
Etablering af en Ligebehandlingskomité 
 
Årsmødet 2021 beslutter, at der etableres en ligebehandlingskomite. 
Enhedslisten er et feministisk parti, som ikke accepterer handlinger, der krænker, nedværdiger 
eller ydmyger andre. 
 
Sexisme, racisme og andre diskriminationsformer som trans- og homofobi og nedværdigelse af 
folk med ingen eller lidt uddannelse er magtudøvelse, der er med til at fastholde de strukturelle 
hierarkier, som Enhedslisten arbejder for at nedbryde både i vores egen organisation og alle 
andre steder i samfundet.  
 
Enhedslisten skal være et parti, hvor alle har fri og lige mulighed for at deltage, og bidrage med 
deres perspektiver og holdninger. Det er vi ikke, når nogle medlemmer udsættes for 
diskrimination og krænkende handlinger.  
 
Diskrimination, chikane og krænkende adfærd virker ekskluderende og udelukker nogle 
mennesker fra at deltage på lige vilkår med andre. Udover konkrete og alvorlige konsekvenser, 
for dem der udsættes for diskrimination, har sådanne handlinger altså vidtrækkende 
konsekvenser for vores medlemsdemokrati, trivsel og kultur i partiet. Derfor skal vi sørger for, 
at sager om krænkende handlinger håndteres forsvarligt og der arbejdes forebyggende for at 
forhindre, at flere sager opstår i fremtiden. 
 
Ligebehandlingskomitéens arbejde og formål 
Ligebehandlingskomitéen er en uvildig instans, der har til opgave at undersøge sager om 
krænkende handlinger eller sager, hvor medlemmer er blevet krænket. 
Ligebehandlingskomitéens opgave er at undersøge sager om krænkelser og komme med 
anbefalinger til, hvordan sager skal håndteres til det relevante beslutningsorgan (eksempelvis 
Hovedbestyrelse eller afdelingsbestyrelse). 
 
Ligebehandlingskomitéen har ingen beslutningskompetence, men skal sikre, at sager om 
krænkelser undersøges uafhængigt af politiske og personlige interesser. 
Ligebehandlingskomitéen skal som uvildig undersøgelsesinstans sikre, at personer, der har 
været udsat for krænkende handlinger høres og at magthierarkier i partiet ikke hindrer en 
retfærdig håndtering af sager om krænkelser.  
 
Der afsættes midler til, at komiteens medlemmer kan få relevant uddannelse i håndtering af 
sager om sexisme og krænkelser og/eller anden relevant uddannelse. 
 
Beretning 
Komiteen skal aflægge skriftlig beretning på årsmødet, hvor de beskriver antallet af sager de 
har behandlet, karakteren af sagerne og hvilke anbefalinger de er kommet med på baggrund af 
sagerne. Sagerne skal være beskrevet i anonymiseret form.  
 



Ligeledes har komiteen i sin beretning mulighed for at bringe kritik af ledelsernes arbejdsgange 
og beslutninger i forbindelse med sager om krænkelser i partiet, hvis man bliver opmærksom 
på problemer eller uhensigtsmæssige tendenser.  
Endvidere skal Ligebehandlingskomiteen se på de sager, der indsendes og vurdere om der er 
strukturer, mønstre eller lignende i partiet, som der kan arbejdes mere systematisk på at  
ændre med henblik på at forebygge krænkelser.  
 
Medlemmer af ligebehandlingskomitéen 
Ligebehandlingskomitéen nedsættes af årsmødet og består af 3 medlemmer og to 
suppleanter.  
 
På årsmødet i 2021 vælges der tre medlemmer til komitéen, hovedbestyrelsen påtager sig at 
gøre forarbejdet, så der kan afholdes valg til komitéen hvis dette forslag vedtages.   
 
Fremadrettet vælges der ét medlem årligt, således at medlemmerne vælges for tre år ad 
gangen. Der trækkes lod blandt de medlemmer, der vælges i 2021 om hvem der er valgt for 
henholdsvis 1 år, 2 år og 3 år. 
Der kan højst vælges 60%, svarende til to medlemmer, af samme køn. De to suppleanter der 
vælges skal derfor også have forskelligt køn så kønskvoteringen kan overholdes ved 
indsupplering.  
 
Ligebehandlingskomitéen skal være mest muligt uafhængig af magthierakier og politiske 
interesser, medlemmer af ligebehandlingskomitéen kan derfor ikke samtidig være valgt til 
Enhedslistens hovedbestyrelse, folkevalgt for enhedslisten eller ansat i partiet. 
 
Såfremt et medlem af Ligebehandlingskomiteen udtræder permanent, eller ikke kan medvirke i 
behandlingen af en konkret sag på grund af inhabilitet, indtræder en suppleant. Et medlem af 
Ligebehandlingskomiteen er inhabil, hvis den sag der skal behandles vedrører den 
pågældendes egen afdeling, eller der i øvrigt kan rejses tvivl om hvorvidt den pågældende er 
inhabil.  
 
Hvem kan henvende sig til komiteen 
Alle medlemmer af Enhedslisten kan henvende sig til komiteen med en sag, de ønsker 
undersøgt. 
 
Medlemmer af SUF og RGU, som ikke er medlem af Enhedslisten, har mulighed for at henvende 
sig til komitéen med en sag på lige fod med medlemmer af Enhedslisten, hvis det drejer sig om 
en hændelse der er sket indenfor Enhedslistens rammer.  
 
Hvilke sager undersøger komiteen 
Ligebehandlingskomitéen undersøger sager om krænkende handlinger, eller sager, hvor 
medlemmer er blevet krænket. 
 
Ligebehandlingskomiteen har til opgave, at undersøge sager, hvor medlemmer er blevet 
krænket af et andet medlem af partiet, fx på møder, i sociale sammenhænge, i officielle 
partimedier, partiets debatfora, på sociale medier mv. Det kan både være ledelsen, fx en 



afdelingsbestyrelse, hovedbestyrelsen eller lignende, eller det kan være andre medlemmer, der 
ikke er en del af en ledelse, som man oplever sig krænket af.  
 
Hvis ligebehandlingskomitéen vurderer, at en sag kan løses ved dialog eller med lokale 
initiativer, kan komiteen, hvis det medlem, der har indbragt sagen accepterer det, lade sagen 
overgå til, at en bisidder kan hjælpe med støtte og andre genopbyggende foranstaltninger. 
Såfremt der er oprettet et egentligt bisidderkorps i Enhedslisten til at bistå i sådanne sager, kan 
støtten komme derfra.  
 
Hvis et medlem henvender sig med en sag der er af en karakter, der kan have strafferetlige 
konsekvenser, skal ligebehandlingskomitéen informere om muligheden for at benytte den 
uvildige advokatordning som findes i Enhedslisten. Ligeledes skal man informeres om hvilke 
muligheder der er for hjælp og støtte hvis man som medlem vælger at anmelde sagen til 
politiet.  
 
Vurderer ligebehandlingskomitéen at der er behov for, at en sag undersøges yderligere, 
orienteres hovedbestyrelsen eller den lokale afdelingsbestyrelse, eller andre relevante organer, 
som sagen måtte omhandle, om at undersøgelsen påbegyndes. Det er også komiteens opgave 
at informere sagens parter om, at undersøgelsen er igangsat. Ligebehandlingskomiteen skal 
sikre sig samtykke fra det medlem, der har indbragt sagen for Ligebehandlingskomiteen før 
andre orienteres om, at der pågår en undersøgelse.  
 
Såfremt medlemmet ikke ønsker at afgive samtykke til at andre kan orienteres, herunder fx den 
eller de personer, medlemmet er blevet krænket af, kan Ligebehandlingskomiteen alene 
medtage sagen i anonym form i sin årsberetning, men har ikke mulighed for at undersøge 
sagen.  
 
Sager der skal undersøges af ligebehandlingskomiteen kan blandt andet være: 
 

 Sager om grov og/eller gentagende nedværdigende adfærd over et medlem af fx 
sexistisk eller racistisk karakter 

 Sager om seksuel chikane 
 Sager om diskrimination 
 Sager hvor et medlem ønsker at klage over ledelsens håndtering af en sag om 

krænkelser 
 Sager om trusler, voldtægt, vold o.lign. der ikke politianmeldes 

 

Sådan undersøger komiteen en sag 
En undersøgelse af en sag om krænkende handlinger består i, at komiteen indhenter al 
relevant information i sagen.  Det indebærer: 
 

 At parterne i sagen høres. Parterne skal have mulighed for at fortælle deres version af 
sagen. 

 At andre relevante personer høres. 
 At eventuel skriftlig dokumentation på krænkelserne indhentes og gennemgås. 



 
På baggrund af undersøgelsen udarbejder komiteen en sagsfremstilling, der forelægges 
hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller andet relevant organ, samt anbefalinger til, hvilke 
beslutninger/sanktioner der kan træffes i sagen. 
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