel racisme. Opfordring til, at antiracisme skal tænkes ind i
EL’s politik.

Støtte til forskellige aktiviteter ifm. FN’s dag mod racisme og diskrimination den 20. og 22. 3.
(arrangører Fællesinitiativet mod racisme hhv. Demos).

mailto:ar.udvalg@gmail.com
https://www.facebook.com/Enhedslistens-Antiracistiske-Udvalg
http://www.irr.org.uk/


Opfordring til HB og FT-gruppen om at gå imod Nye Borgerliges lovforslag om at afskaffe
racismeparagraffen, 266b.

Vidensdeling

Der sendes jævnligt artikler og anden information til udvalgsmedlemmer og Rosa Lund m.fl. samt
EU-sekretariatet.



Beretning - Arbejdsmiljøudvalget:

Arbejdsmiljøet er et af de væsentligste områder for arbejderne. Og det er et af de områder
som de fleste ønsker at fagbevægelsen prioriterer. 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
● Arbejdsmiljøet på Storstrøm og Femern
● Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
● Covid-19

Udvalgets arbejde har været præget af corona-situationen. Dette betød, at konferencen om
Det pressede arbejdsliv blev aflyst.

Udvalget har holdt møder via zoom - den positive erfaring er at det er lettere at inddrage folk
fra hele landet - den negative erfaring er, at nogle vælger udvalgets arbejde fra, da de har
udfordringer med IT. Dette har giver færre in-put fra arbejdspladserne. Møder har også en
tendens til at blive mere topdown styret, når det er virtuelt.

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

6-4-2021.

mailto:janneh2011@gmail.com


Nærum 6. april 2021

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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Til Enhedslistens årsmøde 22. – 24. maj 2021 
 
Beretning for Enhedslistens EuropaPolitiske Udvalg (EPU) og Internationalt 
Udvalg (IU) 2020-21. 
 
Hermed følger en kort beretning fra EPU og IU for perioden fra august 2020 til april 2021. 
Beretningen fokuserer på periodens aktiviteter. Der henvises til EPU-beretningen til årsmødet i 
oktober 2020 vedr. analyse af udvalgets arbejde og prioriteringerne mm. Der henvises til 
beretning for IU, udarbejdet til IUs årsmøde og færdiggjort 2. december 2020. Arbejdet i 
perioden har været stærkt præget af Corona-restriktionerne. Alle møder i perioden er afholdt 
enten online eller online/fysisk. Flere medlemmer har deltaget i møderne end tidligere. 
I perioden har EPU og IU desuden afholdt et fælles årsmøde onsdag den 18. november og 
onsdag den 2. december 2020. 
 
 
Hermed oversigt over EPUs aktiviteter siden august 2020:  
 

1. EPU-møde den 24. august 2020: Hovedtema: "Frankrig og den franske venstrefløj 
efter kommunalvalget og midt i Coronaen“, Oplæg v. Jean-Claude Simon, La France 
Insoumise 

 
2. Offentligt webinar om EU’s klimapolitik den 16. september 2020 arrangeret af EPU i 

samarbejde med Transform!Danmark: “Evaluating EU’s Green Deal and Recovery 
Plan - why do they not meet the climate goals?  is the Green New Deal an 
alternative?".  
Oplæg v. Cornelia Ernst,MEP/Stephen Schindler, Die Linke og venstrefløjen i EU-
parlamentet; Mai Villadsen, MF for Enhedslisten, Tom Kuchartz, Ecologistas en Acción, 
Spanien 

 
3. EPU-møde den 11. november 2020 om “Corona og arbejdsmarkedet - her og i 

Europa” Oplæg v. Peter Raben, medlem af EPU og fagligt aktiv 
 

4. Den 18. november og den 2. december 2020, EPU og IU afholder fælles 
årsmøde.  Mikael Hertoft vælges til at fortsætte om kontaktperson for IU, og Inger V. 
Johansen som kontaktperson for EPU. 
 

5. EPU-møde den 12. januar 2021: Hovedtema: " Efter Brexit - oplæg med vurdering af 
konsekvenserne for Storbritannien, EU, globalt. ” Oplæg v. Tobias Clausen, EU-
politisk rådgiver for Enhedslisten på Chr. Borg.  
 

6. EPU-møde den 17. februar 2021. Hovedtema: ”Rusland, Belarus, Polen - røre i 
befolkningerne. Handler det om det samme? Hvor er forskellene?” 
Oplæg v.: Aksel Carlsen, historiker, Ruslands- og Østeuropa-kender, og Rasmus Harsbo, 
pt. studerende i Krakow, Polen. 
 

7. Offentligt EPU-møde den 8. marts med støtte til de polske kvinders ret til abort. Oplæg 
v. Kasia Arndt fra de polske kvinders fri abort-kampagne i Danmark: "Strajk Kobiet 
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Dania"; Victoria Velasquez, MF og ordfører for Enhedslisten i Europarådet; Sinem Demir, 
fagforeningsaktivist og medlem af Københavns BR for Enhedslisten; sang og musik v. 
Sidsel Lieknins Vestertjele. 
Enhedslistens medlemmer (og også medlemmer af EPU) af det europæiske 
venstrepartisamarbejde European Left havde taget initiativet til at fremme denne kampagne 
på europæisk plan for de polske kvinders ret til fri abort.  

 
8. Planlagt EPU-møde den 27. april 2021. Hovedtema: ” Die Linke’s nylige kongres i 

februar og de politiske og andre skift på kongressen samt om mulighederne i de 
kommende valg såvel på delstats som nationalt niveau (til efteråret).” Oplæg v. 
Friederike Benda, Die Linke’s hovedbestyrelse. 
 

9. Endvidere er der planlagt et EPU EU-debatmøde den 10. maj 2021. Oplæg v. Mikkel 
Warming og Eva Mildsted Enoksen.  
 

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  The LEFT (GUE/NGL), venstrepartigruppen i EU-
parlamentet. Møderne har foregået online siden Corona-restriktionerne blev indført i marts 2020. 
European Left og transform!europe afholdt det nu årlige European Forum i november 2020, denne 
gang online.  
Vi har desuden opreklameret en række webinars afholdt online af European Left og 
transform!europe, samt af Internationalt Team (Internationalt team består af Enhedslistens 
medlemmer af Folketinget og ansatte i folketinget og på landskontoret, der arbejder med 
internationale spørgsmål). 
  
 
Oversigt over aktiviteter i Internationalt Udvalg, inklusive offentlige møder 
arrangeret af Internationalt Team fra november 2020 – april 2021 

25. november 2020: Medlemsmøde IU om USA efter valget ved Louise Fruerlund, som er uddannet 
i amerikanske studier fra Syddansk Universitet. 

06. januar 2021: Møde indkaldt af Folketingsgruppens ansvarlige for udviklingspolitik (Christian 
Juhl og Anne Rehder). 

13. januar 2021: Medlemsmøde i IU, med valg af IUs repræsentant til DIPD styregruppen på 
dagsordenen. Inger V. Johansen blev valgt og indstillingen gik videre til FU, som konfirmerede 
den. På dagsordenen var også mødeplan. 

18. februar 2021: Bruno Jerup, Søren Søndergaard, Christian Juhl fordømte på Enhedslistens vegne 
terrorstemplingen af Cuba. Dette var sket efter opfordring fra Latinamerikagruppen, som var blevet 
sendt videre fra FU til folketingsgruppen. 

22. februar 2021: Medlemsmøde i Internationalt Udvalg. Dagsorden var 19.00 – 21.30 
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1) Hvordan forbedrer vi Enhedslistens Internationale arbejde ved Julie Wetterslev og Jeppe 
Krommes -Ravnsmed; 2) Hvad bliver Bidens Udenrigspolitik? Runde med en kort indledning af 
Inger V. Johansen.  3) Orienteringer. 

25. februar 2021: Offentligt møde på Zoom arrangeret af Internationalt Team om ”Militærkuppet i 
Myanmar; Er håbet for et demokratisk Myanmar blevet slukket.” IUs medlemmer fik i den 
anledning et par artikler om kuppet tilsendt. - Oplæg ved Liv Gaborit, Lunds Universitet, Post.doc, 
ph.d. med speciale i militærets rolle og demokratiudvikling i Myanmar, og Mads Barbesgaard 
(medlem af Enhedslisten), Ph.d., lektor ved Lunds Universitet med fokus på Myanmar og konflikter 
over naturressourcer. 

29. februar og 27. marts 2021: To kontaktmøder med ukrainske kammerater fra en lille fagforening 
i Odessa. Møderne var på russisk og dansk med oversættelse fra Aksel Carlsen og Mikael Hertoft. 

På det første holdt de ukrainske kammerater oplæg om udviklingen i Ukraine og svarede på 
spørgsmål. På det andet fortalte Sinem Demir om det danske fagforeningssystem ud fra en række 
spørgsmål som var blevet tilsendt fra de ukrainske kammerater. 

9. marts 2021: Digitalt vælgermøde om det grønlandske valg. Internationalt Team og specielt 
Christian Juhl. Deltagelse af grønlandske politikere. Mange deltagere. 

17. marts 2021: Debat om Mercosur-aftalen. Offentligt Zoom-møde arrangeret af Internationalt 
Team med Søren Søndergaard, Nikolaj Kornbech, Global Aktion, Gry Boissen, Verdens skove, og 
Kristine Clement fra Greenpeace. 

12. april 2021: møde med Hans Lauge Hansen om ”Interregnum – populisme og protest. De store 
linjer i globaliseringens udvikling fra finanskrisen til Coronaen”. 13 deltagere 

Den fælles koordinationsgruppe for IU og EPU består af:  Mikael Hertoft, Inger V. Johansen, 
Frederik Kronborg (politisk rådgiver for Nikolaj Villumsen, MEP). 

 
Inger V. Johansen, kontaktperson for EPU, Mikael Hertoft kontaktperson for IU  
2.4.21 
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SOLIDARITY 
WITH WOMEN 
IN POLAND
#FreeAbortionWorldWide 



21 marts  2021

Beretning for fagligt Lands udvalg til årsmøde 2021

Det er en forholdsvis kort periode der her aflægges beretning for

Fagligt Landsudvalg og Fagligt sekretariat har fungeret i hele perioden

I FLU har vi holdt 2 møder.  Sekretariatet har holdt 11 møder.

Der har været afholdt en faglig Landskonference.

Det faglige arbejde.

Periodens store hovedopgave har været OK21. Situationen er ved redaktionens slutning ikke endelig

afklaret. Sygeplejersker og Radiografer har stemt nej.

Det blev et magert overenskomstresultat for de offentligt ansatte.

Enhedslistens Faglige Landsudvalg udarbejdede allerede i sommeren 2020 et oplæg til hvordan presset for

bedre løn og arbejdsfold for de offentligt ansatte kunne forøges.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2018, hvor musketer ed og skulder ved skulder aktivitet førte til en

voldsom mobilisering, forsøgte vi at tale sammenhold og solidaritet op.

FT-gruppen fremlagde allerede 1 maj forslaget om ekstraordinært at afsætte 5 milliarder til at løfte ligeløns-

og lavtlønsspørgsmålet.

Men vi må konstatere at Corona krise og nedlukning lagde en afgørende bremse på mulighederne for

aktivitet og bevægelse.

Der blev arbejdet på at forlænge de nuværende OK forhandlinger et år. Det kunne der beklageligvis ikke

opnås enighed om.

Regeringen benyttede Coranasituationen til at tørre regningen af på de offentligt ansatte, og

forbundsledelserne accepterede situationen.

Derfor blev det et meget magert resultat, hvor reallønnen kun lige er sikret.

Der kom grønne krav med i Overenskomsterne hvilket er venstresidens fortjeneste.

Det skal nu bruges offensivt.

Der skete intet afgørende på lavt og ligeløns området, men allerede nu tegner der sig et billede af at disse 2

spørgsmål kan blive centrale kamptemaer  frem til OK 24.

Der må og skal ske en politisk besluttet og finansieret ændring, således at de fejlplacerede

kvindedominerede fag, (tjenestemandsreformen 1969 ) såsom pædagoger og sygeplejersker med flere

bliver tilgodeset med en bedre løn.

Der skal ligeledes arbejdes på en ny lønmodel hvor det bliver kronestigninger og ikke %stigninger der bliver

dominerende ved OK 24. Dette er nødvendigt for at undgå yderligere ulighed på arbejdsmarkedet.

Lønmodellen er den vedtagne linje i FLU men ikke alle er enige heri hvilket også afspejler den uenighed der



er mellem de offentlig ansattes forbund. Der er derfor i regi af FLU nedsat en arbejdsgruppe der skal forsøge

at nå frem til et kompromis der kan skabe et fælles grundlag frem mod OK 24

Vi har op til OK 21 arbejdet målrettet med at opbygge flere faglige netværk.

Disse er en forudsætning for vores mobiliseringsevne, vores indflydelse i fagforeninger og forbund, og for

vores egen politik udvikling, hvor det at trække på den faglige ekspertise, der ligger i netværkene skal

udvikles.

Der skal findes flere ressourcer til dette arbejde, hvis vi skal have succes.

På samme måde som Coronakrisen fik en afgørende indflydelse på ok forhandlingerne, har den betydet

forsinkelser på andre områder.

Der er blevet skabt en række koordineringsudvalg og der lægges op til landsmøder i netværkene hen over

foråret

De nye erfaringer med zoom møder vil blive brugt aktivt med henblik på at løse vores geografiproblemer i

forhold til møde deltagelse.

Enhedslistens faglige deltog aktivt i at opbygge en bevægelse mod stigende pensionsalder.

Hovedkravet var at stoppe pensionsalderens yderligere stigning. Konkret var målet at få folketinget til at

afstå fra at gennemfører en yderligere stigning til 69 år. Trods at bevægelsen #68 er mere end nok kom op

på over 100 fagforeninger kørte regeringen videre og under dække af at gøre store fremskridt for

lønmodtagerne kørte de Arne reformen igennem.

PT arbejdes der målrettet på at få forhøjet dagpengene og få standset den udhulingsmekanisme der indti

videre har været politisk flertal for.

Der er positive elementer i den, men de bliver hurtigt udvandet.

Derfor bliver det nødvendigt at fastholde kravet om at få pensionsalderen rullet tilbage.

I forhold til klimakampen har opgaven været ar få den grønne dagsorden til at fylde i fagbevægelsen og på

arbejdspladserne. Det har drejet sig både om konkrete krav og bedre koordinering.

Vi vil arbejde på at understøtte arbejdet i Broen Til Fremtiden.

Det er lykkedes at få grønomstilling ind i de offentlige OK forhandlinger.

Der skal nu fuld turbo på dette arbejde på de offentlige arbejdspladser.

Faglige Netværk.

Vores Faglige netværk har 3 formål

1. At være forum for enhedsliste medlemmer til diskussion af fælles strategier indenfor branche eller
fag

2. At være forum for initiativer der kan være med sil at organiserer flere i Enhedslisten og sikre at
medlemmer af Enhedslisten arbejder målrettet på indflydelse i de faglige organisationer



3. At bidrage til partiets politikudvikling gennem udvalg mv med baggrund i netværkets og dets
medlemmers kompetencer.

Vi er i gang med opbygning af nye netværk.

Corona krisen har været medvirkende til forsinkelser.

De enkelte faglige netværk har udarbejdet egen beretning

Regionalisering af Udvalgsarbejdet

Arbejdet med at regionaliserer Fagligt Lands Udvalgs arbejde er i gang

Skal det for alvor lykkes er der behov for at Regionsbestyrelserne indgår i arbejdet.

Corona krisen har været medvirkende til forsinkelser.

Faglig uddannelse

Vi arbejder på et uddannelsesmateriale der kan styrke den ideologiske indsats , der arbejdes med video og

zoom arrangementer

Arbejdsløshedspolitisk netværk.

Mål og Handlingsplan

FLU styrer sit arbejde i forhold til en Mål og Handlingsplan

I planen beskrives hvordan vi vil styrke vores arbejde i de faglige netværk, regionaliserer udvalgets arbejde

øge den faglige prioritering i partiet og systematisk arbejde på at styrke den faglige venstrefløj.

Temaerne er.

Grøn omstilling, øget social retfærdighed, OK 21, fordeling af arbejdet gennem kortere arbejdstid, fokus på

arbejdsmiljø og uddannelse, samt en overordnet og international indsats mod den neoliberalistiske

krisepolitik.

Planen vil blive fornyet efter vores Faglige Landskonference i oktober 2021.

På vegne af FLU

Anders Olesen



Kvindepolitisk Udvalgs Beretning 20/21

I beretningen for 19/20 skrev vi optimistisk, at ”næste seminar skulle afholdes. 31.
oktober-1. November. Men der tog vi fejl.

Alt var ellers klappet og klart. Lokaler, mad og overnatning havde
Odense-medlemmer sørget for var på plads i Odense. Men forsamlingsforbuddet blev
sænket til 10, og da der var over 20 tilmeldte måtte vi aflyse.

Der blev dog stablet et nødseminar på benene  med to dages varsel i København, hvor
frygtløse kvinder fra Fyn og Århus kom over, og vi havde en dejlig weekend med
kultur, en masse diskussioner (som ikke kunne være taget på zoom) og var så heldige
at byvandringen om Kvindernes København sluttede så betids, at det passede med
demonstrationen på Rådhuspladsen til støtte for de polske kvinders kamp mod den
reelle afskaffelse af retten til abort. Den kamp handler selvfølgelig i første omgang
om abort, men lige så meget om kontrol med kvinder, et reaktionært patriarkalsk
styre, en magtfuld kirke og ikke mindst om, at vundne kampe ikke er vundet for altid.

D. 1. september havde vi Pernille Ipsen på besøg, og hun fortalte medrivende om sin
bog ”Et Åbent Øjeblik” om opvæksten med 7 mødre som barn i det første
kvindekollektiv i Åbenrå (gaden altså).

Kvindemuseets navneskifte har også været til livlig diskussion, men alle er ikke enige.
Diskussionen er en udløber af en standende større diskussion, som nok kræver en
seminardiskussion, men den er også udløber af den diskussion om kønsneutralitet, vi
havde på seminaret i 19.

Vi har siden deltaget i et hav af zoom-konferencer (man ved aldrig, hvor mange og
hvem, der ser med) om vold, abortkampen i Polen, reproduktivt arbejde (arrangeret af
European Lefts kvindenetværk), og når restriktionerne letter lidt, har vi aftaler med
en herboende polsk kvinde og med en dansk-israelsk kvinde om diskussioner
om deres forskellige arbejde i Polen og med israelske/arabiske kvinder.
8. marts var en lille gruppe københavnere på gaden klædt i rødt med røde
bæreposer over hovederne som ”Women In Red”. På vores banner stod

Enhedslistens Kvinder Ser rødt
Vi har fået nye medlemmer, men vores drøftelser, om organiseringen af struktur,
kommissorium, det daglige arbejde og planlægning af det næste seminar, er desværre
sat på vågeblus, indtil vi igen kan rejse, mødes, planægge og ikke mindst være
kreative, hvilket skærmene ikke befordrer.

Den københavnske gruppe har som sædvanlig passet Kvinderådet, KULU
(Kvindernes Ulandsudvalg), hvor vi har en plads i styrelsen. Men meget har været
aflyst eller er udsat, så der bliver travlt, når vi kan komme i gang igen.



Beretning til årsmøde 2021 fra Enhedslistens Palæstinaudvalg
Der har siden sidste Årsmøde været afholdt 3 møder i udvalget, 1 møde fysisk i Århus og 2 møder
afholdt som onlinemøder via Zoom.

Vi har sat fokus på
Hvordan kommer vi bredere ud med viden om Israel/Palæstina ? 

Vi aftalte at opsøge foreninger, sognegårde mm - og fortælle menneskelige historier, arrangere
foredrag, offentlige møder, formidle materialer. 

Ideen om Palæstina-film-festival som i Århus bør bredes ud til andre dele af landet.  

Boykot-uge: Forslag om at lave en landsdækkende boykot-aktionsuge 23.-29. november overfor
Føtex/Netto - sammen med de organisationer, der har lyst til at være med. København-gruppen
kontakter Boykot Israel. 

Enhedsliste-afdelinger, i byer, hvor der ikke er solidaritetsgrupper, opfordres til at organisere
aktivitet - helst i samarbejde med andre. Aktiviteterne kan udvides til juleaktioner. 

De 4 byer med solidaritetsgrupper (København, Odense, Esbjerg, Århus) har ansvar for at
kontakte Ø-folk i deres landsdel. 

På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at få vores ideer ført ud i livet men vi vil forsøge
igen når vi kommer på den anden side af Pandemien.

På trods af pandemi mm er det dog lykkedes at få gennemført nogle aktiviteter.
Århus har været på gaden med Palæstina-aktion 3 gange. Det har dog være svært at få folk i tale.
Hovedstaden har haft en demo 29.11. FNs solidaritetsdag med palæstinensiske folk. Desuden har
de arbejdet med forslag i Borgerrepræsentationen om at omdøbe Israels Plads til Palæstina Plads.
Inger V rejste spørgsmålet om Trumps anerkendelse af Marokkos besættelse af Vestsahara og
omvendt 
I folketinget forbereder vi en forespørgselsdebat om Palæstina sammen med SF. Desuden har vi
udtalt os om Marokko/Israel udfordringen, og om Israels manglende corona-vaccine af
palæstinensere.
Vi opfordrer folketingsgruppen til forsat atsætte fokus på palæstinenserne i Israels fængsler.

På vores møde i januar havde vi 2 oplægsholdere:

Oplæg af Leila Stockmarr 
Situationen er nu sådan at 5 pct af det historiske Palæstina ikke de facto er under Israels kontrol
og styre.
Intet rum til civilsamfund - og ingen valg i 15 år
620.000 bosættere. Det går hastigt i den forkerte retning
Det regionale samarbejde gik den forkerte vej under Trump. Palæstina spørgsmål er søgt isoleret.
Cementering i opdelingen af palæstinenserne er en hel typisk israelsk kolonial del og
hersk strategi. Uenigheden mellem pal. I Gaza, Vestbredden, Jerusalem og inde i Israel svækker
fælles initiativer.
Det er på 15. år at Gaza er under blokade.
Trump har været åbenmundet og åbenlys direkte imod 2 statsløsningen. USA har valgt at se bort
fra internationale aftaler.



Stoppet UNRWRA-støtte, ambassade i Jerusalem.
Trump har aktivt støttet Israels tilnærmning til en række arabiske stater - især sunni-muslimske
lande.
Biden bakker op om 2-stat og støtten og rep til PLO/PA og genåbne deres kontor i USA. Men ikke
rykke ambassaden tilbage til Tel Aviv.
Den store opgave er at fastholde at meget af det er ord.
Der er tale om en defacto 1-stat.
Biden vil sandsynligvis ikke gå i offentligheden for fredsaftaler.
Hermed kommer definitionen af anti-semitisme - man må ikke kalde Israel racistisk, skal forsvare
ret til eksistens og tale for 1-statsløsningen. Det skræmmer mange fra at blande sig i kritik af  
Den nuværende regering er ret passiv på Palæstina-spørgsmålet.
PA har meldt valg ud:  22 maj PA, og 31 juli af præsident. 
Corona 75. 000 smittede og 2.000 døde på Vestbredden
 
Oplæg ved Palæstinensisk ambassadør om løsningen af Palæstinas fremtid.
Ambassadør Manuel Hassasian lagde op til debat ud fra hans debatoplæg “Et paradigmeskifte fra
2stats- til en-stats løsning”
2-statsløsningen er død. 
Palæstinenserne har overvundet splittelsen mellem Hamas og Fatah og gennemfører nu valg.
USA går tilbage til status quo.
Nuværende israelske regering vil ikke forhandle. Og venstrefløjen er ikke stærk.
Israel vil have landet - men vil 
Fredelige demonstrationer til vi får en 1-stats løsning med demokrati og 1 person - 1 stemme.
Den løsning debatteres af palæstinensere, intellektuelle,  aktivister, venstrefløj i Israel.

Læs Manuel Hassasian oplæg her:
https://www.pij.org/articles/1945/a-paradigm-shift-from-twostate-to-onestate-solution

Palæstinenserne skal holde valg for første gang i 15 år

Abbas vil holde valg i alle palæstinensiske områder, også Østjerusalem. Hamas håber, at valg kan
bygge bro.
PFLP opstiller, men protesterede over at FIDA havde fået plads i PA.
DFLP vil have de første 2 pladser, hvis de skal opstille på fælles liste.
PPP har ikke besluttet sig.
Mustafa Barghutis fløj har nedlagt veto mod FIDA.
FIDA vil formulere en 3. vej.

Vi støtter valget, men forudsætter et fair, retfærdigt og transparent valg.

Valget er sat til 22. maj Læs mere om valget her:
https://www.berlingske.dk/internationalt/palaestinenserne-skal-holde-valg-for-foerste-gang-i-15-aar

Debat om 2-statsløsning eller 1-statsløsning

● At 2-statsløsningen bruges til at legalisere Israels ekspansion på Vestbredden.

● At 1-stat ikke løser alle problemer. Apartheid-staten vil under alle omstændigheder være
uacceptabel.

https://www.pij.org/articles/1945/a-paradigm-shift-from-twostate-to-onestate-solution
https://www.berlingske.dk/internationalt/palaestinenserne-skal-holde-valg-for-foerste-gang-i-15-aar


● At palæstinenserne i 1947 var modstandere af 2-statsløsningen, men at de accepterede
løsningen som en mulighed i 1974. 2-statsløsningen er et kompromis. Det er vigtigt at vi
tager debatten, for at løfte os ud af den låste situation.

● At vi skal fokusere på menneskerettigheder og demokrati – og de konkrete udfordringer,
som palæstinenserne står i.

Tilhængere af 2-statsløsningen fremhæver, at det er en FNs løsning og at der derfor kan rejses
krav på baggrund af FNs beslutninger. Desuden kan 1-statsløsningen opfattes som et knæfald for
Israels krav, jf. Ægypten-mødet. Desuden er strategi om 1-statsløsning et stop for kravet om
national selvstændighed.

Tilhængere af 1-statsløsningen fremhæver, at omprioriteringen kan betyde et løft i debatten.
Desuden er 2-statskravet blevet brugt til at lade palæstinenserne tage ansvar overfor at
gennemføre Israels overgreb. Desuden har 2-statsløsningen været med til at legalisere en
udvikling, hvor Israel gør, hvad der passer dem.

Kravet om at flygtningen skal have ret til at vende tilbage, skal med.

Der findes også en 3. løsning:1 stat og 2 etniske grupper.

Konklusion: Vi skriver papiret igennem en gang mere og inddrager flere i partiet i debatten.
Desuden tager vi sagen op på det næste ordinære møde som er 5. september i Esbjerg.

Mette Frederiksen i Israel
Mette Frederiksen tog til Israel for at drøfte vaccine og fælles produktion midt i Netanyahus
valgkamp. Hun tog derned sammen med Østrigs højre-nationale leder. Enhedslistens
folketingsgruppen fik drejet debatten over på den manglende vaccine til palæstinenserne. Radikale
og SF var enige i kritikken og medierne fangede budskabet. Flere partier har – af forskellige
grunde – efterfølgende kritiseret regeringen.
Enhedslisten har rejst kravet om fælles forskning og offentlig produktion i nordisk regi, som
alternativ til samarbejdet med Israel.
Mette Frederiksen er meget pro-israelsk og hun skrev for kort tid siden en kronik, hvor hun
klandrede venstrefløjen for at være anti-semitisk. En debat som vi må tage alvorlig.
Enhedslisten har kaldt ministre i samråd om vaccine og Palæstina.
Christian skriver svar til Hans Holt fra Ærø, der opfordrer Enhedslisten til at give Mette Frederiksen
et mistillidsvotum.

Kommunevalg og Israel
Ideer til kommune- & regionsvalg

● Boykot bosættervarer / varer fra Vestbredden
● Kræv tydelig deklarering, så vi kan se, hvad der er bosættervarer
● Nej til investeringer i bosættelser
● Boykot israelske varer
● Navngiv en plads eller gade. (Palæstinas Plads/Palæstinagaden).

Stop samarbejdet mellem danske og israelske universiteter blev også nævnt – men hører mere til i
Folketinget.
Det israelske firma TEVA handler med produkter til sygehussektoren.
Links
https://medwatch.dk/Virksomheder/Tag/?tag=Teva&page=1
https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article12804322.ece

https://medwatch.dk/Virksomheder/Tag/?tag=Teva&page=1
https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article12804322.ece


Fødested i pas – sejr efter 3,5 års arbejde

Palæstinensere kan nu få lov få fødestedet i pas angivet som Vestbredden, Gaza, Østjerusalem
eller Palæstina
Det er 3,5 år siden at nogle herboende palæstinensere rejste sagen i Information.
Christian Juhl & Rasmus Nordqvist rejste sagen overfor den daværende regerings ministre i salen
og i udvalget – og har fortsat overfor skiftende ministre. Intet skete, mens sagsmappen blev
tykkere og tykkere.
Nu er det endelig lykkedes:

Justitsministeriet har i samarbejde med Rigspolitiet og Social- og Indenrigsministeriet fundet frem
til en løsning, hvorefter borgere kan få angivet Palæstina eller Gaza, Østjerusalem og Vestbredden
som fødested i CPR og dermed også i passet. Løsningsmodellen kræver dog en ændring af
CPR-loven, som forventes gennemført i andet halvår af 2021. Indtil da fortsætter den nuværende
praksis, hvorefter borgerne kan få angivet Mellemøsten eller Israel som fødested i passet. 

Stort tak til Christian Juhl for det store arbejde.

Koordinationsgruppen har i perioden bestået Niels Christian Petersen, Rina Krøyer og Basel
Hamama
Kontakt til Palæstinaudvalget: Niels Christian Petersen, nch.petersen@gmail.com
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Beretning over arbejdet i Politisk Økonomisk Udvalg i perioden 2020-2021 

 
Af Politisk Økonomisk Udvalgs koordinationsgruppe, april 2021 
 
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.  
 
Arbejdet i 2020-21 
På generalforsamlingen den 7. marts 2020 – lige inden landet blev lukket ned pga. corona-pandemien – 
besluttede vi en arbejdsplan med tre ben – eller formater om man vil:  

1. Udvalgsmøder om aktuelle emner, intern politikudvikling mv. 
2. Arbejdsgrupper, jf. prioriterede arbejdsområder 
3. Debat- og oplysningsvirksomhed, dvs. deltagelse i offentlig debat og afholde mindst ét offentligt 

arrangement ude i landet (PØU Økonomisk Topmøde) 
 
De prioriterede arbejdsområder for vores arbejde blev fastlagt til 6 punkter, hvortil der nedsattes arbejdsgrupper 
med tilknyttede tovholdere:  

• Klimaøkonomi.  
• Den finansielle sektor. 
• Erhvervspolitiske udspil. 
• Udhuling og forringelser af overførselsindkomsterne. 
• Skatter og afgifter, finansiering af velfærdsstaten og økonomisk ulighed. 
• Socialisme.  
• Andre emner.  

 
I det følgende gennemgås udvalgets arbejde inden for de tre ben. Vi er bevidste om, at der arbejdes løbende med 
de prioriterede arbejdsområder. Vi fokuserer i denne beretning alene på færdiggjorte / afviklede aktiviteter. 
 
Pandemien og restriktionerne har gjort det svært og til tider umuligt at afvikle udvalgets møder som fysiske 
møder. Heldigvis har vi med tre aktive medlemmer fået en teknik-gruppe, der sammen med landskontoret har 
udviklet et digitalt mødeformat, som kan kombineres med begrænset fysisk tilstedeværelse. Dette har været 
altafgørende for at kunne udvalgets mødeaktiviteter og er en stor investering i udvalgets fremtidige virke.  
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Udvalgsmøder  
Der har været afholdt følgende udvalgsmøder.  
 
31-08-2020  PØU-møde i Studiestræde:  

Forholdet mellem demokratisk planlægning og marked set i et socialistisk perspektiv: Plan, 
marked og socialisme. Oplæg ved Pelle Dragsted. Korte replikker ved Søren Kolstrup og Anders 
Hadberg. 35 deltagere i lokalet, flere via zoom bl.a. den lokale afdeling på Samsø, 7 deltagere. 

 
02-11-2020  PØU-møde i Studiestræde. 

Emne: "Skattens skarpe klo - et skattepolitisk bidrag til udviklingen af en demokratisk, rød og 
grøn omstillingspolitik", herunder stillingtagen til PØUs efterskrift. Skriftet udgives på forlaget 
Solidaritet. 10 deltagere i lokalet 3 på zoom. 

 
07-12-2020  PØU-møde i Studiestræde 

Emne: ”Det boligpolitiske delprogram og boligskatterne”, høring. Oplæg ved Peter Ussing, 
Enhedslisten Boligpolitiske Udvalg. 11 deltagere. 5 på zoom. (Skatter og afgifter) 

 
22-02-2021 PØU-møde (zoom)  

Hvidvask og finansiering af grøn omstilling. Oplægsholdere: Lars Abild (journalist), Michael 
Demsitz (Forenet Kredit), Victoria Velasquez (MF EL). Deltagerantal: 20.  

 
20-03-2021 Generalforsamling i PØU + Offentligt debatmøde (Zoom) 
 Oplæg: Mikael Skou Andersen (forsker AAU), Jon Burgwald (EL FT sekretær).  
 
 
Arbejdsgrupper 
Følgende arbejdsgruppemøder har været afholdt.  
 
01-10-2020  PØU-arbejdsgruppemøde i Studiestræde.  

Bidragsydere til "skattens skarpe klo". Udkast forelå. (skatter og afgifter, klimaøkonomi, 
erhvervspolitiske udspil) 

 
 
Debat- og oplysningsvirksomhed.  
Der har været deltaget i eller afholdt følgende offentlige møder.  
 
17-06-2020 Afdelingsmøde Blågård  

Gemmer coronaen på samfundsforandringer? Oplæg: Margit Kjeldgaard og Per Bregengaard. 
Deltagere: 4. 

 
30-07-2020 Enhedslistens Sommerlejr (Faxe Ladeplads) 

Workshop: Gemmer coronaen på samfundsforandringer? Oplæg: Per Bregengaard. Deltagere: 18. 
 
09-01-2021  Økonomisk Topmøde 2021 (Offentligt seminar på zoom) 

Coronakriseøkonomien - Statens dybe lommer og skattens skarpe klo anvendt i en demokratisk, 
rød og grøn omstillingspolitik. Oplægsholdere: Jesper Jespersen, Mikael Randrup Byrialsen, Rune 
Lund, Per Bregengaard. Deltagere: 60-84. 
Mødet er video-optaget og kan ses under Mit.Enhedslisten.dk.  

 



Side 3 af 3 
 

PØU medlemmers deltagelse i den offentlige debat.  
En række PØU-medlemmer deltager løbende i den offentlige debat via forskellige medier. Pelle Dragsted er 
løbende debattør i en række medier. Alex Larsen, Søren Kolstrup, Margit Kjeldgaard og Per Bregengaard har alle 
haft indlæg på Solidaritet.dk, Politiken og/eller Information, hvor der er henvist til medlemskab af udvalget.  
Medlemmer og udvalg har været inddraget i tilblivelsen af Per Bregengaard (red.): ”Skattens skarpe klo – et 
skattepolitisk bidrag til udviklingen af en demokratisk, rød og grøn omstillingspolitik”. Forlaget Solidaritet 2021. 
Bogen er udgangspunkt for en podcast, hvor Mogens Lykketoft og Per Bregengaard har en samtale om ”Skattens 
skarpe klo”. 
 
 



Beretning fra Socialpolitisk Udvalg 2020 -2021

Covid 19 har i perioden forsat sat begrænsninger for at mødes fysisk og for afholdelse af planlagte
konferencer. Møder på Zoom og webinarer er blevet hverdag.

I to omgange måtte det planlagte heldagsmøde om ”Nye børnelove i svøb” aflyses, men tredje gang
lykkedes det. Regeringens udspil ”Børnene først” så dagens lys i februar. Forslaget giver børnene
flere rettigheder og socialrådgiverne flere pligter, men det er ikke i sig selv nok til at sikre børnene
et trygt og stabilt liv. Det kræver kvalitet i både anbringelserne og sagsbehandlingen. Der lægges
fortsat op til flere tvangsfjernelser og tvangsadoptioner trods omfattende protester fra forskere og
fagfolk, der påpeger, at der ikke er viden om virkningerne. Samtidig er den nødvendige styrkelse af
den forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og deres familier fraværende. Der lægges op til
at holde særligt øje med familier, hvor der er risiko for at påvirke børnene med skæve værdier og
dermed med snævre kriterier for, hvordan man er familie med de rigtige formodentlig især danske
værdier. Heldagsmødet pegede bl.a. på, at der er brug for

- Opgør med børnefattigdom
- Styrkelse af det forebyggende arbejde med tværfaglige indsatser
- Bedre rammer for tidlig indsats

Udvalget har afholdt zoom-møde om input til det boligpolitiske program, hvor der bl.a. blev gjort
opmærksom på,

- at der er behov for boliger, der tilgodeser de særlige behov som mennesker med handicap
har med hensyn til tilgængelighed og funktionalitet: særlige behov som følge af
handicappet, hjælpere døgnet rundt kræver større boliger og elevatorer giver mere frit valg.

- at det kan overvejes at se på reglerne for tildelingen og reguleringen af disse ydelser.
- at loftet over kontanthjælpen er med til at presse de socialt mest udsatte ganske alvorligt og

udhule boligsikringen/ydelsen. Det må øjeblikkelig afskaffes.
- at flere klubværelser er en god mulighed for unge boligsøgende, fordi der ikke er tilknyttet

studiekrav hertil og man kan blive boende
- at støtten til det boligsociale arbejde skal fastholdes: boligrådgiver, sociale viceværter,

samarbejde med lokalområdets øvrige institutioner, fritids- og lommepengejob,
netværksmødre, støtte til fælleskabsaktiviteter mm.

- at udbrede den særlige bolig deleordning for udsatte unge med tilknyttet mentor, som findes
i Københavns Kommune.

- at der er brug for særlig opmærksomhed på boliganvisning af asylansøgere og flygtninge.
- at ghettolovgivningen også skaber problemer for mennesker med psykiske problemer m.m.,

som har fået vanskeligere ved at få en bolig i det almene byggeri, fordi der er ekstraordinært
fokus på beskæftigelse.

Socialpolitisk udvalg er også blev bedt om at forholde sig til udspil vedr. landdistrikterne og
småøerne. Der er betydelige problemer med sagsbehandlingen i kommunerne og derfor vil det være
en god ide at fremhæve, at Enhedslisten vil være garant for retssikkerhed og god forvaltningsskik
og støtte etablering af lokal borgerrådgivning og whistleblowerordning.

Socialpolitisk udvalg har desuden stået for workshop med titlen profitten ud af velfærden på det
seneste kommunalpolitiske træf. Stadig flere og større velfærdskoncerner byder sig nu til og
trækker via sindrige konstruktioner profit ud af velfærden. Det sker gennem pres på de ansattes løn
og arbejdsvilkår og ringere normeringer, høje huslejer til egne udlejningsfirmaer, flere vikar fra eget
firma, flere ufaglærte, flere korttidsansatte. I kølvandet er set mange konkurser og skandaler, hvor
det offentlige har måttet feje op og fungere som redningskrans. På døgninstitutions- og
dagbehandlingsområderne ses tydelige konsekvenser af, at der findes meget få tilbud i offentlig



regi. Det har muliggjort, at private har kunnet trække mange millioner ud, på trods af det offentlige
tilsyn. Dette dokumenteres bl.a. ved, at området er attraktivt for kapitalfonde.
Kravet om demokratisk styring af velfærden uden profit er højaktuelt.

Det forventes nu, at ydelseskommissionen vil offentliggøre sin rapport omkring 1. maj. Den vil få
stor betydning for, hvordan et kommende kontanthjælpssystem vil blive indrettet. Det ligger på
forhånd fast, at den økonomiske ramme er uforandret. Fokus bliver sandsynligvis på forenkling af et
system med mange forskellige ydelser og satser og hvor især kontanthjælpsloftet betyder, at alt for
mange har alt for lidt at leve af. Vi har videreformidlet synpunkter fra bl.a. Fagbevægelsens
Hovedorganisation og deltaget i FHs webinar herom.

Flere af udvalgets medlemmer er stadig involveret i tænketanken Socius arbejde, som også har
været ramt af corona restriktioner og i to omgange har måttet aflyse fattigdomskonference. Til
gengæld er det lykkedes at gennemføre to webinarer om Virus i velfærden og Vi sætter fokus på
fattigdom. Se www.socius.dk

Udvalget har taget skridt til at oprette et rejsehold, der gerne vil besøge afdelinger og regioner og
lægge op til debat om centrale socialpolitisk spørgsmål. 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 har fungeret som arbejdsudvalg.

http://www.socius.dk


  
 
 

26 04 2021, mvg, nea 
Årsberetning for sundhedspolitisk udvalg 2020-2021 
 
I 2020-2021 har der været 55 medlemmer af det sundhedspolitiske udvalg. 
Året har naturligvis været præget af Covid 19 pandemien, hvor fysiske møder ikke har været mulige i 
længere perioder. Det lykkedes dog at afholde ét fysisk medlemsmøde: 
Almindeligt medlemsmøde lørdag 27 august. Mødet havde 17 deltagere og temaet var bl.a. Covid 19 
pandemien og de sundhedspolitiske erfaringer heraf. Peder Hvelplund orienterede om arbejdet i 
Folketinget, og efterfølgende diskuterede vi nogle af de sundhedspolitiske udfordringer. Desuden 
orienterede Peder Hvelplund om det kommende arbejde med en 10-årig psykiatriplan, som var et højt 
prioriteret sundhedspolitisk område for EL. Endelig var der debat om det sundhedspolitiske udvalgs rolle 
og arbejde fremover, og en ny koordinationsgruppe blev valgt. (Ref. af mødet kan ses på udvalgets 
hjemmeside). 
 
Der har været afholdt ét temamøde i udvalget (online møde på Zoom) torsdag 25 februar 2021 med 
temaet: Psykiske sygdomme og lidelser.  Baggrunden var at FT skal i gang med at udforme en 10-årig 
plan for psykiatrien. Mødet havde 33 deltagere og var arrangeret i samarbejde med Enhedslistens 
lægenetværk, psykolognetværk og regionsvalgte. Der var fagligt oplæg fra professor Merete Nordentoft: 
tanker og ideer til fremtidens psykiatri. MN understregede bl.a. at hun mente EL havde gode muligheder 
for at få indflydelse på indholdet af den nye psykiatriplan. Pernille Skipper - netop  tiltrådt som EL’s 
sundheds- og psykiatripolitiske ordfører – fortalte om psykiatrien som et væsentligt sundhedspolitisk 
fokuspunkt for EL og mulighederne for at få aftryk på planen. Hele tidsplanen desværre nu udsat grundet 
Covid 19. Efterfølgende blev der nedsat en baggrundsgruppe for den sundheds- og psykiatripolitiske 
ordfører og i forståelse med denne. Der er udformet et kommissorium for gruppens virke. (Ref. af mødet 
kan ses på udvalgets hjemmeside). Mødet er refereret i RØD-GRØN (online). 
 
Et nyt temamøde er planlagt torsdag 10 juni (onlinemøde på Zoom) med temaet: Social ulighed i 
sundhed. Oplægsholdere: professor Finn Diderichsen og Pernille Skipper. Desuden et opfølgende møde 
om samme emne – med fokus på et projekt med praktiske erfaringer – efter sommerferien. 
 
 Der har været forskellige former for samarbejde imellem udvalget og de folkevalgte.  

Udvalgets koordinationsgruppe har haft fortløbende kontakt med sundheds-og psykiatriordfører Peder 
Hvelplund og senere Pernille Skipper og EL’s velfærdspolitiske rådgiver, først Emma Fleming senere Liv 
Hansson. Der har også været kontakt til regionsvalgte og medlemmer omkring faglige bidrag og spørgs-
mål. Ved den regions- og kommunalpolitiske konference 23. januar 2021 afholdtes blandt flere andre 
workshops en sundhedspolitisk workshop om ‘Det nære sundhedsvæsen’. Workshoppen havde 22 delta-
gere og blev ledet af regionsrådsmedlem Lars Mogensen, Region Syddanmark. Talelysten var stor og 
mange erfaringer blev delt. Oplæg til workshoppen blev forestået af medlemmer af sundhedspolitisk ud-
valg Peter Orebo Hansen og Niels-Erik Aaes. 

Sundhedspolitisk udvalg har via kontaktpersonen fået og besvaret enkelte henvendelser om faglig 
bistand/kommentarer fra medlemmer af  EL, regionsvalgte  og unge under uddannelse.  
Udvalget har siden 2019 haft en hjemmeside (sundhedspolitisk-udvalg.enhedslisten.dk). Hjemmesiden 
giver direkte adgang til Enhedslistens sundhedspolitiske delprogram og handlingsplan, partiets 
sundhedspolitiske udspil samt sundhedspolitiske oplæg fra andre partier. Desuden er der 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. 
coronakrisen. 



 
Kontaktpersoner for udvalget har i perioden været 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, Else Kayser, Mogens Elmer (indtil 
feb.2021), Claus Jensen, Peter Orebo Hansen, Niels-Erik Aaes og Margit Velsing Groth. 



 

 

Beretning fra Senior- og Ældrepolitisk udvalg (SÆPU) 

Udvalget har fungeret med zoom møder under corona perioden. Vi er 10 – 12 medlemmer i en 
koordinationsgruppe. Vi har haft et fint samarbejde med Emma F. og Peder H. Tak til dem. 

Senior- ældrepolitik spænder over mange politikområder, som boligpolitik, sundhedspolitik, 
arbejdsmarkedspolitik, trafikpolitik, socialpolitik og meget mere.  

Emnerne vi har listet op er: 

- Lighed i sundhed og levevilkår (fattigdom i alderdom / fra kontanthjælp til folkepension – 
hvor alt er rippet) 

- Ældres demokratiske indflydelse, herunder om digitalisering er en hindring for ældre. 
- Flere ældre i Folketinget (i dag 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 

Som ovennævnte viser breder ældrepolitik ind over mange områder. Mimrekort, der var ved at 
forsvinde, hører under trafik politik. Boliger / plejehjem er boligpolitik osv.  Alle relevante udvalg 
opfordres til at indtænke senior / ældrepolitik i arbejdet – bolig – sundhed – faglig - transport.  

Konkret er følgende til diskussion med Pernille: 

A. 
Bestyrelser på plejehjem 
 
Der bør indføres bestyrelser på alle plejehjem, hvor beboerne og de pårørende har direkte 
mulighed for at gå i dialog med ledelse, ansatte og driftsherren / kommunen. 
Bestyrelsen skal fastsætte principper for plejehjemmets virksomhed og have indflydelse på dele af 
budgettet. 
 
Måske med forbillede i skolebestyrelser, hvor et budget behandles og aktiviteter besluttes. 
 
SÆPU støtter Borgerforslaget FT-07194. Men EL som parti bør også gøre det.  
 
B. 
Gratis tandlæge og - pleje 
 
Gratis adgang til tandpleje og specielt de ældres tandpleje har været et tilbageværende tema i 
vores drøftelser. Og herunder også de næsten uoverstigelige udgifter til tandpleje for ældre med 
folkepension, som eneste pension. 
 
I et åbent samråd om tandplejen og den enkeltes udgifter trådte Magnus Heunicke vande og 
gentog igen og igen, at der var et udredningsarbejde i gang. 
 



 

 

Politisk er det en virkelig hård nød at knække, fordi udgifterne til tandpleje automatisk kobles til 
andre sundhedsydelser med egenbetaling. 
 

C 
Gensidig forsørgerpligt (sambeskatning – dyneløfteri) 
 
Der findes mange eksempler på skævhed i den nuværende lovgivning, hvis begge ikke er 
pensionister.  
Gifte og samboende pensionister får ikke det samme som 2 * enlig.  
 
Et borgerforslag om afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for gifte førtidspensionister, 
folkepensionister og kontanthjælpsmodtagere blev støttet af EL.  
 
Når den ene ægtefælle arbejder, får den anden mindre folkepension (tillægsbeløbet kan forsvinde 
helt). Det er modtagere af offentlige ydelser der straffes økonomisk for at leve i et forhold. 
 
Nogle er udsat for unødig kontrol, som bør afskaffes. Man er ikke samboende fordi man spiser 
middag sammen. 
 
  
D. 
Digitalisering 
Nogle ældre har svært ved at håndtere den stigende digitalisering. Både på smartphones (APPs) og 
computere. Online tilmelding til vaccination er et af de sidste problemer der har været rejst.   
 
Tab af færdigheder som syn og følesans som gør bl.a. at ældre kan få problemer, også med mobiler. 
Og så er der alle dem der ikke vil have med IT at gøre.  
 
Vores ide er et korps uddannede IT-hjemmehjælpere. En IT-person / hjemmehjælper i en ekstra 
form for omsorgsrolle. Tilbuddet bør kobles på hjemmehjælpen, da vedkommende også skal kunne 
vurdere den gamles tilstand og melde det ind til kontoret. Med andre ord en ekstra 
tryghedsforanstaltning, også for alle der kun får besøg hver 14 dag. 
Det er også et oplagt jobtilbud til folk med It-færdigheder, herunder til folk visiteret til fleksjobs der 
har svært ved at finde en arbejdsplads. 
 
Krav: Sikring af analoge muligheder 
 
E. 
Vaccinepas 
Nu er vaccinepasset til brug indenlands desværre vedtaget. For at rejse ud i verden er det 
Internationale Certificate og Vaccination OK at udvide med om man er vaccineret. Lige nu er en 
corona vaccination ikke som stivkrampe eller hepatitis B. Den skal højst sandsynlig gentages. 
 
Det Det må rejses en række krav - etiske som praktiske / økonomiske. 
 

a. Vi skal passe på vores borgerrettigheder, at de ikke bliver begrænset. 



 

 

Det kan skabe nogle kedelige skel mellem folk (A og B hold). 
 

b. Frivillighed 
 

c. Gratis udfærdigelse 
De oplysninger der skal være i VP: vaccination, testresultat, immunitet. Skal være gratis at opnå. 

 
d. Sikring af analoge muligheder 

 
E. 
Hæve folkepensionen 
Efter at folkepensionen ikke skal betale til sats puljemidler (0,3%), skal den fuldt ud følge med 
lønudviklingen og det tabte skal indhentes.  
 
ATP er et vigtigt supplement til folkepensionen og skal bevares og helst udbygges.  
 
Vi vil arbejde for at bestyrelser på plejehjem og tandpleje for ældre skal højprioriteres i 
folketinget og vi ønsker disse spørgsmål gjort til EL politik i folketinget.  
 
 
SÆPU til stræber at holde fire møder årligt med den ældrepolitiske ordfører og Liv Nanna Hansson, 
der er sundheds-, ældre- og handicappolitisk rådgiver. Vi har aftalt, at SÆPU skal høres i 
forbindelse med lovinitiativer mm. 

Vi opfordrer alle afdelinger til at sætte en ældrepolitik dagsordenen, fordi Enhedslisten har mange 
medlemmer i 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 er en god lokal organiseringsform. Der findes denne 
organisering i Gladsaxe, Hillerød og Halsnæs.  

Vi er i gang med at udarbejde en pjece om Enhedslistens ældrepolitik, som skal kunne bruges til KV 
21. En ældrepolitisk konference har ikke været mulig i foråret 2021 på grund af restriktionerne, men 
en i efteråret om kommunalpolitiske tiltag er på tegenbrættet.. 

Vi er altid åbne for nye medlemmer og vil gerne tilknytte dem der sidder i ældreråd. Her kan vi være 
en baggrundgruppe.  

Vores næste møde i udvalget med Liv og Pernille er den 27. april 2021. 

Enhedslistens ældrepolitik kan læses på SÆPUs hjemmeside: aeldre.enhedslisten.dk        

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


