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 Antiracistisk Udvalg 
 Antiracistisk Udvalg er et landsdækkende udvalg i Enhedslisten. Udvalget har gennem året, 
 trods Corona, fungeret og der er nu tre i koordinationsgruppen. Der har været afholdt 
 årsmøde i Århus, men beklageligvis færre medlemsmøder end året før. Udvalget har pt 24 
 nedlemmer og er åbent for nye. Der har været arbejdet med politikudvikling i udvalget, men 
 tillige også i praksis med rådgivning på minoritetsområdet, henvendelse og 
 klageudfærdigelse til myndigheder m. v. Årets virksomhed beskrives i det følgende. 

 Vedr den såkaldte Ghettolov: 
 Boligministeren brød sig ikke om ordet ghetto, og der er nu foretaget ændringer i 
 sprogbrugen, mens indholdet er stadig det samme. Desuden indgår ghettobegrebet allerede 
 i flere lovtekster. 

 Dertil kommer, at trusler om nedrivning nu er udvidet til langt flere boligområder: såkaldte 
 ”Forebyggelsesområder” 

 Medlemmer er aktive i støtten til beboere i de hårdest angrebne boligområder. Samt er 
 deltagere i en juragruppe som yder juridisk støtte til at rejse retssager mod kommune og 
 stat. Endelig behandles emnet også i Enhedslistens Boligpolitiske Udvalg samt i 
 Almen-boliggruppe i Århus. 

 Internationalt i CERD/FN regi er der tillige rejst kritik af Danmark på grund af den såkaldte 
 Ghettolov jf klagesager. 

 Vedr. National handlingsplan mod racisme: 
 Efter kraftig international kritik af Danmark fra CERD/FN, Komiteen mod racediskrimination, 
 samt tillige EU Kommissionens tiltag om at indføre en National handlingsplan mod racisme i 
 alle medlemsstater (halvdelen af medlemsstaterne - herunder Danmark - har ikke en sådan), 
 har et flertal i Folketinget nu besluttet, at der skal indføres en National handlingsplan mod 
 racisme i Danmark. Man starter med forskning og med at kortlægge problematikken. 

 Kommuner som Kbh. og Århus har nu vedtaget at implementere tiltaget i pågældende 
 kommuner. Flere fra vest-Danmark i udvalget har været aktive arbejdet i f m CERD/FN 
 rapporten og medlem fra København har i Demos medvirket til at rapporten blev oversat til 
 dansk. 

 Vedr registrering som vestlig henholdsvis ikke-vestlig: 
 Udvalget - igen vest-Danmark - har været aktive i at klage til Datatilsynet over manglende 
 indsigt i ens registrering og mulighed for evt. at berigtige fejl. Sagen er sendt til 
 ombudsmanden. 

 Vedr. Statsborgerskab: 
 Vi har fortsat fokus på stramningerne i betingelserne for statsborgerskab, hvor den sidste 
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 aftale der blev indgået uden EL specielt rammer unge med et krav om beskæftigelse samt 
 udelukker alle med en betinget eller ubetinget fængselsdom. 

 Udvalget er igen i år medstillere på 2-3 forslag til årsmødet omkring dette emne, til dels 
 bakket op af Århus Vest. 

 Der er stadig medlemmer repræsenteret i foreningen Fair Statsborgerskab, som udfører et 
 stort arbejde på området, også i samarbejde med vores indfødsretsordfører Peder 
 Hvelplund. 

 Derudover er der stadig stor aktivitet i FB-gruppen ”Ja - Automatisk statsborgerskab efter 10 
 år”, hvor de 70.000 medlemmer dagligt stiller mange spørgsmål, hvilket viser den store 
 usikkerhed og de problemer der er med retssikkerheden på dette område. 

 Vedr. HB/FU: 
 Antiracistisk Udvalg har forsøgt at få spørgsmålet om statsborgerskab til beslutning i 
 Hovedbestyrelsen, for at få afklaret hvilke "objektive kriterier" (årsmødevedtagelse) vi skal 
 mene, skal gælde for at få statsborgerskab i Danmark. Vi har skrevet mange gange og det 
 er faktisk også lykkedes at få spørgsmålet på dagsordenen - men ikke at få spørgsmålet 
 behandlet i HB, da det er blevet udsat et par gange. Vi har lavet et udkast til HB vedtagelse - 
 som Mikael Hertoft som HB medlem har fremsat. Da det ikke er lykkedes at få udkastet 
 behandlet i HB, har vi sendt forslaget til årsmødet til vedtagelse der, sammen med et par 
 andre forslag om statsborgerskab. 

 Vedr Integrationsrådet i København og Århus: 
 Antiracistisk Udvalg har repræsentant i Integrationsrådet både i Københavns Kommune og 
 Århus Kommune. 

 Desuden er en repræsentant fra udvalget, som er ansat i Migrationscenter Hovedstaden, 
 indtrådt i baggrundsgruppen i Københavns Kommunes Beskæftigelses - og 
 Integrationsudvalg. 

 Vedr. Busning af skolebørn I Århus Kommune: 
 Medlemmer er aktive i klagesag til Ligebehandlingsnævnet - som ikke afgjort endnu. 

 Vedr. Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination: 
 Senest med aktiviteter på FNs Antiracisme Dag, som har været afholdt i de største byer i DK 
 d. 19 og 21 marts. 

 Desuden aktive medlemmer i Racismefri by - Århus for mangfoldighed. 

 Vedr flygtninge: 
 Medlemmer er aktive i støtte til diverse grupper, ikke mindst de syriske flygtninge som trues 
 med udvisning og får fjernet deres opholdsgrundlag. 

 Der er ydet rådgivning via Komiteen for udlændinges retssikkerhed i Århus, som er meget 
 besøgt. 

 Og rådgivning til indsat på Kærshovedgård. 

 Vedr international arbejdsgruppe: 
 Udvalget er repræsenteret i European Lefts arbejdsgruppe, ”Fighting the Far Right”. Den 
 19.3. blev der afholdt en konference i Berlin – NO PASARAN arrangeret af arbejdsgruppen, 
 die Linke og transform! Europe. Udvalgets repræsentant deltog på konferencen. Tema for 
 konferencen var den voksende højredrejning (Far Right) i de forskellige lande i Europa og 
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 alternativerne til den. Der var oplægsholdere fra mange forskellige lande og organisationer. 
 Krigen i Ukraine og den nye flygtningesituation blev berørt. Der blev markeret en klar 
 afstandtagen til Ruslands invasion og peget på afmilitarisering og fredsforhandlinger. Efter 
 konferencen blev der udsendt en resolution. 

 Vedr. Særloven: 
 Et medlem af Antiracistisk skrevet et Notat vedrørende den netop vedtagne Særlov for 
 flygtninge og denne er vedtaget som udtalelse af en bred kreds af medlemmer af 
 Enhedslisten, bl. a. med kritik af at EL stemte for anvendelse af ulandsbistand midler som 
 financiering. Udtalelsen er sendt til HB/FU og FTG gruppen. 

 Der er løbende kontakt og kommunikation samt afholdt møde med Rosa Lund, FT-medlem 
 for Enhedslisten og Udlændinge- og integrationsordfører. 

 Udvalgets Facebook hedder Enhedslistens Antiracistiske Udvalg 

 Koordinationsgruppen i Antiracistisk Udvalg Birthe, Inge og John 

 Arbejdsløshedspolitisk netværk 
 Arbejdsløshedspolitisk netværk består af over 70 partimedlemmer, der enten selv er 
 arbejdsløse, arbejder i a-kasser og jobcentre eller er medlemmer af kommunernes 
 beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalg. 

 Netværket mødes til to årlige seminarer, på webinarer og er i løbende i kontakt med FLU og 
 partiets ordførere på området. 

 Vi arbejder også sammen med Socialpolitisk Udvalg på vores fælles områder, fx senest på 
 et webinar om ”Medspil og modspil til jobcentrene”, hvor vi blev enige om at følge op med 
 flere fælles webinarer. 

 Siden sidste årsmøde har vi især haft fokus på disse indsatsområder, som vi også vil 
 prioritere i det kommende år: 

 ●  Forbedring af dagpengesystemet:  Vi følger og støtter  fagforeningernes og 
 ordførernes kamp for at genoprette og styrke dagpengesystemet. Vi har skrevet et 
 notat med en opdatering af partiets politiske krav på området. Her kan man både 
 læse vores dagsaktuelle krav og de mere langsigtede krav for et trygt og solidarisk 
 dagpengesystem. 

 ●  Fremtidens beskæftigelsesindsats  : 1,1 mia. kr. af  pengene til tidlig pension skal 
 komme fra besparelser på jobcentrene.  I stedet for at lade grønthøsteren gøre 
 arbejdet ser vi det som en mulighed for at erstatte kontrol og mistillid med rettigheder, 
 frivillighed og tilbud efter behov fremfor efter proceskrav. Fx ved at lægge indsatsen 
 for de forsikrede ledige over i a-kasserne, som det i øjeblikket er tilfældet i det 
 såkaldte a-kasseforsøg. Som en vigtig forudsætning for et andet fokus i 
 beskæftigelsespolitikken har ministeren erklæret sig åben over for at opsige 
 eksisterende forlig på området før næste valg. Det skal vi udnytte. 

 ●  Mere uddannelse til arbejdsløse:  Med corona-hjælpepakkerne  har arbejdsløse fået 
 bedre muligheder for at uddanne sig. Flere af de hidtidige begrænsninger på 
 uddannelsesredskaberne er fjernet, og man kan nu få 110 % dagpengesats på et 
 uddannelsesløft til mange erhvervsuddannelser. Vi arbejder for, at så mange ledige 
 som muligt bruger de nye muligheder, før de forsvinder igen med årets udgang. Det 
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 er især en opgave for de ansatte i a-kasserne og medlemmerne af de kommunale 
 beskæftigelsesudvalg. For ordførerne gælder det om at sikre, at mulighederne 
 permanentgøres og forbedres yderligere. 

 ●  En grøn og bæredygtig arbejdsløshedspolitik:  Vi har  sammen med 
 partikammerater på miljø- og klimaområdet udviklet et udspil til grøn aktivering, som 
 ordførerne gik videre med. I Aftale om stimuli og grøn genopretning lykkedes det at 
 få indført 110 % dagpengesats på uddannelsesløft, der understøtter grøn omstilling. 

 ●  Værdighed i jobcentrene  : Ifølge ministerens mål for  beskæftigelsesindsatsen skal 
 alle ledige have en værdig sagsbehandling i jobcentrene. Det er jo langtfra 
 situationen i alle jobcentre, så vi arbejder for at klæde vores lokale repræsentanter 
 på til at kræve det i deres jobcentre. Bl.a. ved at indsamle erfaringer om, hvordan 
 man kan bruge tilfredshedsmålinger og på anden måde inddrage borgernes 
 erfaringer, behov og ønsker i indsatsen. På vores webinar i efteråret havde vi besøg 
 af to forskere fra RUC, der netop arbejder med dette tema, og som vi løbende vil 
 holde kontakt med. 

 ●  Opdatering af Håndbog for beskæftigelsespolitik i kommunerne  : Sammen med 
 Socialpolitisk Udvalg er vi i gang med at opdatere denne håndbog, så den bliver et 
 endnu bedre redskab til vores medlemmer af kommunernes 
 beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalg. 

 Kontaktperson: Vibeke Kold, Rødovre, vibeke.kold@gmail.com 

 Boligpolitisk udvalg 
 Politisk del 
 Årsmødet i 2021 vedtog det af HB fremlagte boligpolitiske delprogram. Selvfølgelig med en 
 række ændringsforslag. 

 Det betyder, at der nu foreligger et boligpolitisk delprogram, som BPU er godt tilfredse med. 
 Og som danner et godt grundlag for det videre boligpolitiske arbejde. 

 BPU er af den opfattelse, at partiet op til næste valg, skal komme med et boligpolitisk udspil 
 baseret på nøgleelementer  fra vores boligpolitiske program. Uden et sådant udspil vil partiet 
 blive på dette område blive vurderet alene på de politiske kompromiser vi har indgået på 
 Christiansborg. Der er et særligt behov for et udspil her, fordi de fleste partier (og et stor 
 flertal på Christiansborg) fører en politik på området som favoriserer de højest lønnede og 
 de rigeste i Danamrk. 

 Det er vores opfattelse, at der er behov for en styrkelse af lejerbevægelsen – både 
 organisatorisk og politisk. 

 Private udlejningsboliger fylder mere og mere på boligmarkedet, men den lejerpolitiske 
 organisering halter bagefter. EL skal arbejde på både at organisere vores egne medlemmer 
 og sympatisører. Der er behov for et styrket lejerpolitisk netværk, der kan styrke både det 
 nationale (herunder arbejdet i Folketinget)  og det lokale arbejde. 

 Der er et særskilt behov for at arbejde videre med ungdomsboligproblematikken. 

 Der er også behov for at styrke organiseringen i de almene boligorganisationer. Dette skal 
 benyttes til at synliggøre og udvikle vores politik. Et vigtigt punkt er kampen for en øget 
 demokratisering af den almene sektor. 
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 Der er behov for politik udvikling i forhold til at koble boligpolitikken til planlovgivning, særligt 
 omkring miljø/bæredygtighedspolitik, energipolitik og jordpolitik 

 Der er behov for forsat politikudvikling – lokalt og nationalt – der fremmer demokratiske og 
 økologiske boformer som f.eks. seniorbofællesskaber. 

 Vi ønsker at styrke arbejdet med at inddrage internationale erfaringer fra blandt andet 
 Spanien, Sverige, Tyskland, og Østrig om progressive boligpolitik og mobilisering for 
 ”Affordable Housing”. Det skal om muligt ske i samarbejde med partiets aktive i Transform 
 Danmark. 

 Partiets medlemmer har også i det forløbne år været aktive i kampen mod 
 Parallelsamfundsplanen (tidligere Ghettoplanen) mange steder i landet. 

 Folketinget har desværre besluttet sig for at lave en ny kategori af boligområder, hvor der 
 etableres begrænsninger for, hvem der må flytte ind – de såkaldte forebyggelsesområder. 
 De omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, og hvor det første kriterie er, 
 at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 30 pct. 

 I forebyggelsesområderne skal indføres fleksibel udlejning med fortrinsret til boligsøgende i 
 uddannelse og beskæftigelse, ligesom der indføres en stramning af reglerne for kommunal 
 anvisning og det bliver muligt at godkende strategisk nedrivning for at omdanne områder. 

 En stramning af reglerne for kommunal anvisning betyder, at kommunerne ikke længere må 
 anvise udlændinge, som ikke er statsborgere i Danmark eller EU, EØS og Schweiz, til 
 forebyggelsesområder. Kommunen må heller ikke anvise personer, der har modtaget 
 integrationsydelse i 6 sammenhængende måneder, kontanthjælp i 2 sammenhængende år, 
 eller har en dom, til en bolig i disse områder. 

 Det har partiet naturligvis stemt imod i Folketinget. Den seneste udvikling omkring 
 modtagelse af et stort antal flygtninge fra Ukraine viser tydeligt, hvor tåbelig al denne 
 lovgivning er. Borgere fra Ukraine er kategoriseret som ”ikke-vestlige” og må derfor ikke 
 flytte ind i disse almene boliger.  Vores holdning er, at vi skal fjerne al diskriminerende 
 lovgivning. 

 Vores aktivister deltager lokalt i kampen, i høj grad som individuelle medlemmer af 
 organisationen Almen Modstand. 

 Det er fortsat vores opfattelse, at Parallelsamfundsplanen (og selve ghettolisten) er 
 diskriminerende både i forhold til race og etnisk oprindelse. Og diskriminerende overfor 
 lavt-uddannede, lavtlønnede, arbejdsløse og tidligere straffede (som på disse lister kaldes 
 ”kriminelle”). Det er fortsat vores vurdering, at lovenes diskrimination omkring race og etnisk 
 oprindelse (ikke vestlig 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’”. Forslaget har i det forløbne år været 
 behandlet i Folketinget, desværre uden af opnå opbakning. kedes med en stærk slutspurgte 
 at skaffe de 50.000 underskrifter. Og borgerforslaget skal nu behandles i Folketinget. 
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 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. 

 Den nedsatte lejeretsgruppe har også i år arbejdet 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. 
 Det er desværre ikke lykkedes at få  et tilstrækkelig godt resultat ud af arbejdet. Ministeriets 
 embedsmænd har på området omkring småhuse fået spillet ud med væsentlige forringelser 
 om det såkaldte småhusområde. Partiet regner derfor med at stemme imod det forslag til 
 sammenskrivning, som nu ligger i Folketinget. 

 Folketinget har i løbet af året arbejdet med at lave lovgivning omkring, hvordan der kan 
 bygges billige almene boliger (herunder til hjemløse) med støtte fra den såkaldte 
 Nybyggerifond. Der er en række fornuftige mål med denne lovgivning. Men alle disse 
 aktiviteter skal desværre alene finansieres af lejerne i den almene sektor. 

 Der blev sidste år frigivet store beløb til fra Landsbyggefonden til blandt andet renovering. 
 Men desværre er en stor del af disse projekter gået i stå, fordi omkostningerne vil overskride 
 det såkaldte maksimalbeløb for den almene sektor. Dette skyldes, at omkostninger i 
 byggeriet – herunder til materialer – er steget kraftigt. Vi skal arbejde med at få åbnet for, at 
 disse projekter kan gennemføres. 

 Organisatorisk del 
 Der bliver årligt valgt en kontaktperson og et sekretariat for BPU, på det boligseminar, som 
 afholdes om efteråret. BPU-sekretariatet består af  kontaktpersonen plus 5 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. 

 Vores boligordfører, Søren Egge Rasmussen, prioriterer politisk sin indsats om det almene 
 boligområde. Han har som bekendt også en række andre tunge ordførerskaber.  Det er også 
 et vigtigt område, men som sagt ikke det eneste område indenfor boligpolitik. Den private 
 udlejningssektor er et voksende område, og der er behov for øget politisk indsats her. 

 Boligpolitik er i dag lavt prioriteret af vores gruppe på Christiansborg. Boligområdet deler i 
 dag rådgiver med transportområde. Med netop transportområdet som det der prioriteres 
 højest. Vi vil opfordre partiets ledelse og folketingsgruppe til at opprioritere boligområdet 
 efter næste valg. 

 Boligområdet er et af de politiske enkeltområder,  der i dag bidrager mest e på at skabe 
 ulighed i samfundet. Lejerne får ikke de store kapitalgevinster som boligejerne får – og 
 samtidigt stiger huslejerne i både de almene og private udlejningssektor. Der skabes i dag 
 enorme skatfrie kapitalgevinster til boligejerne – i visse perioder og geografiske  områder 
 tjener ejerne mere på at eje boliger end på at gå arbejde. Partiet skal også på dette område 
 arbejde på at skabe en mere socialt retfærdig fordeling af goderne. 

 Vi har siden sidste årsmøde afholdt 2 boligseminarer på Zoom – det seneste også som et 
 fysisk møde. På det netop afholdte boligseminar den 26. marts meldte der sig 3 yderligere 
 medlemmer til at indgå i  det BPU-sekretariat. 
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 Alt arbejde i BPU, inklusive planlægning og afholdelse af de 2 årlige boligseminarer, laves af 
 ulønnede aktivister. 

 BPU har omkring 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 240 
 medlemmer af denne gruppe – og der er en betydelig aktivitet i gruppen. 

 Se gruppen her:  https://www.facebook.com/groups/118324925546314 

 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 også 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 finde information om udvalget. Og finde vej til vores andre 
 informationskanaler. 

 Børnepolitisk udvalg 
 I det sidste år er børnepolitisk udvalg gået ud af Corona, og har øget aktiviteten igen efter 
 nogle år hvor nedlukninger, fjernundervisning og pludselige genåbninger af skoler og 
 daginstitutioner tog meget af flere af udvalgsmedlemmernes tid. 

 Vi blev ganske gode til at holde onlinemøder i løbet af de mange nedlukninger, og har holdt 
 fast i primært at mødes online, også nu hvor der er genåbnet. Online møder er simpelthen 
 en meget mere tilgængelig mødeform, for især småbørnsforældre. 

 I det sidste år har udvalget mærket en svag fremgang i medlemmer og aktive medlemmer, 
 hvilket blandt andet har betydet at vi nu har en ganske udmærket facebookside, som bruges 
 både til indspark, diskussion og begivenheder. 

 I år har børnepolitisk udvalgs kontaktperson mødtes med Enhedslistens psykologfaglige 
 netværk. Det blev et spændende og lærerigt møde, og vi har aftalt at fortsætte samarbejdet. 

 I år blev første gang at børnepolitisk udvalg præsenterede forslag til årsmødet, i form af det 
 familiepolitiske delprogram. Vi er meget stolte over programmet og over at bidrage til at 
 styrke partiet. 

 Hvis man har lyst til at deltage i udvikling af politik for og om børn, og formidling af den 
 politik, så skriv en mail til kontaktperson Emil Ulrik Andersen på euandersen@gmail.com 

 Emil Ulrik Andersen, kontaktperson for Enhedslistens børnepolitiske udvalg. 

 Europapolitisk udvalg 
 Nedenstående beretning dækker perioden siden EuropaPolitisk Udvalgs og Internationalt 
 Udvalgs sidste fælles årsmøde den 18. november og 2. december 2020. Den er godkendt 
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 på IU’s og EPU’s årsmøde den 15. januar 2022. Den dækker ikke perioden siden december 
 2021. 

 Der indledes med en oversigt over EPU’s aktiviteter i perioden. Herefter følger en evaluering 
 af udviklingen på den europæiske venstrefløj set i lyset af den politiske og anden udvikling i 
 EU/Europa. Konkret følges dette op af en evaluering af EU-arbejdet og det europæiske 
 venstreparti-samarbejde, samt til sidst af EPU’s status og rolle i Enhedslisten. 

 Hermed oversigt over udvalgets aktiviteter siden november-december 2020: 
 Arbejdet har været præget af Corona-restriktioner. Alle møder i perioden er afholdt enten 
 online eller online/fysisk (hybridt). Men også fordi hybride møder har været foretrukket når 
 der ikke var Corona-restriktioner. 

 1.  Den 18. november og den 2. december 2020, EPU afholder fælles årsmøde sammen 
 med Internationalt Udvalg 

 2.  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. 

 3.  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. 

 4.  Offentligt EPU-møde den 8. marts 2021 med støtte til de polske kvinders ret til abort. 
 Oplæg v. Kasia Arndt fra de polske kvinders fri abort-kampagne i Danmark: "Strajk 
 Kobiet 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. 

 5.  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. 

 6.  EPU-møde den 10. maj 2021. Hovedtema: Debatmøde om Enhedslisten og EU. 
 Oplæg v. Mikkel Warming, tidl. medlem af Enhedslistens HB og tidl. borgmester i 
 Kbh. og Eva Mildsted Enoksen, folketingskandidat og kandidat for Enhedslisten i 
 EU-parlamentsvalget 2019. 

 7.  EPU-mødet den 30. juni 2021. Hovedtema: “The rise and/or dangers of the extreme 
 right in southern Europe (Spain, France, Italy) - could this lead to a governmental 
 takeover?” - How does the situation in Mediterranean Europe compare to the 
 experiences with the extreme right-wing in the rest of   Europe?  What are the 
 lessons for us all ? 
 Indledere: Marga Ferre, Spain, Co-President of transform!europe;  Vincent Boulet, 
 France, PCF, Communist Party - European Left political secretariat member; - 
 Gianmarco Pisa, Italy, PRC, P. Rifondazione Comunista, International Committee 
 member. 

 8.  EPU-møde den 20. juli 2021. Hovedtema:  Regeringskrisen i Sverige og 
 Vänsterpartiets rolle. 
 Indleder: Hanna Gedin - medlem af Vänsterpartiets ledelse og fra Malmö. Mødet 
 foregik på svensk/dansk. 

 9.  EPU-møde den 20. oktober 2021. Hovedtema: Climate Change and the EU - the 
 climate policies of the EU in the light of the recent UN (IPCC) climate report. How will 
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 this affect the role of the EU at the coming COP26 in Glasgow? 
 Indleder: Roland Kulke, transform!europe’s repræsentant I Bruxelles og koordinerer 
 Working Group on productive transformation. 

 10.  EPU-møde den 1. december 2021. Hovedtema: “Hvad kan vi lære af Brexit ?” Oplæg 
 v. Duroyan Fertl, politisk analytiker, nordisk koordinator for Rosa Luxemburg Stiftung i 
 Bruxelles, tidligere rådgiver for Sinn Féin i EU-parlamentet. 

 11.  EPU og IU har desuden opreklameret en række webinars afholdt online af European 
 Left og transform!europe, samt af Enhedslistens Internationale Team i 
 Folketingsgruppen. 

 Evaluering: Den politiske udvikling i Europa og på den europæiske venstrefløj 
 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. Dette bidrager til at øge opmærksomheden omkring udviklingen på den 
 europæiske venstrefløj. Udvalget har også nøje fulgt den politiske og anden udvikling i de 
 europæiske lande. 

 Udvalget har søgt at være på forkant med udviklingen og været med til at gøre en indsats 
 omkring konkrete initiativer og kampagner - samt i den politikudviklende debat. 

 I vores forrige beretning tog vi udgangspunkt i tilbagegangen for den europæiske venstrefløj 
 i EU-parlamentsvalget i maj 2019. Den efterfølgende periode har desværre været præget af 
 endnu mere tilbagegang, mens fx den tidligere nedsmeltning af de store traditionelle partier 
 delvist er standset, som vi fx har set senest i det tyske parlamentsvalg i september 2021. 
 Den radikale venstrefløjs tilbagegang er sket endog i en situation med en forstærket krise i 
 EU grundet den globale Corona pandemi, hvor venstrefløjen har haft gode muligheder for at 
 vise at dens bud har været de rigtige, med en afvisning af neoliberalismen og 
 nedskæringspolitikken og støtte til en styrkelse af den offentlige sektor - især 
 sundhedssektoren, samt med venstreorienterede svar på den voksende klimakrise. 

 De større partier går tilbage eller er i problemer 

 Tilbagegangen for venstrefløjen har først og fremmest manifesteret sig med Die Linke’s 
 store nederlag i det tyske parlamentsvalg i september 2021, hvor Die Linke med 4,9% kom 
 under spærregrænsen og kun lykkedes at komme i Bundestag med 3 direkte valgte 
 mandater. Desuden blev der suppleret op med indirekte valgte mandater, så mandaterne 
 kom op på 39, hvilket betød en tilbagegang på 30 mandater sammenlignet med valget i 
 2017. Kort efter dette blev den tjekkiske venstrefløj (inkl. SD) nærmest knust i 
 parlamentsvalget i oktober, der gav en klar sejr til centrum-højre. Desuden gik AKEL (det 
 cypriotiske kommunistparti) på Cypern tilbage i det seneste parlamentsvalg i maj 2021 til 
 22% - efter at det fx i 2008 og tidligere jævnligt fik en tredjedel af stemmerne. Og det samme 
 i Holland for Socialistpartiet, der nu i det seneste parlamentsvalg i marts 2021efter en 
 tidligere meget stærk position er tilbage ved 6% af stemmerne ligesom i 2002. 

 I Spanien betød den spanske venstrefløjs (Unidas Podemos (UP) – dvs. Podemos og 
 IU/Forenede Venstre) resultat på 9,8 % ved det spanske parlamentsvalg i november 2019, 
 at Unidas Podemos i 2020 kom i regering med det spanske PSOE (et SD parti), hvilket gav 
 dem nogle af de samme problemer med for megen hensyntagen til SD’s politik som andre 
 venstrepartier der samarbejder med SD. Der har dog også været betydelige problemer 
 internt i Podemos med en konflikt mellem Podemos’ leder Pablo Iglesias, der var 
 vicepræsident og minister i regeringen, og Ínigo Errejón, også grundlægger af Podemos, om 
 den politiske linje, hvor Errejón står på Podemos’ oprindelige mere identitetsorienterede 
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 politiske linje. Dette kulminerede foreløbigt i de spanske regions- og kommunalvalg i maj 
 2021, hvor Pablo Iglesias trak sig fra sine poster i regeringen for at få en mulighed for at 
 vinde borgmesterposten i Madrid for UP. Her led han et knusende nederlag til det 
 konservative PP (Partido Popular), der gik 30 mandater frem (især på bekostning af PSOE), 
 hvor UP kun gik 3 pladser frem. Men dette var også et nederlag ift. Erregón’s Más Madrid 
 (udbrydere fra Podemos), der vandt 24 mandater mod UP’s 10, hvorefter Iglesias måtte 
 trække sig fra sin lederpost i Podemos. 

 Også i Portugal har venstrefløjen problemer der kan vise sig ved det kommende 
 parlamentsvalg i slutningen af januar 2022. Dette kan komme til at betyde at venstrefløjen 
 mister mulighed for indflydelse på en kommende socialistisk (SD)regering, som de ellers har 
 haft i en årrække, med op- og nedture. 

 Den franske venstrefløj er totalt opsplittet og svækket inden det kommende præsidentvalg i 
 Frankrig i april 2022, hvor den ekstreme højrefløj, der også er splittet, synes at vinde frem. 
 Stærkest på venstrefløjen står stadig Jean-Luc Mélenchon fra La France Insoumise med ca. 
 10% i meningsmålingerne, men langt svagere end ved forrige præsidentvalg. 

 I Storbritannien har den nye traditionelle Labour-ledelse under Keir Stamer udmanøvreret 
 den tidligere leder Jeremy Corbyn og den venstreorienterede del af partiet. 

 Desuden er den italienske venstrefløj i årevis været nærmest udraderet i valgene. 

 Den senere tilbagegang har således især ramt nogle af de større europæiske venstrepartier 
 (og venstrefløjen i det britiske Labour). 

 Flere venstrepartier holder sig stadig på 5 – 10% i de seneste valg eller i meningsmålinger, 
 og enkelte – især i Norden - er styrket. Følgende sydeuropæiske partier kan nævnes i denne 
 kategori: Unidas Podemos, den portugisiske Venstreblok, det portugisiske Kommunistparti, 
 La France Insoumise. 

 Desuden er det belgiske Arbejdsparti (PTB/PDVA) gået mærkbart frem de senere år, visse 
 steder med en tilslutning på nu 10-15 %. Det østrigske kommunistparti (KPÖ), der normalt 
 ligger lavt (0,7% sidst) i parlamentsvalgene, opnåede desuden en ekstraordinær sejr i 
 kommunalvalget i september, hvor det opnåede 28,8% af stemmerne i Graz og vandt 
 borgmesterposten. Dette skete som resultat af årtiers socialt arbejde i byen med en fortsat 
 repræsentation i byrådet. 

 I Norden har venstrepartierne holdt status quo eller har nydt en vis fremgang. Det gælder 
 ikke mindst den norske venstrefløj der i stortingsvalget i september opnåede fremgang for 
 både SV (Socialistisk Venstreparti) og partiet Rødt, der med knap 5% af stemmerne 
 opnåede 8 pladser i Stortinget (en fremgang på 7), mens SV gik 2 pladser frem til 13. I 
 Danmark opnåede Enhedslisten en sejr i kommunalvalget i november 2021, og blev for 
 første gang det største parti i København med en fjerdedel af stemmerne – og 7% flere 
 stemmer end SD. Enhedslisten gik 1,3% frem i valget og opnåede 7,33%. 

 Opsummering 

 Efter det store nederlag for det tjekkiske kommunistparti i det seneste parlamentsvalg står 
 venstrepartierne i Central- og Østeuropa umådeligt svagt. 

 EPU har søgt at bakke op om det lille venstreparti ”Fair World” i Belarus, der har deltaget i 
 protesterne mod det siddende Lukasjenko-styre. Ligeledes har vi søgt at støtte kampagnen 
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 for retten til fri abort i Polen, hvor den siddende regering indskrænker rettigheder og øger 
 undertrykkelsen. 

 Der er nu kun tre stærke venstrepartier tilbage i Europa: SYRIZA i Grækenland, Sinn Féin i 
 Irland og AKEL på Cypern. SYRIZA opnåede 31,5% i parlamentsvalget i Grækenland i 2019, 
 Sinn Féin 24,5% i det irske parlamentsvalg i 2020 (og ligger nu på 35% i 
 meningsmålingerne). AKEL fik 22% i parlamentsvalget i maj 2021. 

 Et fortløbende problem har været, at den europæiske venstrefløj er splittet i sit syn på EU og 
 har svært ved at manifestere et samlet klart alternativ til den voksende EU-kritiske 
 højreekstremisme. Men venstrepartierne har også svært ved at fremvise et klart radikalt 
 alternativ til SD’erne, der forbliver andet end verbalt. Dette har også betydet en tiltagende 
 splittelse og yderligere svækkelse af venstrefløjen. 

 Venstrepartierne har fx radikale anti-kapitalistiske svar på klimakrisen i deres programmer, 
 men ift. regerende SDer, eller i koalition med disse, er der en tendens til at neddrosle både 
 de sociale og de klima- og miljømæssige radikale krav for at tilpasse sig en situation med 
 SD ved magten. Men med en klimakrise, der kræver radikale løsninger her og nu for at 
 undgå eller minimere den truende klimakatastrofe, og med for få tiltag der modvirker den 
 tiltagende sociale ulighed i samfundene, er de radikale venstrepartiers manglende ageren et 
 kæmpesvigt, der kan medvirke til deres fortsatte underminering og marginalisering. Det er 
 nødvendigt at venstrepartierne i højere grad allierer sig med klimabevægelsen og andre 
 radikale bevægelser. 

 EU's krise 

 EU’s/Europas krise er forstærket af Corona-pandemien. Den viser sig stadig især i de 
 sydeuropæiske, - samt også i de central- og østeuropæiske lande - med en stor 
 ungdomsarbejdsløshed og sociale problemer. 

 Som svar på Corona-pandemien og nødvendigheden af brug af statslige/offentlige midler til 
 at bekæmpe den og dens økonomiske konsekvenser har EU midlertidigt ophævet 
 regelsættet ifm. Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten, dvs. budgetdisciplin og 
 sparepolitikken. Nogle har set dette som en opgivelse af neoliberalismen. Der er dog mere 
 sandsynligt, at nyliberalismen vil bestå, men at der vil blive lagt op til en mere fleksibel 
 tolkning af de tidligere meget stramme regelsæt. 

 Alt tyder på, at de stærke lande i EU – anført af Macron/Frankrig og Scholz/Tyskland - tager 
 sigte på at få EU ud af den dybe krise ved at styrke en udvikling henimod en føderal EU-stat, 
 via en række ambitiøse reformer af EU. Macron ønsker også en stærkere forsvarsunion, 
 ikke mindst på baggrund af geopolitiske ændringer, men som er komplementær til NATO. 

 EU’s Green Deal fra december 2019 er blevet udmøntet i en handlingsplan – ”Fit for 55” - i 
 2021.  Begge er helt utilstrækkelige i forhold til de reduktioner af CO2 og andre 
 drivhusgasudledninger, der er nødvendige for at undgå en klimakatastrofe inden for de 
 næste 10 år. Meget sigende er EU’s mål for reduktioner 55% i 2030, hvor Danmark har et 
 mål på 70%. EU’s hovedramme/strategi for klimapolitikken er tilpasning/afbødning ift. 
 klimaforandringerne, ikke bekæmpelse. Dvs. strategien går ud på et kompromis med den 
 generelle (neoliberale) økonomiske politik, en grøn kapitalisme. I tråd med dette betegnes 
 naturgasprojekter og nye atomkraftværker som ”grøn energi” i et nyligt udkast fra 
 EU-Kommissionen til nye regler for investeringer. Klimapolitikken har kun i ringe grad været 
 inddraget i EU-landenes gennemførelse af EU’s genopretningspakke efter Corona. 
 Iværksættelse af klimapolitikken foregår i de enkelte lande og er ikke ”styret” fra EU. 
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 EU’s løsning på flygtningeproblemerne hedder stadig at opbygge et Fort Europa og holde 
 flygtninge ude. Derfor blev EU’s protest i 2021 mod Lukasjenko’s/Belarus brug af en massiv 
 tilstrømning af flygtninge til at presse især grænsen mod Polen, Polens afvisning af 
 flygtningene, hvorefter de blev fanget i en håbløs, kold og dødelig fælde på grænsen, en 
 hyklerisk markering af hensyn til menneskerettigheder fra EU’s side. 

 Storbritannien forlod EU pr. 31. januar 2020, Brexit har svækket EU, men en mere præcis 
 evaluering af konsekvenserne for EU og EU-modstanden/kritikken udestår. 

 EU-arbejdet og det europæiske venstreparti-samarbejde: 

 1.  De fleste senere Enhedsliste-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. Det kommende årsmøde i maj 2022 skal tage stilling til dette. 

 2.  I den forrige periode prioriterede EPU højt at analysere, følge og forberede 
 kampagnen op til EU-parlamentsvalget i maj 2019. Der har siden været fulgt op på 
 valget og udviklingen i EU. Efter EU-parlamentsvalget i 2019 har EPU konkret 
 bidraget med at forberede og deltage i debatten om det nye EU-delprogram, som det 
 er besluttet at Enhedslistens kommende årsmøde i maj 2022 skal tage stilling til. 
 Endvidere har udvalget fulgt udviklingen nøje i forbindelse med Brexit, både før og 
 efter Storbritannien endeligt forlod EU pr. 31. januar 2020, samt fortsat debatten om 
 Brexit og dens konsekvenser for EU og EU-modstanden/kritikken her i landet. 

 3.  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. 

 4.  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. Aksel Carlsen, Hans Aalborg, Inger V. 
 Johansen, Vibeke Syppli Enrum og Helge Ratzer deltager i European Left’s 
 arbejdsgrupper (ift. Central og Østeuropa, Latinamerika, Mellemøsten og Nordafrika, 
 public services og freds- og konfliktløsning). 

 5.  Vi havde håbet, at vi kunne være med til at fremme European Forum, som European 
 Left var initiativtager til i november 2017 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 første forums, 
 men afholdelsen af Forum har fortsat lidt under utilstrækkelig praktisk forberedelse 
 samt manglende ambitioner. Grundet Corona-restriktioner har de to sidste års 
 European Forum desuden været afholdt enten online eller hybridt. Hvad angår de 
 årlige sommeruniversiteter har de også været ramt af restriktioner. Det seneste blev 
 afholdt fysisk i Italien i juli 2019. 
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 6.  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 det nordiske arbejde: Enhedslistens Folketingsgruppe 
 arbejder fortsat i Nordisk Råd, og Enhedslisten er indtrådt i NGLA, Nordic Green Left 
 Alliance, et samarbejde mellem de nordiske venstrepartier. 
 I en periode udviklede EPU en nærmere kontakt til Vänsterpartiet i Skåne for at 
 diskutere, hvordan vi kan samarbejde og lære af hinanden i fremtiden. Men udover 
 kontakten har dette ikke udviklet sig. 
 Aksel Carlsens arbejde i European Left’s Central- og Østeuropa arbejdsgruppe har 
 betydet, at analyser og erfaringer herfra er gået videre til EPU. 

 EPU og Enhedslisten: 

 7.  Udvalget har fungeret fortsat stabilt i det forløbne år. Der har deltaget 10 - 25 
 personer i EPU-møderne, heriblandt også deltagere fra IU. De fleste møder har 
 været afholdt online eller hybridt (fysisk/online). 
 EPU og IU har siden IU’s årsmøde i efteråret 2019 organiseret sig med en 
 koordinationsgruppe for begge udvalg, oprindeligt med tre personer, efter at 
 Flemming Larsen trak sig af helbredsmæssige årsager blev Frederik Kronborg valgt 
 på det sidste årsmøde. Men han har siden også trukket sig. I den seneste periode 
 har koo-gruppen fungeret med Inger V. J. som kontaktperson til EPU og Mikael 
 Hertoft til IU. Koordineringen af det internationale/europæiske arbejde er blevet 
 styrket i perioden, især på grund af den fælles koordinationsgruppe og koordinering 
 af arbejdet. 

 8.  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 det internationale 
 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 The LEFT (tidl. GUE/NGL), 
 venstrepartigruppen i EU-parlamentet. 

 9.  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 er nu blevet sparet væk. 

 Godkendt på Internationalt Udvalgs og EuropaPolitisk Udvalgs årsmøde den 15. januar 2022 

 Fagligt landsudvalg 
 Fagligt Landsudvalg og Fagligt sekretariat har været ramt af Corona og den faglige 
 koordinators sygemelding. 

 FLU har i perioden holdt 3 møder. 
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 Sekretariatet har holdt 15 møder inden sygemeldingen i slutningen af september 21 og (pr. 
 25/3-22) 12 møder efter. 

 En del af arbejdet bl.a. med dannelse af netværk, opfølgning på ligeløn mm. gik i stå med 
 sygemeldingen i oktober fra den faglige koordinator og vi oplevede, at det var svært at 
 trænge igennem med vigtigheden af at sikre vikardækning for den faglige koordinator for at 
 holde det faglige arbejde i gang. 

 I perioden siden sygemeldingen har Jeppe Jensen derfor været frivillig ankermand i det 
 faglige sekretariats arbejde, og forsøgt at holde skruen i vandet som aktivist. 

 På HB-mødet d. 27. februar blev det enstemmigt slået fast, at der fortsat er brug for en faglig 
 koordinator. 

 Vi forventer derfor, at der inden længe at ansættes en faglig koordinator, der kan overtage 
 efter en periode med overlap med den hidtidige koordinator. 

 Den faglige landskonference i oktober blev aflyst på grund af sygemeldingen fra den faglige 
 koordinator. 

 Der blev i stedet afholdt en faglig Landskonference i januar 2022, med stort engagement. 

 Landskonferencen vedtog en udtalelse/henvendelse til FU og HB om det faglige arbejde. 

 Udtalelsen understreger vigtigheden af, at Enhedslisten profilerer sig som et 
 lønarbejderparti, der i sit samlede virke fokuserer offensivt på temaer som direkte vedrører 
 den brede arbejderbefolknings arbejds- og livsvilkår. 

 I henvendelsen tilkendegiver Landskonferencen samtidig, at dette kræver, at det faglige 
 arbejde på alle niveauer bliver en højt prioriteret opgave i vores parti, og at der sættes de 
 fornødne ressourcer af til at løse den. Vi skal sikre systematisk uddannelse af faglige 
 aktivister på alle niveauer, og vi skal som faglige aktivister også selv være langt mere 
 udadvendte og organiserende. 

 Det faglige arbejde 
 Det faglige arbejde hviler på det faglige program fra 2015. 

 I 2021 blev der indledt en proces for at revidere og opdatere programmet. 

 I perioden har der været drøftet ni forskellige temaer, som er blevet behandlet grundigt med 
 beslutninger for hvert enkelt tema, blandt andet afskaffelse af Arbejdsretsloven og 
 alternativer hertil, Konflikter og fredspligt, mm. 

 På grund af udefra kommende ting som Corona, sygemelding mm, har vi ikke fået ført så 
 meget ud i livet, som vi gerne ville. 

 OK 21 
 Enhedslistens faglige valgte i fagforeninger, valgte i kommuner og regioner (røde 
 arbejdsgivere) på det offentlige område var fra starten med til at debattere og videndele 
 omkring OK 21. 

 Undervejs i forhandlingerne blev der gjort en stor indsats for at bidrage til et godt resultat. 

 Udtalelse 
 I evalueringen af OK 21 tilkendegav FLU: ”Der er derfor et behov for inden næste OK 
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 forhandling i 2024, at få løst problemerne med lav og ligeløn i den offentlige sektor. 
 Problemer der er politisk skabte og skal løses politisk. Enhedslisten har gang på gang har 
 påvist nødvendigheden for flere kroner, til at skabe gode arbejdsvilkår i den offentlige 
 sektor”. 

 For de fleste grupper sluttede forhandlingerne med en aftale, som blev godkendt på begge 
 sider. Men sygeplejerskerne måtte ud i en mere end 2 mdr. lang konflikt med kravet for 
 højere løn / ligeløn. Undervejs var DSR i Forligsinstitutionen, hvor mæglingsmanden 
 udarbejdede et mæglingsforslag. Dette blev markant nedstemt. Strejken sluttede derefter 
 med regeringsindgreb 

 Som en del af mæglingsforslaget blev FHs forslag om en Lønstrukturkomité nedsat med 
 følgende formål: 

 ●  Analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor 
 ●  Belyse effekter og konsekvenser af eventuelle ændrede lønstrukturer i den offentlige 

 sektor 
 ●  Belyse muligheder for at udvikle løndannelsen i den offentlige sektor inden for 

 rammerne af den danske aftalemodel på det offentlige område. 

 Det betragter vi som helt utilstrækkeligt, alene af den grund, at der ikke er sat penge af til at 
 løse problemet. Problemet er skabt af politikerne, og det skal løses politisk gennem et opgør 
 med tjenestemandsreformen af 1969 og at regering og folketing sætter økonomi bag 
 således at der kan skabes mulighed for en endelig løsning ved fornyelsen af de offentlige 
 overenskomster i 2024. 

 Arbejdet følges tæt og der er nedsat en arbejdsgruppe. 

 Enhedslistens fagligt aktive og SUF deltager aktivt i at opbygge en ligelønsbevægelse, 
 tjenestemandstirsdage mm. 

 Ok 23 
 Vi vil, ligesom i forbindelse med OK 20 arbejde for at fremme, at der opbygges bevægelse 
 og retning i forbindelse med OK forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2023, og vi 
 vil understøtte alle tværfaglige bestræbelser. 

 Arbejdet er i gang, og der efterspørges udarbejdelse af en ny ”der er råd” pjece till brug for 
 dette arbejde. 

 FLU vedtog ”OK 23 skal være et afgørende vendepunkt” som et samlet oplæg til OK 23 med 
 forslag til fælles overordnede krav og en strategi for en tværfaglig OK-bevægelse. 

 Et afgørende forslag til et fælles krav er en garantiløn på 160 kr. - en garanteret 
 mindsteindtjening man kan leve af ved fuldtidsarbejde, fælles for alle branchers 
 overenskomster: Ingen skal kunne tjene under 160 kr. pr. når alle løndele sammenlægges 
 og der ses væk fra genetillæg. 

 Det vil betyde et radikalt lønløft til de lavestlønnede, og samtidig være en del af kampen mod 
 løndumping i brancher med lavtlønnet udenlandsk arbejdskraft. 

 CO industri er stadig den dominerende kraft på det private område og sætter ensidigt 
 rammen for de andre forhandlinger. Det skal der gøres op med og der er arbejdet med andre 
 forhandlingsmodeller, således at der skabes større demokrati og derved en mulighed for, 
 enten gennem forhandling eller konflikt at komme igennem med de rejste krav på bl.a. 
 byggeområdet om at hæve lønniveauet markant, og bekæmpe social dumping 
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 Enhedslistens fagligt aktive vil bidrage til tværfagligt sammenhold, med henblik på, at der 
 skabes en musketéred om at hæve lønnen i bunden og sætte kontrol med arbejdstiden på 
 dagsordenen, som omdrejningspunkt ved de kommende forhandlinger i 2023. 

 OK 24 
 På det offentlige område afventes Lønstrukturkommission, men vi er allerede i gang med at 
 forberede os til debatten om, hvordan vi sikrer ligeløn i 2024. 

 Kampen for den grønne omstilling 
 I forhold til klimakampen er opgaven at få den grønne dagsorden til at fylde i fagbevægelsen 
 og på arbejdspladserne. Det drejer sig om at få bedre koordinering, men også om at arbejde 
 for at der stilles konkrete krav i OK forhandlingerne 

 Dagpenge 
 Vi har løbende været i dialog omkring nyt dagpengesystem. Specielt har der været kontakt til 
 3F afdelinger, der rettede henvendelse med kritik af den såkaldte trappemodel, samt 
 forringelse af dimittendsatsen 

 Kritikken af trappemodellen går på at den tilgodeser de stærke grupper på arbejdsmarkedet, 
 på bekostning af grupperne med svagere tilknytning og med mere og længere ledighed. 

 Der blev udarbejdet ”Et trygt, solidarisk og gennemskueligt dagpengesystem”, som er 
 Enhedslistens forslag til bedre dagpengesystem. 

 EU-direktiver / internationalt arbejde 
 FLU har deltaget i Nordisk facklig konferens i Stockholm. Herunder med danske oplæg om: 
 Facklig organisering, Den danske flexicuritymodellen, mm. 

 Alle 6 deltagere (Jette, Peter, Anders, Torben, Michael og Finn) holdt oplæg. 

 Efterfølgende deltog 2 i ”Vänstrepartiets facklige rikskonferens 2021”, en meget udbytterig 
 deltagelse, som Danmark helst skal videreføre i 2023. https://facklig.vansterpartiet.se/ 

 Direktivet om barsel til mænd har kort været drøftet, og der blev udtrykt et ønske om at FLU 
 var blevet inddraget mere undervejs. FLU havde gerne set at vi havde kunnet stille mere 
 offensive krav fra Enhedslisten i forbindelse med implementeringen. 

 Vi har desuden drøftet og kritiseret EU-direktivet om mindsteløn. 

 Faglige Netværk 
 De faglige netværk har 3 formål 

 ●  At være forum for enhedsliste-medlemmer til diskussion af fælles strategier indenfor 
 branche eller fag 

 ●  At være forum for initiativer der kan være med til at organisere flere i Enhedslisten og 
 sikre at medlemmer af Enhedslisten arbejder målrettet på indflydelse i de faglige 
 organisationer 

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

 Vi har ikke opnået væsentlige fremskridt, dog så et Sundhedsnetværk dagens lys op til 
 OK-21. 
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 Corona krisen har været medvirkende til forsinkelser, idet netværkene også har en social / 
 person dimension. 

 Det er til stor gene for arbejdet med netværkene, at nye medlemmers faglige tilhørshold ikke 
 bliver registreret. Det undrer, at det skal tage så lang tid at få dette bragt på plads. 

 De enkelte faglige netværk har udarbejdet egne beretninger 

 Lægernes Faglige Netværk fungerer ikke optimalt grundet manglende gensidighed mellem 
 netværk og sundhedspolitiske beslutninger. 

 Der er udarbejdet en Guide til oprettelse af Faglige Netværk i Enhedslisten. 

 Regionalisering af Udvalgsarbejdet 
 Arbejdet med at regionaliserer Fagligt Lands Udvalgs har ligget stille, men skal det for alvor 
 lykkes er der behov for at Regionsbestyrelserne indgår i arbejdet. 

 Corona krisen og sygemelding har været medvirkende til neddroslingen. 

 Faglig uddannelse 
 Arbejdet på dette område har som med så mange andre opgaver ligget stille, men FLU har 
 nu genoptaget arbejdet med at udforme en faglig-politisk uddannelse. 

 Mål og Handlingsplan 
 FLU styrer sit arbejde i forhold til vores 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, fordeling af arbejdet gennem kortere arbejdstid, 
 fokus på arbejdsmiljø og uddannelse, samt en overordnet og international indsats mod den 
 neoliberalistiske krisepolitik. 

 Efter den Faglige Landskonference i januar 2022 har det faglige sekretariat påbegyndt 
 arbejdet med at forny den faglige mål og handleplan. 

 Målet er, at der kan vedtages en ny mål og handleplan på et FLU-møde i efteråret. 

 På vegne af Fagligt Landsudvalg Torben Conrad og Jeppe Jensen 

 Internationalt udvalg 
 Beretning fra Internationalt Udvalg til Enhedslistens årsmøde 

 Arbejdet siden Ruslands invasion af Ukraine 
 24. februar 2022 invaderede Rusland Ukraine. Siden har der været en hård krig i Europa. 
 Det blev en brat opvågning for mange – også for Enhedslisten, der i lang tid havde 
 koncentreret sig om, hvad der skete i Danmark – og ikke var særlig opmærksom på, hvad 
 der skete i den store verden. 
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 Ruslands overfald på Ukraine – invasion og besættelse af dele af landet kalder på vores 
 solidaritet med Ukraine og krav om at Rusland trækker sig ud af Ukraine. Rusland har 100% 
 ansvaret for krigen. Men krigen finder sted på baggrund af en meget langvarig optrapning af 
 konflikten mellem imperialistiske blokke. Her har USA og NATO et meget stort ansvar for at 
 have oprustet og ekspanderet mod øst, i stedet for at benytte chancen, mens Rusland i 
 1990’erne var svagt og indstillet på samarbejde, til at nedruste og opbygge en kollektiv, 
 europæisk sikkerhedsstruktur. 

 Ruslands invasion af Ukraine har ført til en markant styrkelse af de vestlige kræfter for 
 oprustning. Vi ser det i Sverige og Finland, to neutrale lande, hvor der nu er flertal i 
 opinionsundersøgelser for at tilslutte sig NATO og hvor vi kan forvente en ansøgning 
 snarest. Vi ser det i Tyskland og Danmark, hvor man har vedtaget oprustning til 2% af 
 nationalproduktet – og lavet et nationalt kompromis, der omfatter et bredt flertal i Folketinget. 

 Det er en meget vigtig opgave for venstrefløjen at imødegå denne oprustning. Vi må ikke 
 glemme at sige at en række lande i vesten har ført blodige krige og støttet blodige regimer i 
 mange lande og at vestlige våben bliver anvendt i Yemen til en brutal angrebskrig med 
 hundrede tusinder af døde. 

 Før 24. februar 
 I internationalt Udvalg har vi arbejdet i lang tid, på at øge opmærksomheden i Enhedslisten 
 om internationale spørgsmål. Vi henvendte os således til HB i efteråret 21 med et længere 
 skriv om oprustningen, hvor vi bl.a. skrev: 

 ”Krig, atomvåben og oprustning er de alvorligste samfundsproblemer og udviklingen af 
 våben tager, med autonome styringssystemer og droner, nye former. Verden opruster og der 
 er en ny konfrontation på vej, hvor Kina og Rusland står på den ene side og USA på den 
 anden med deres allierede. Dette er en stor trussel – mod freden og mod klimaet. 
 Enhedslisten har markeret sig i Folketinget mange gange – men ikke sådan at det har 
 bundfældet sig i den store offentlighed. Måske fordi det er så klart, at regeringen og det store 
 flertal i Folketinget simpelthen bare vil gøre, hvad USA siger og at Enhedslisten er isoleret i 
 denne sammenhæng. 

 Der er en række fredsgrupper landet over – men i dag ikke en stærk fredsbevægelse – og 
 heller ikke en stærk offentlig bevidsthed om krig, atomvåben og oprustning. Hvorfor? Det er 
 måske en af de ting, man skal diskutere i HB og også hvordan Enhedslisten kan bidrage til 
 at øge den offentlige bevidsthed? 

 Vi begyndte at forberede et forslag til udtalelse om dette fra HB sammen med Eva Flyvholm, 
 som er forsvarspolitisk ordfører (på barsel), men blev overhalet af Ruslands invasion af 
 Ukraine. 

 IU og fredsaktiviteter 
 Kort før Ruslands invasion i Ukraine havde statsminister Mette Frederiksen annonceret, at 
 hun ville begynde forhandlinger med USA, om amerikansk militær i Danmark. Dette kommer 
 i forlængelse af en aftale i Norge om amerikanske baser på norsk jord. Enhedslisten udtalte 
 sig imod dette og Internationalt Udvalg tog initiativ til en demonstration mod amerikansk 
 militær på dansk jord 19. februar. Dette skete med et møde i udvalget og orientering af HB. 
 Men 15. februar – 4 dage før demonstrationen – trak FU støtten på et ekstraordinært møde 
 med følgende begrundelse: 
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 ”Det er vigtigt at modstand imod krig og oprustning er bred og grundfæstet. 

 Lige nu står vi i en ekstremt tilspidset situation, hvor stormagten Rusland er på nippet til at 
 invadere Ukraine. I den situation skal vores internationale kræfter gå til at fordømme 
 Rusland og deres aggressive fremfærd og til at arbejde for en fredelig løsning. På den 
 baggrund bakker forretningsudvalget i Enhedslisten ikke op om demonstrationerne på lørdag 
 ved USA’s ambassade og andre steder. 

 Enhedslisten vil i stedet arbejde for at mobilisere til en bred folkelig antikrigsbevægelse, der 
 også vil bekæmpe tilstedeværelse af fremmede tropper på dansk jord. Enhedslisten støtter 
 ikke demonstrationerne.” 

 Internationalt Udvalg trak på den baggrund støtten til den demonstration, vi selv havde taget 
 initiativ til at indkalde. De øvrige deltagere gennemførte en mindre demonstration. 

 Vi planlagde imidlertid en demonstration 5. marts sammen med de øvrige deltagere. Denne 
 demonstration skulle udover at gå til den amerikanske ambassade, starte ved den russiske 
 ambassade og fortsætte til Christiansborg. Grundlaget skulle både være nej til den russiske 
 invasion – nej til amerikansk militær i Danmark og for fred og nedrustning generelt. 

 FU bakkede enstemmigt op om denne demonstration på et ekstraordinært møde 19. februar 
 og arbejdet for demonstrationen gik i gang. Et nyt grundlag blev formuleret, sammen med en 
 række fredsorganisationer og mindre venstrefløjspartier. 

 Men 3. marts – mens mobiliseringen var i gang, afholdt HB et ekstraordinært møde, hvor 
 man besluttede at stille en række skarpe betingelser for at støtte demonstrationen. 4. marts 
 skrev FU til arrangørkredsen hvad hovedbestyrelsen havde besluttet: 

 ”Enhedslisten kan bakke op om demonstrationen i København d. 5. marts, såfremt: 

 Den ikke går forbi USA’s ambassade (som konsekvens slettes følgende fra grundlaget 
 ”USA’s ambassade og afslutter demonstrationen” fra demonstrationsgrundlaget) 

 Og følgende slettes fra grundlaget: “Vi siger derfor nej til aftalen om, at der skal være 
 amerikansk militær i Danmark” og “fra både Ruslands og NATOs side”. 

 Hovedbestyrelsen håber, at disse ændringer kan imødekommes. Alternativt kan 
 Enhedslisten ikke støtte demonstrationen. 

 Derudover vil hovedbestyrelsen gerne opfordre til, at følgende tilføjes parolerne: 

 Tilbagetrækning af alle russiske tropper 

 Solidaritet med den ukrainske befolkning 

 Nej til russisk imperialisme” 

 Arrangørerne kunne ikke imødekomme dette, en dag før demonstrationens afholdelse. 
 Internationalt Udvalgs koordinationsgruppe holdt et møde og besluttede, at vi ikke ville 
 trække Internationalt Udvalgs støtte til demonstrationen. Demonstrationen blev gennemført 
 fra Ruslands ambassade over den amerikanske ambassade og til Christiansborg med ca 
 500 deltagere 5. marts. 
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 Efterfølgende har der været en række møder i arrangørkredsen og et stormøde 24. april, 
 med ca 70 deltagere, som vedtog at stifte ”Fredsinitiativet”. Fredsinitiativet arbejder frem til 
 1. juni med en kampagne for ”Rusland ud af Ukraine” og ”Bevar forsvarsforbeholdet” – med 
 en aktionsdag 21. maj. 

 Om IU’s funktion 
 Internationalt udvalg har ca 150 medlemmer.  Udvalget er åbent for alle medlemmer af 
 Enhedslisten. Vi er det største udvalg i Enhedslisten, i konkurrence med Miljøudvalget. 

 IU har fem undergupper: 
 - Freds og Konfliktgruppen 
 - Iran gruppen (som ikke pt er aktiv) 
 - Latinamerika-gruppen 
 - Nicaragua gruppen 
 - Kurdistan solidaritetsgruppen 

 Derudover er der aktivister i DIPD arbejdet – en Colombia projektgruppe, en Nicaragua 
 projektgruppe og en Palæstina projektgruppe. Charlotte Valløe og Inger V. Johansen sidder i 
 styregruppen for DIPD arbejdet, valgt af HB på anbefaling af Internationalt Udvalg. 

 Endelig er der to selvstændige udvalg på internationale spørgsmål: Palæstina udvalget og 
 Europapolitisk Udvalg, som vi arbejder tæt sammen med. 

 I begyndelsen af januar 2022 holdt IU årsmøde, hvor der blev valgt en koo-gruppe 
 bestående af Inger V. Johansen, Vibeke Syppli Enrum og Mikael Hertoft. Tue Magnussen er 
 suppleant. Koo-gruppen er fælles med Europapolitisk Udvalg. Mikael er kontaktperson for IU 
 og Inger for EPU. 

 Vi holder møder ca 10 gange om året om emner fra hele verden. Udvalgets møder er både 
 på Zoom og i Studiestræde – og det vil vi blive ved med: Da vi under Coronaen gik over til 
 Zoom fik vi samtidig en meget bredere dækning landet over, som vi er glade for. 

 Mailinglisten 
 Mailinglisten er der hvor vi indkalder møder og giver en vis information om, hvad der sker 
 internationalt. Som kontaktpersoner sender vi informationer videre om forskellige områder – 
 Indimellem tætner det til noget meget interessant. Da USA trak sig ud af Afghanistan i 
 sommeren 2022 førte det således til en udveksling af mange gode baggrundsartikler om, 
 hvad der skete i Afghanistan. 

 Anti Guaido demonstration 
 I maj 2021 arrangerede tidligere statsminister og generalsekretær i NATO Anders Fogh 
 Rasmussen ”Copenhagen Democracy Summit” i Skuespilhuset i København. En af de 
 inviterede talere var den selverklærede præsident for Venezuela Juan Guaido. Venezuela 
 netværket, som er et netværk af en række strukturer, tog initiativ til en demonstration ved 
 arrangementet Internationalt Udvalg tilsluttede sig demonstrationen og Mikael Hertoft holdt 
 tale. 

 Besøg fra Ukraine 
 I juni 2021 havde vi i tre uger besøg af to kammerater fra Odessa i Ukraine. De to 
 kammerater Andrei Isjenko og Vladimir Serduk repræsenterede en lille ukrainsk fagforening. 
 De ville gerne studere dansk venstrefløj, fagforeninger – specielt 3F – og kommunale 
 strukturer. Vi organiserede et program for dem, der indeholdt besøg til flere faglige 
 demonstrationer og blokader omkring Nemlig.com og sygeplejerskerne, besøg hos 3F 
 Storkøbenhavn og Rådhusene i København, Helsingør og Gladsaxe, hvor de talte med 
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 Enhedsliste medlemmer af kommunalbestyrelserne. De mødte også en række 
 venstrefløjsstrukturer og holdt oplæg på et møde i Internationalt Udvalg. 

 Faner og demonstrationer 
 IU køber løbende Enhedslistefaner, som vi med uregelmæssige mellemrum bruger til 
 demonstrationer. Andre bruger dem også, i hvert fald forsvinder de løbende. 

 Medlemmerne af IU laver altså et rimeligt solidt græsrodsarbejde på mange internationale 
 spørgsmål, men dette er fuldstændigt afhængigt af en håndfuld menneskers aktive indsats. 
 Da aktivisters indsats i sin natur er meget svingende, er aktivitetsniveauet i udvalg og 
 undergrupper også meget svingende. 

 Mikael Hertoft 

 Kontaktperson for Internationalt Udvalg. 

 Kulturpolitisk udvalg 
 Uddrag af referat fra Landsmøde i Enhedslistens Kulturudvalg. 12 april 2022 

 Mundtlig beretning: Meget lidt aktivitet i udvalget (corona) siden sidste landsmøde nov. 2020. 

 Et enkelt møde blev berammet, men måtte aflyses i sidste øjeblik. Telefon møde forsøgt 
 afholdt, men blev opgivet. 

 Keld har overfor Christian Juhl haft genfremsat et ”gammelt” udvalgsforslag om at 
 promovere et forslag om en gratisdag på landets museer (dem der er på Finansloven). 

 Vi er 62 medlemmer på udvalgets mailingsliste. 

 Forslag: 

 Vi udsender en mail, hvor vi tjekker om de enkelte medlemmer stadig er interesserede i at 
 følge udvalget. Øivind. 

 Vi vil tage fat på at udarbejde en handlingsplan med forslag til, hvordan partiets 
 Kulturpolitiske program omsættes til handling. Keld laver oplæg snarest. 

 Valg: Til koo-gruppen valgt alle 4 tilstedeværende. Kontaktperson: Øivind. 

 Evt.: Vi talte om det gamle tekstudkast til en hjemmesidetekst omhandlende Enhedslistens 
 syn på Kirke og religion. Det strandede et sted i organisationen. Vi var også inde om den 
 tekst, der ligger på partiets hjemmeside under ikonet Kulturpolitik. Denne trænger en 
 fornyelse (der står f.eks.at partiet ønsker licensen afskaffet og erstattet af skattebetalt til de 
 samme medier. Bo spurgte om KUK stadig eksisterer, men ingen vidste det. Han 
 undersøger. 
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 Kvindepolitisk udvalg 
 Året har været præget af mange aflyste planer. Bedst som vi troede, at nu lettede 
 (rejse)restriktionerne blev de strammet igen. 

 Vi har haft en del aftaler med en israelsk kvinde, der har skrevet en rapport om vold i jødiske 
 og arabiske hjem. Hendes forældre bor i DK, så aftalerne blev lagt, når hun troede, at hun 
 var hjemme, men hun kom aldrig af sted, og zoom-mødet gik helt galt. 

 Vores aflyste seminar i Odense måtte også udsættes gang på gang og blev til sidst opgivet. 

 Landskontoret har stort set ikke fungeret, så de fleste møder har været afholdt privat i 
 København. Det har derfor været svært at gøre dem tilgængelige på zoom. Til gengæld har 
 de socialt været en fornøjelse. 

 Det lykkedes os dog at afgive høringssvar til lovforslag om stalking (udmærket forslag) og 
 ændring af lov om ligebehandling (rodet, slattent, uoverskueligt og nok virkningsløst). 

 Vi har haft et godt møde med Maja A fra HB om intersektionalitet på godt og ondt. 

 8. marts fik vi markeret ved at deltage i en demonstration på initiativ fra Demos. Vi havde i 
 lyset af drabet i Aalborg besluttet at vores bannere skulle være 

 VI VIL HAVE NATTEN TILBAGE 

 og var så heldige, at Enhedslistens medlem af Borgerrepræsentationen, Gyda Heding, uden 
 at vi havde aftalt det, i sin tale faldt i hak med parolen, som resulterede i fællessang af 
 sangen med samme titel. Mange unge lærte den og hørte den for første gang. Selv om det 
 er trist, at den gamle rødstrømpesang stadig er aktuel, så var stemningen og deltagelsen til 
 demonstrationen i top. Efter demonstrationen havde udvalget arrangeret billig fællesspisning 
 og en debat med Lise Lotte Hansen “Er borgerløn et feministisk projekt” i Studiestræde. 

 Hertil kommer, at vi har vi passet vores medlemskaber i Kvinderådet og og KULU. 

 Ligebehandlingskomitéen 
 Komitéen mødtes første gang onsdag 16/6 2021, og siden to gange mere i hhv. juli og 
 august. Her konstituerede vi os, fandt en sekretær, nedfældede en forretningsorden og 
 aftalte arbejdsgange. På mødet i august deltog vores kontakt fra FU, og flere praktiske ting 
 kom på plads. 

 Komitéen har i perioden fået 2 henvendelser vedrørende sager. Ingen af dem af på 
 skrivende tidspunkt afsluttet, og der er derfor ikke givet nogen anbefaling. De to sager falder 
 ind under hhv. mobning og stalking. 

 Vi er i arbejdet med komitéens første sag stødt på en nogle udfordringer, der har haft den 
 uheldige konsekvens at trække sagen i langdrag. Den væsentligste her er en juridisk 
 afklaring, som FU har lovet at tage sig af, men som vi ikke har fået svar på efter at have 
 rykket for det flere gange hen over nogle måneder. En vedvarende udfordring er at 
 koordinere de respektive kalendere, både blandt komitéens medlemmer og med dem der 
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 skal holdes møde med. Det har også vist sig at være en udfordring, at folk nægter at holde 
 møde med, eller udtale sig til, ligebehandlingskomitéen. 

 At der kun er kommet to sager på et år kan skyldes flere ting. Først og fremmest er komitéen 
 et nyt organ, og kendskabet til komitéen skal lige nå ud til alle partiets medlemmer. Der er i 
 skrivende stund stadig ikke kommet oplysninger om komitéen og hvordan man kommer i 
 kontakt med os på partiets hjemmeside, og så vidt vi er orienteret er der heller ikke udsendt 
 kontaktoplysninger via nyhedsblade o.lign. 

 Der er endnu ikke sager nok til at der kan drages nogle generelle konklusioner om tendenser 
 i partiet. 

 Vi synes at ordningen med 3 faste medlemmer og 2 suppleanter som kan indsuppleres i 
 tilfælde af inhabilitet fungerer godt. Til gengæld ser vi et potentielt problem, når der er en 
 aktiv sag som krydser hen over årsmødet, hvor der skal vælges nye suppleanter og et nyt 
 medlem i forhold til at sikre kontinuitet i sagsbehandlingen. Vi mener, at det mest 
 hensigtsmæssige er, at dem der har startet en sag også er dem der følger den til dørs. 

 Det er i perioden ikke lykkedes for komitéens medlemmer at finde eller deltage i relevante 
 kurser, hvilket vi agter at rette op på i den kommende periode. 

 Miljøpolitisk udvalg 
 Hermed beretning for miljøpolitisk udvalg – kaldet miljøudvalget i den følgende tekst – for 
 2021, udkastet er skrevet af udvalgets koordinationsgruppe. Udvalgets aktiviteter har som alt 
 andet været præget af corona, hvilket betyder at alle møder det sidste år har været afholdt 
 på zoom, også koordinationsgruppens møder. 

 Miljøudvalget har aktuelt 157 medlemmer målt som antal folk tilknyttet vores mailingliste, og 
 fungerer som vidensbank for folkevalgte, som kontaktnetværk for grønne aktiviteter og som 
 forum for politikudvikling på det grønne område. Også i år har der været debatter og 
 spørgsmål via mailinglisten. Det er som regel god kommunikation, men vi har indimellem 
 udfordringer med ytringer, der går på personer og ikke holdninger. Vi prøver at i tale sætte at 
 vi ønsker en liste alle kan bruge uden at blive generet. 

 Udvalget har en undergruppe, som arbejder specifikt med dyrevelfærd, og andre netværk 
 der ind imellem særligt behandler emner om trafik og energi. 

 Miljøudvalget har siden det sidste årsmøde i oktober 2020 holdt 9 zoom-møder i løbet af 
 året. Som planlægningsgruppe for møderne er nedsat en koordinationsgruppe med 4 
 personer. 

 I perioden fra sidste årsmøde har mødetemaerne været: 

 Klimaforhandlinger om transport og grøn skattereform, oplæg om bioressourcer. Debat om 
 bioressourcer og bæredygtighedskrav i de kommende transport- og landbrugsforhandlinger. 
 Uenighed om at bæredygtighedskrav kan bruges til at begrænse brug afbiomasse i 
 energiproduktionen, Bred enighed om, at bæredygtighedskrav ikke er godt nok og at der er 
 brug for en reel reduktion og udfasning i brugen af bioressourcer. Udvalget vil gerne sætte 
 gang i udspil om bioressourcer til foråret (november 2020) 
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 Hvordan kan udvalget være aktivt og spille nin i det grønne arbejdsprogram vedtaget på 
 årsmødet? Oplæg fra HB og gruppediskussion (januar 2021) 

 Klima og kommunalvalg: Oplæg fra ordførere – orientering om forhandlinger på 
 klimaområdet. Orientering om affaldsforlig efter afvisning af KLs afviklingsplan for 
 forbrændingsanlæggene. 

 Oplæg fra Århus og Helsingør om klimaplaner og kommunalvalgkampen, hvad har man 
 tænkt sig at fokusere på. Klimaplaner indeholder også krav til transportområdet. Diskussion 
 af om klimaplaner DK 2020 kan anvendes, og hvordan man kan arbejde sammen mellem 
 afdelinger. Flere bud på krav – blandt andet om restriktioner på at etablere brændeovne i 
 byområder.  Ønske om bud på vegrænsning i brug af biomasse lokalt (marts 2021) 

 Trafik og infrastrukturforhandlinger: Oplæg ved ordfører Rasmus Vestergaard, og Karl 
 Vogt-Nielsen. Debat om prioriteringer i transportsektoren op til forhandlinger. Flere lokale 
 indspil med motorvejsmodstand. (marts 2021) 

 Møde om klimastrategi – oplæg fra Hovedbestyrelsen. Gruppediskussion af temaer i 
 strategioplægget. Udvalget producerede ændringsforslag der skærpede og præciserede 
 strategien. Tilbagemelding til HB ved repræsentanter for miljøudvalget. (april 2021) 

 Møde om landbrugsforhandlingerne på baggrund af regeringens landbrugsudspil som en del 
 af den nationale klimastrategi. Debat om ELs holdning i de igangværende forhandlinger og 
 initiativer på landbrugsområdet, som kan skubbe på en bæredygtig udvikling. Regeringens 
 udspil overholder ikke EU's krav i forhold til at sikre vandkvalitet. Spm. Skal vi være med for 
 at kunne holde fast i at aftalen skal opnå reduktionsmål – eller er udgangspunktet for dårligt? 
 (maj 2021) 

 Kommunalvalgstema-møde: Energipolitik med fokus på landdistrikter og landsbyer. 
 Muligheder for omstilling af varmeforsyning på landet med udfasning af naturgas, kollektive 
 løsninger på landet og lokale energifællesskaber suppleret med vedvarende 
 husstandsløsninger. Fællesskabsløsninger og energiplaner i Ringkøbing. Udvalget lagde 
 vægt på at få kommunalrødder eller baggrundsfolk til at deltage for at støtte op om grøn 
 udvikling i kommunerne. (juni 2021) 

 Kommunalvalgstema-møde: Affald og genbrug – hvordan fremmer vi affaldssortering, 
 genbrug og genanvendelse i kommuner og regioner? Hvordan bliver temaet en del af 
 valgkampen? Grønne jobs i affalds- og genbrugssektoren. Oplæg fra kommunalrødder, 
 reparations cafeernes organisation. Mange gode input, lidt usikkerhed om hvad man kan 
 som kommune i fremtiden. (August 2021) 

 Kort møde om HBs diskussion om kom forståelsespapiret i relation til klimaindsatsen. 
 Miljøudvalget havde en forberedende diskussion og flere medlemmer deltag i en del af HBs 
 debat. (September 2021) 

 Kommunalvalgstema-møde: Bæredygtige mobilitetsplaner – lokale erfaringer med at 
 mindske trafik, billiggøre kollektiv transport, fremme miljøvenlig transport og øge 
 trafiksikkerheden. Oplæg fra fire byer, diskussion om hvilke løsninger der er relevante for 
 henholdsvis land, og by, og storby og provinsbyer. Mange spændende forslag og ideer til 
 alternative måder at organisere transport på kommunalt. (oktober 2021). 

 Miljøudvalgsmøde med temaerne opsamling på kommunal og regionsvalgkampe, og 
 forberedelse af udvalgets årsmøde til januar. 
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 Indmeldinger fra flere byer med de tilstedeværende – blandede erfaringer, men de fleste 
 steder er valgkampen gået godt, og der er skabt nye kontakter til bevægelser. Selvom vi er 
 styrket er der flere steder ret spegede resultater af valget, og det er stadig ikke klart om vi 
 kan få mere igennem i de nye byråd. 

 Søren Egge præsenterede plan om at holde korte virtuelle møder om aktuelle emner der 
 forhandles eller debatteres i Folketinget. Forårets aktiviteter i Folketinget blev annonceret, 
 og der blev kort sat Els holdning til carbon capture and storage (CCS) til debat, eftersom der 
 efterfølgende vil være forhandlinger om området. 

 På den baggrund talte vi om behovet for at holde miljøudvalget orienteret og give mulighed 
 for diskussion, særligt når vi arbejder på felter hvor der lægges op til at ændre vores 
 vedtagne politik. 

 Årsmøde ideer blev diskuteret. (november 2021). 

 Overordnet har der været en del mødeaktivitet i udvalget, men generelt er deltagelsen ikke 
 så stor, og det har været svært for koordinationsgruppen at finde ud af om mødetemaer og 
 aktiviteter ikke rammer udvalgsmedlemmerne, eller om der er en mere alvorlig afmatning i 
 udvalget. I november forsøgte koo-gruppen at invitere til det første fysiske møde i lang tid, 
 men der var ikke stor tilslutning til det heller, måske på grund af træthed efter 
 kommunalvalgkampen. 

 Ud over udvalgets møder er miljøudvalget blevet inddraget i flere HB møder med 
 klimapolitisk indhold, og folketingsgruppens ordførere er begyndt at invitere til korte virtuelle 
 møder med helt aktuelle temaer, så mailing listens medlemmer kan diskutere og være en del 
 af at fastlægge politikken. 

 Sidste år satte vi os for at få skabt et medie med mulighed for at lægge ideer til politiske 
 tiltag og forslag, notater om hvordan vi har taget stilling til miljøspørgsmål og 
 problemstillinger, som kan anvendes af medlemmer i kommuner og regioner. Det er ikke 
 lykkedes, da vi ikke har kunnet finde en platform, som er understøttet af ELs egen 
 IT-struktur, og da vi har ventet på nogle muligheder, der skulle udvikles fra landskontoret. 
 Dette er fortsat et ønske at kunne dele viden og forslag. 

 Med venlig hilsen for koordinationsgruppen, Rikke Fog-Møller 

 Palæstinaudvalget 
 Aktioner og tiltag har der været i afdelingerne 

 Esbjerg:  var på gaden i december 2021 om boykot. Flyeren, som Niels Christian lavede, 
 blev taget godt imod. Der var også læserbreve i Jyske Vestkysten. 
 https://jv.dk/artikel/derfor-siger-vi-boykot-israel 

 Der er aktivitet i Enhedslisten lokalt. Desuden er der en tværpolitisk Palæstinagruppe med 
 deltagelse fra Rad.Venstre, SF, Socialdemokraterne, Ehl. og Esbjerg Fredsgruppe. Der har 
 været gadeaktivitet hvor man solgte mad til fordel for børnene i Gaza. Der var en stor 
 demonstration i Esbjerg i maj – med 100-150 deltagere. 
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 København: Demo på Rådhuspladsen 16. maj sammen med de palæstinensiske 
 organisationer. Hans holdt tale sammen med palæstinensere.  Der har været debat i 
 Borgerrepræsentationen om boykot af bosættervarer. 

 Der arbejdes politisk for at give en af pladserne i byen navnet Palæstinas Plads. 

 Der har desuden været demo. 14. maj: Stop Israels Apartheid foran Israels ambassade, og 
 en demonstration på Christiansborg. 

 Zoom-møde på nettet: 15. maj var der Zoom-møde om Nakba, zoom møde om konflikten 
 med Tarek Hussein, Leila Stockmarr, og Poya Pakzad, og Zoom-møde Mogens Lykketoft og 
 senere med Lasse Ellegaard. 

 Der har været et zoom møde i kredsen. Jewish National Front, som støtter israelske 
 projekter på Vestbredden. De er skattefritaget som almennyttig forening. Sagen har været 
 rejst i folketinget for nogle år siden, uden at der var flertal for at fjerne skattefriheden. Der er 
 stadig debat om udnævnelsen af Palæstinas Plads i København. Forslaget har været i 
 Borgerrepræsentationen, men vandt ikke flertal. 

 Der er flere dage, som kan bruges i forbindelse med Palæstina-solidaritet: 

 ·       International uge mod Racisme 21-27 marts. 

 ·       Nakba-dag 15. maj . 

 ·       Int. Flygtninge-dag 20 juni. 

 ·       FN-dag for international solidaritet med Palæstina 29.november. 

 Vejle:  Der har i juni været demonstration på Torvet  og i gaderne. 

 Odense:  Demonstration mod krigen i Gaza i maj. Hurtig arrangeret. Mange deltagere. 
 Desuden er der lavet en film med hjælp fra en drone. Der er lavet en ny organisation, som 
 laver møder og forskellige aktiviteter med opbakning fra 6000 deltagere. Der er 4 forskellige 
 arbejdsgruppe bl.a. en eventgruppe og en dokumentationsgruppe. Arbejdet er tværpolitisk. 

 Har lavet en gruppe, der opbygger en vidensbank på nettet om konflikten. Den findes under 
 Palæstina-event Odense. Desuden lavede gruppen boykot-aktion, der satte nye 
 oprindelseslande-mærker på varer i et supermarked. 

 Århus:  Der har været demo og forskellige uddelingsaktiviteter. Fra 9.-12. september var der 
 arrangeret Palæstina-filmfestival i biografen Øst for Paradis. 

 Århus har startet en madklub sammen med Mellemfolkeligt Samvirke til fordel for Palæstina. 
 Desuden fortælleklub med workshops. Link lægges ind på Facebook. Der har været en 
 Israel dag på DOK-1, som Århus-gruppen har protesteret imod. 

 Debat  om antisemittistiske indslag i demo’er, taler på dansk, selvstændig økonomi, 
 palæstinensere i boykot-arrangementer, hvem beslutter, hvornår Ø er medarrangør? 

 Facebook-side  . Vi har en Facebook-side, men vi har ikke adgang. Der var en længere 
 debat, om hvordan vi får den i brug. Bodil og Jakob Nerup har adgang til siden. Niels 
 Christian undersøger sagen. 
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 Konferencen.  Vi gennemførte vores konference 29. november i efteråret digitalt på grund 
 af. Der var mere end 50 deltagere og lærerige oplæg fra Manuel Hassassian, Sune 
 Haugbølle, Bilal Al-Issa, Leila Stockmar og Lars Erslev Andersen. 

 Desværre lykkedes det ikke at få de 4 gode foredrag lagt op på internettet. Hans fik en 
 bevilling hjem til konferencen fra 1. maj fonde på 6.000 kr., som vi ikke fik brug for, og som vi 
 sender tilbage. Vi må overveje, om vi kan gentage succesen til efteråret – evt. 29. november, 
 gerne hvor retten til vand indgår. 

 Situationen i Palæstina 
 Israel har intensiveret overgreb på og fængslinger af palæstinensiske 
 menneskerettighedsaktivister. 

 Bennet har under et besøg hos Biden erklæret, at han ikke bakker op om en palæstinensisk 
 stat. 

 Gaza-krigen gav desværre et meget begrænset politisk efterspil, hvor vi trods ihærdig 
 indsats ikke fik regeringen til at stemme for en uvildig undersøgelse af begge sider (Israel, 
 Hamas og Islamisk Jihad) gennem FN’s Menneskerettighedsråd. Vi har dog en 
 vedtagelsestekst, hvor der står at regeringen skal arbejde for – gennem EU og FN – at 
 blokaden af Gaza ophæves – det følger vi op på. 

 Vi arbejder med b-forslag om at anerkende Israels styre som apartheid. 

 PA har dræbt en kritiker/menneskerettighedsaktivist i fængslet, og myndighederne har tævet 
 de, der protesterede. PA har fungeret som Israels forlængede arm. Der har været flere 
 internationale protester. 

 Det nationale valg i Palæstina er udsat. Abu Masen stiller ikke op til valget, hvornår det end 
 kommer. 

 Der bliver lokalvalg 26. marts. 

 USA's nye præsident Biden har ikke ændret USA's Israel (Palæstina) politik. 

 Israels nye premierminister Bennet tilhører højrefløjen i israelsk politik, men aktiv rival til 
 Netanyahu. Derfor har han dannet regering med Arbejderpartiet og et mindre parti. 

 Enhedslisten rejser debatten om apartheid i Folketinget efter at Amnesty International har 
 offentliggjort en omfattende rapport. 

 Israel har forbudt 6 menneskerettighedsorganisationer og har stemplet dem som 
 terrororganisationer. 

 Vi har fået regeringen til at acceptere at palæstinensere kan få skrevet i passet og 
 kørekortet, at de kommer fra Palæstina, Vestbredden eller Østjerusalem. 

 Vi har sammen med SF haft et samråd om Israels nedrivninger på Vestbredden. 

 Palæstina Projektet 
 Thomas, Inger , Youssef og Inger er aktive i projektgruppen, der formidler samarbejde 
 mellem unge fra FIDA, DFLP og PPP. 
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 Der er dannet et fælles ungdomsforum, der gennemfører kurser og debatter om hvordan 
 man styrker unge – ikke mindst unge kvinder – i det palæstinensiske samfund. Pengene 
 kommer fra det statslige DIPD. Det har været svært at få afsluttet regnskaber pga. covid. 

 Venstrepartiet i Sverige har støttet projektet via deres organisation VIF. 

 Rød-Grøn Ungdom har en Palæstina-gruppe. De sender en delegation på 5 mennesker til 
 PPPs ungdomslejr. De overvejer at holde møde med alle 3 ungdomsgrupper som et led i 
 projektet. 

 Der forhandles om en ny koordinator, der bor i Palæstina (tidl. Rosa Luxemburg Stiftung). 

 Kontakten er forbedret og projektgruppen arbejder med dem om at lægge nogle strategiske 
 rammer. 

 Aktiviteter 
 Det foreslås, at apartheid tages op i Folketinget og BDS/boykot-aktiviteter prioriteres. Evt. 
 via aktiviteter i december, hvor der er israelske dadler i mange butikker. 

 Folderne om forskellige emner kan stadig bruges (Human Right March). 

 Det foreslås, at vores udadvendte Facebook-side prioriteres med jævnlige nyhed. 

 Det foreslås at der laves fakta-foldere om antisemitisme, bosættelser mm. 

 Vi vil gerne have flere medlemmer i udvalget. 

 Fredsvagterne (ISM) har i maj 20-års jubilæum. 

 Politisk økonomisk udvalg 
 Politisk Økonomisk Udvalgs arbejde har tre ben: 

 1. Udvalgsmøder - primært for udvalgets medlemmer, andre er velkomne: 
 Formålet er, 
 at diskutere et aktuelt økonomisk emne, 
 at kvalificere os i forståelsen af den politiske økonomi evt. med brug af ekstern 
 oplægsholder, 
 at diskutere og kvalificere politiske forslag, uddelingsmaterialer, debatindlæg, artikel- og 
 bogudkast m.m. fra hovedbestyrelse eller folketingsgruppe, herunder det økonomiske 
 sekretariat, PØUs arbejdsgrupper og enkeltpersoner og andet med relevans for udvalgets 
 arbejde 
 at holde os orienteret om og diskutere folketingsgruppens arbejde og prioriteringer med de 
 relevante MF'ere. 

 2. Arbejdsgrupper - primært ad hoc arbejdsgrupper og studiekredse for udvalgets 
 medlemmer og andre. 
 Formålet er, 
 at udvikle og skrive politiske forslag, uddelingsmaterialer, debatindlæg, artikler og bøger og 
 forberede møder. Arbejdet kan både være udforskende og formidlende. 

 3. Debat- og oplysningsvirksomhed. 
 Formålet er 
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 at oplyse om og udvikle Enhedslistens politik gennem mindst ét årligt seminar ude i landet, 
 offentlige møder arrangeret af udvalget og andre samt lokale afdelinger, 
 at deltage i den offentlige debat i de skrevne og elektroniske medier og gennem udgivelser 
 enten som udvalg eller som udvalgsmedlem. 

 Beretning for 2021/22 
 Politisk Økonomisk Udvalg har 106 medlemmer rundt om i landet 

 Prioriterede arbejdsområder: 

 1.  Klimaøkonomi. Økonomien i, hvordan vi når målet om en 70 pct. reduktion af 
 drivhusgasserne i 2030. Det handler om både produktions- og forbrugssiden. 
 (Tovholder: Jørgen Colding Jørgensen). 
 Ingen aktivitet ud over generalforsamlingsoplægget og et af indlæggene på 
 seminaret om planøkonomi og markedskræfter, se nedenfor. 

 2.  Den finansielle sektor. Bankerne og corona-krisen, Samfundsbanken, Bankunionen, 
 hvidvask gennem banker. (Tovholder: Søren Kolstrup) 
 Aktiviteter op til kommune- og regionsvalget: Udarbejdelse af:  ”Forslag til 
 folketingsbeslutning om udarbejdelse af en eller flere modeller for en udvikling af det 
 offentliges banktilbud”. Forslaget blev ikke fremsat i Folketinget. 
 Debatarrangementer, se nedenfor. Indlæg i Rød+Grøn, kronikker i Jyllands-Posten 
 og Solidaritet samt debatindlæg i min. 7 provinsaviser i samarbejde med 
 folketingssekretariatet. 

 3.  Erhvervspolitiske udspil. Demokratiske virksomheder, offentlig vaccineproduktion, 
 betalingsbalance. (Tovholder: Søren Kolstrup). 
 Demokratiske virksomheder: Fælles kronik: Per Bregengaard, Søren Kolstrup, 
 Victoria Velasquez: ”Skattevejen til demokratiske virksomheder” (Solidaritet) 
 Vaccineproduktion: Et arbejdsgruppemøde. Initiativer i forhold til 
 sundhedsordføreren. Der foreligger fra Søren Kolstrups hånd et første udkast til et 
 beslutningsforslag. 
 Betalingsbalance: Debatarrangement, se nedenfor. 

 4.  Udhuling og forringelser af overførselsindkomsterne. Ydelseskommission. 
 Tilbagetrækning. (Tovholder: Anders Hadberg). 
 Ingen aktivitet. 

 5.  Socialisme. Nordisk socialisme-møde i maj, mv. (Tovholder: Per Bregengaard). 
 Debatarrangementer, se nedenfor. Anmeldelser  og indlæg i Solidaritet.dk. Udgivelse 
 af studiekreds- og debatbogen: ”Er Nordisk Socialisme en farbar vej?” (Solidaritet) 
 med forord af PØU. 

 6.  Kriseteorier – som grundlag for krisepolitikker. Arbejdsværditeori. (Tovholdere: Per 
 Bregengaard & Flemming Bjerke). 
 Ingen aktivitet. 

 7.  Økonomiske modeller. Alternativer til ADAM. Med videre. (Tovholder: Flemming 
 Bjerke) 
 Et arbejdsgruppemøde. 
 Ingen resultater. 

 8.  Transportøkonomiske beregninger. Problemer med samfundsøkonomiske 
 vurderinger af motorvejsprojekter. (Tovholder: Margit Kjeldgaard). 
 Gruppens arbejde har bl.a. resulteret i læserbreve Frederiksborg Amtsavis. 

 Afholdte møder, seminar og arbejdsgruppemøde: 

 20.3.2021. Generalforsamling. Beretning og årsplan blev vedtaget. Følgende blev valgt til 
 koordinationsudvalget: Anders Hadbjerg (kontaktperson), Katarina Held, Jørgen Colding 
 Jørgensen, Flemming Bjerke, Per Bregengaard. 
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 20.3. Generalforsamlingsmøde: CO2-afgifter som et middel til at nå de 70 %'s reduktion. 
 Oplæg ved Mikael Skou Andersen (professor) og Jon Burgwald (klimarådgiver for Ø). Op til 
 43 deltagere via zoom. 

 24.3. Arbejdsgruppemøde: Offentlig vaccineproduktion. Oplæg ved: Peder Hvelplund (MF 
 for Ø), Camilla Foged (prof. På KU i vaccinedesign og levering.), Lars Mogensen (mdl. af 
 Region Syd for Ø), Søren Kolstrup (medlem PØU) og Flemming Bjerke (medlem af PØU). 7 
 deltagere via zoom. 

 13.4. Afdelingsmøde, Vestamager. Flere oplægsholdere fra PØU. 

 19.4. Offentligt debatmøde: Betalingsbalancen og statens dybe lommer. Oplæg ved Jesper 
 Jespersen (økonom, professor emritus), Karen Helveg Petersen, (økonom, ph.d., PØU) blev 
 syg og ertattedes af Per Bregengaard (medlem af PØU). Via zoom. .80 deltagere. 

 16.5, 18.5., 19.5., 20.5. Offentlige debatmøder: Visionær debat om Nordisk Socialisme. 
 Oplæg ved Pelle Dragsted (forfatter m.m.). Kommentar ved: henholdsvis Per Claussen 
 (byrådsmedlem Ø), Holger K Nielsen (tidl. formand for SF), Per Claussen (byrådsmedlem 
 Ø), Finn Sørensen (tidl. folketingsmedlem Ø). I samarbejde med afdelingerne i Ålborg, 
 Nørrebro, Hillerød og Roskilde. I alt ca. 300 deltagere til stede og via zoom. 

 8.6. PØU-møde om igangværende projekter: Status på og diskussion af offentlig 
 vaccineproduktion v. Søren Kolstrup og Flemming Bjerke. Materialesamling vedr. debatten 
 om ”nordisk socialisme”, en kort orientering v. Per Bregengaard. Diskussion af oplæg til 
 folketingsbeslutning og kommunalvalgkamp om en samfundsbank v. Lotte Thurøe Andersen 
 og Per Bregengaard. Status på arbejdet med økonomiske modeller v. Jørgen Colding 
 Jørgensen og Flemming Bjerke. 

 14.7. Enhedslisten sommerlejr: Oplæg om, at krav om flere offentligt ejede banker skal være 
 en del af kommune- og regionsvalgkampen. Hvordan bliver Enhedslisten bedre til 
 kampagner og til at udvikle politik? Gør medlemmernes politikudvikling mere meningsfuld og 
 de folkevalgte fuldt integreret i Enhedslisten. Oplæg: Per Bregengaard. 

 7.9. Offentligt møde om en samfundsbank i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler og over zoom. 
 Oplæg Pelle Dragsted, Rune Lund blev forhindret. (20 fysiske deltagere og 20 via zoom). I 
 samarbejde med Nørrebro-afdelingerne. 

 13.10. PØU-møde og for andre Ø-medlemmer: Status på og diskussion af reform- og 
 finanslovsforhandlingerne v. økonomiordfører Rune Lund. (Zoom-møde) 

 24.11. Offentligt møde om kapitalismen i dag. Oplæg: Mikael Nyeng (svensk journalist) (30 
 deltagere). I samarbejde med Institut for Marxistisk Analyse og Nørrebroafdelingerne. 

 6.12. PØU-møde: Er Nordisk Socialisme en farbar vej? - diskussion af udkast til en debat- 
 og studiekredsbog vedrørende Pelle Dragsteds: Nordisk socialisme og beslutning om PØUs 
 forord. Oplæg ved Per Bregengaard (PØU) og Pelle Dragsted (forfatter m.m.) 

 22.1.2022. Offentligt seminar om planøkonomi og markedskræfter. Oplæg ved Hans Aage 
 (professor i nationaløkonomi, dr.polit., RUC), Laura Horn (lektor i politisk økonomi, RUC), 
 Per Henriksen (tidl. politisk rådgiver), Katarina Held (mag.art. i litteraturvidenskab, PØU) 
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 Seminaret var planlagt til at finde sted i Kolding med transmission over zoom. På grund af 
 den usikre corona-situation og mulige restriktioner og under indtryk af meget få tilmeldinger 
 til det fysiske arrangement set i forhold til zoom-tilmeldinger op til jul, besluttede vi at rykke 
 arrangementet til zoom med opfordringer til at mødes lokalt. (51 zoom-forbindelser, op mod 
 75 deltagere inkl. lokale forsamlinger) 

 1.2.022. Folketingets samarbejde med PØU og PØU’s samarbejde med Folketinget. Oplæg 
 ved Rune Lund, MF og Søren Kolstrup og Per Bregengaard (PØU). (8 fysiske deltagere og 5 
 via zoom) 

 Videoer på hjemmesiden:  https://politisk-oekonomisk.enhedslisten.dk/ 
 Vi har i perioden optaget vores oplægsholdere inkl. powerpoints og lagt videoerne på vores 
 hjemmeside. Gennem det seneste år har godt 11.000 besøgende aflagt hjemmesiden godt 
 35.000 besøg. 

 Samarbejdsaftale mellem Folketingsgruppen og Politisk Økonomisk udvalg – udspil 
 fra Folketingsgruppen, tiltrådt på Politisk Økonomisk Udvalgs møde d. 1.2.2022: 
 Medlemmet af PØUs koo-gruppe fra Christiansborg, en rådgiver fra økonomiteamet, bør 
 være formidlende bindeled mellem PØU og sekretariatet på Christiansborg. 

 At være formidlende bindeled betyder for PØU, at medlemmet deltager i koo-gruppens 
 møder med henblik på a) at videreformidle aktuelle og relevante dagsordener fra 
 Christiansborg samt b) videreformidler og koordinerer med koo-gruppen, hvordan 
 Christiansborgs økonomiteam forestiller sig, at PØU evt. kan blive involveret i 
 Christiansborg-opgaver, herunder fx politik-udvikling, analyse- og research-opgaver, 
 debatindlæg, kvalitetssikring af politiske udspil m.v. 

 At være formidlende bindeled betyder for Økonomiteamet på Christiansborg, at medlemmet 
 videreformidler optegnelser fra koo-gruppens møder, herunder a) aktuelle dagsordener i 
 PØU som fx planlægning af debatarrangementer, b) PØU’s arbejde med egne dagsordner 
 med henblik på at diskutere med Økonomiteamet på Christiansborg hvordan økonomiteamet 
 eventuelt kan understøtte disse, samt giver tilbagemeldinger om, hvordan PØU ser sig selv 
 ift. at indgå i det arbejde, Økonomiteamet på Christiansborg beder PØU om hjælp til. 

 Det vil derfor være ét eller flere andre PØU-medlemmer i Koo-gruppen, som står for: 

 1.  Den konkrete planlægning af fx debat-arrangementer samt PØU’s arbejde i øvrigt, 
 herunder opgaver ifm. afholdelsen af koo-gruppens møder som fx udarbejdelse og 
 udsendelse af dagsordener og referater samt opgaver af mere praktisk karakter. 

 2.  Modtagelser og håndtering af indmeldelser i PØU fra Landskontoret mhp. 
 videresendelse til PØU i øvrigt eller officiel post fra Enhedslisten mhp. videreformidle 
 til koo-gruppen eller hele PØU. 

 Senior- og Ældrepolitisk udvalg (SÆPU) 
 Beretning fra Senior- og Ældrepolitisk udvalg (SÆPU) 
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 Vi er nu en fast kerne på 10 – 12 medlemmer i en koordinationsgruppe. Vi har haft et fint 
 samarbejde med Liv Nanna Hansson og Jakob Sølvhøj. Pernille havde rimeligt travlt så vi 
 lærte ikke hinanden at kende. Tak til alle. 

 Vi har i året været rimelig udadvendt. Vi deltog på zoom i REKOKO med et oplæg om 
 forbedringer af plejehjem, herunder et om friplejehjem var løsningen. Vi deltog på 
 Sommerlejren med en workshop, og vi har udarbejdet en pjece til brug for KV 21 og RV 21. 
 Flere afdelinger har støttet tryk af pjecen. Tak til dem. 

 Senior- ældrepolitik spænder over mange politikområder, som ydelser, 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 med bestyrelser og omsorgsfuld 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. 

 Vi har arbejdet med følgende områder: 

 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 støttede Borgerforslaget FT-07194, men FTG gjorde ikke, idet var ufinansieret. 
 Senere blev det dog taget op i Finanslovsforhandlingerne. Det koster 38 millioner. Det er 
 fortsat et krav, som forsøges finansieret gennem de midler der er afsat på ældreområdet. 

 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. 

 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 indtægt. 40% lever af deres folkepension og ATP. 
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 EL valgte at kræve gratis tandpleje til de unge og fik det igennem i 
 finanslovsforhandlingerne. 

 C. Ægtefælde modregning (sambeskatning – dyne løfteri) 

 Der findes mange eksempler på skævhed i den nuværende lovgivning, hvis begge ikke er 
 pensionister. 

 Når den ene ægtefælle / samboende arbejder, får den anden mindre folkepension 
 (tillægsbeløbet kan forsvinde helt). Det er uværdigt at ens pension nedsættes på grund af 
 man er samboende og det medfører måske 2 boliger, mindre arbejde fra den arbejdende så 
 den anden kan få mere osv. 

 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. 

 I “Danmark kan mere I”  , som træder i kraft 1. januar 2023, er det aftalt at afskaffe 
 modregning som følge af parternes arbejdsindkomst i social pension: 

 1. 
 Cirka 100.000 folke-, senior- og førtidspensionister vil fremover ikke blive trukket i 
 pensionen, når deres ægtefælle eller samlever arbejder. 

 Forliget indeholder også: 

 2. 
 Det bliver økonomisk mere attraktivt for pensionister at arbejde. Aftalen sikrer, at omkring 
 50.000 færre folkepensionister modregnes i deres pension. Det gælder af egen 
 arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. 

 Dette kan være problematisk idet de nedslidte ikke kan supplere deres pension med 
 arbejde. 

 Der ændres ikke på de eksisterende fradragsgrænser, aftrapningsprocenter og satser i 
 pensionssystemet. Tilsvarende ændres der ikke i reglerne om ægtefælleafhængighed for 
 andre skattepligtige indkomster. Det vil sige, at fx udbetalinger fra private 
 pensionsopsparinger samt kapitalindkomst og indkomster fra aktieafkast stadig kan føre til 
 nedsættelse af pensionerne. 

 Gifte og samboende pensionister får ikke det samme som 2 enlige. Der bliver ikke ændret 
 ved satserne. 

 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. 
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 Tab af færdigheder som syn og følesans som gør bl.a. at ældre kan få problemer, også med 
 mobiler. Desuden er der alle dem der ikke vil have med IT at gøre. 

 IT Universitetet har udgivet: ”Det digitale samfund ekskludere udsatte ældre”. Og det er ikke 
 opmuntrende læsning. 

 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. Hæve den universelle folkepension 

 Efter at folkepensionen ikke mere skal betale til sats puljemidler (0,3%), skal det tabte 
 indhentes og den skal fuldt ud følge med lønudviklingen. 

 ATP er et vigtigt supplement til folkepensionen og skal bevares og helst udbygges. 

 F. Arbejdet 

 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. 

 En ældrepolitisk konference har ikke været mulig i 2021, men vi arbejder på en i efteråret 
 2022 

 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 med Liv og Jakob er den 20. april 2021. Vores eget møde i SÆPU er 
 den 31. maj. 

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

 Beretning Torben Conrad, kontaktperson 
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 Socialpolitisk udvalg 
 Covid 19 har i perioden stadig sat begrænsninger for at mødes fysisk. Møder på Zoom og 
 webinarer er til gengæld blevet hverdag. 

 Børnenes Lov 
 Det er i disse måneder, at regeringens Børnene først-lovgivning skal implementeres ude i 
 kommunerne. I lovgivningen er der lagt op til flere tvangsanbringelser og tvangsfjernelser. 
 Ingen børn skal naturligvis vokse op i hjem, hvor forældrene ikke har de nødvendige 
 ressourcer til at varetage omsorgen for et barn. I Barnets Lov tales der om trivsel løsrevet fra 
 familiernes materielle vilkår. Det anslås, at 60.000 børn lever i fattigdom. Loven vil styrke 
 barnets retsstilling, men barnets ret til et liv uden fattigdom nævnes ikke. Et trygt og stabilt 
 børneliv kommer ikke alene ved at give sagsbehandlerne pligter og børnene rettigheder. Det 
 kræver kvalitet i sagsbehandlingen helt ud i krogene af systemet. 

 Vi har i udvalget fortsat fokus på, at der er brug for 

 -  Opgør med børnefattigdom 
 -  Styrkelse af det forebyggende arbejde med tværfaglige indsatser 
 -  Bedre rammer for tidlig indsats og bedre og mere opbakning til familier, der har 

 behov for støtte 
 -  De retssikkerhedsmæssige problemer, der knytter sig til anbringelsesprocessen. 

 Ydelseskommissionen 
 Socialpolitisk Udvalg bød på den baggrund ind med en workshop på Rokoko, hvor vi under 
 overskriften ”Du være de fattiges værner og de riges ris – opgør med fattigdomsreformerne” 
 gennemgik Ydelseskommissionens forslag til reform af kontanthjælpssystemet, hvor der ikke 
 bliver gjort op med fattigdomsydelserne, men alene rørt rundt i gryden og omfordelt inden for 
 gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Intet tyder på, at der vil blive taget skidt til at gøre op 
 med det bespænd, at ydelseskommissionens anbefalinger skulle være udgiftsneutrale. 
 Regeringen forventes at fremlægge forslag til nyt kontanthjælpssystem i slutningen af maj 
 måned. Der forhandles netop nu og det ser ud til at være op ad bakke med at sikre helt 
 nødvendige forbedringer af ydelserne. Udvalget har haft et godt samarbejde med Victoria 
 Velásques, der deltaget i udvalgets møder og løbende holdt udvalget opdateret. 

 I samarbejde med en lang række forskerne fra tænketanken Socius har Dorte Olsen fra 
 udvalget arbejdet med at få vores synspunkter i pressen og ud til en bredere kreds, for at slå 
 det fast med syvtommer søm, at kontanthjælpen skal gives efter behov og ikke efterlade 
 familier i fattigdom. Her konstateres det, at kontanthjælpen er gået fra at være en næsten 
 ensartet kontant ydelse til nu at udgøre et sammensurium af forskellige ydelser knyttet til 
 krav om eksempelvis aktivering, 225-timers arbejde og sanktioner. Det eksisterende 
 kontanthjælpssystem er for længst blevet så uigennemskueligt, at det truer både 
 ydelsesmodtagernes og samfundets retssikkerhed. Der er brug for en behovsbestemt ydelse 
 til de dårligst stillede i samfundet kunne omfatte tre elementer: Et ensartet rådighedsbeløb 
 baseret på budgetter, som angiver et beskedent budget og levevis, et børnetillæg, der sikrer, 
 at alle børnefamilier med et, to eller flere børn har samme levestandard og et boligtillæg, 
 som dækker den enkeltes boligudgifter og sikrer, at modtagerne kan blive i deres bolig. Et 
 ydelsessystem, der bygger på et behovsprincip og samtidig vil afhjælpe 
 fattigdomsproblemer. 

 Samarbejde med Arbejdsløshedsnetværket 
 Socialpolitisk udvalg deltog i seminar om bl.a. jobcentrenes arbejde og målet om, at sikre 
 alle ledige en værdig sagsbehandling.  Der har været afholdt fælles webinar om 
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 Enhedslistens medspil og modspil til jobcentrene og brugen af Håndbog for 
 beskæftigelsespolitik i kommunerne og Håndbog for retssikkerhed. 

 Temanummer i Rød+Grøn 
 Socialpolitisk Udvalg bidrog med en lang række artikler til Rød + Grøns temanummer, 
 december 2021, hvor der blev kastet lys over beskæftigelsespolitikken. Der er med rette 
 spurgt om socialpolitikken er blevet erstattet af beskæftigelsespolitik. Socialpolitisk Udvalg 
 ville endnu engang slå et slag for, at socialpolitikken kommer til at spille en langt større rolle i 
 arbejdet med at hjælpe de mange ledige, syge, nedslidte og socialt udsatte. Tendensen er 
 klar. Ydelserne og indsatserne for dem, der af forskellige årsager står midlertidigt eller 
 langvarigt uden for arbejdsmarkedet er blevet til ren beskæftigelses- og 
 arbejdsmarkedspolitik. Det handler om at øge arbejdsudbuddet og tilfredsstille 
 arbejdsgivernes behov for arbejdskraft. Det er hvad et bredt flertal af Folketingets partier har 
 lovgivet om i mere end 20 år. I Enhedslisten holder vi fast i, at socialpolitikken er utrolig 
 vigtig, når mennesker skal hjælpes varigt i job på enten ordinære eller særlige vilkår eller 
 sikres førtidspension, hvis de ikke længere kan arbejde. 

 Indsatsen i Socius 
 De mange restriktioner, der blev indført i forbindelse med Covid 19 betød derværre, at luftet 
 gik noget ud af det momentum Socius, oplevede ved sin start. Tænketankens forskergruppe 
 har årets løb holdt gryden lidt i kog ved at levere artikler og kronikker til dagspressen. Lige 
 nu holdes der et vågent øje med forslag til den kommende kontanthjælpsreform, som uden 
 tvivl vil kalde på handling. 

 Organisatorisk 
 Socialpolitisk Udvalg har 55 medlemmer. 

 På sidste års generalforsamling valgtes følgende til arbejdsgruppen: 
 Ingelise Bech Hansen, Bushra Bashir Ali, Helene Forsberg, Karian Kaki, Bente Møller, Lole 
 Møller, Dorte Olsen, Christine Sarka og Kim Tverskov. 

 Sommerlejrudvalg 
 Enhedslistens sommerlejr afholdes i år i uge 30 fra den 24. til 30 juli og planlægningen er i 
 gang. Sommerlejren er udsolgt med 90 deltagere, inkl. 23 børn. Udvalget består af ca. 6-10 
 personer. Claus Højsgaard er kontaktperson. Der er blevet bevilliget 10.000 kr fra HB. Det 
 samlede budget er på ca. 160.000 kr. Vi er på nuværende tidspunkt under afklaring af 
 programmet som indtil videre ser sådan ud: 
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 Sundhedspolitisk udvalg 

 ENHEDSLISTEN 
 Sundhedspolitisk udvalg 
 Koordineringsgruppen 

 ÅRSBERETNING FOR ENHEDSLISTENS SUNDHEDSPOLITISKE UDVALG 2021-22 

 Medlemsstatus 
 Sundhedspolitisk udvalg har ved udgangen af februar 2022 50 medlemmer. Medlemmerne 
 har en bred baggrund, de fleste dog inden for sundhedsfaglig beskæftigelse. 
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 Alderssammensætningen er bred, de fleste dog i den høje ende. Geografisk er 
 medlemmerne spredt, dog flest i de største byer. 

 Mødevirksomhed 
 Udvalget gennemførte 10. juni 2021 et temamøde på zoom om ulighed i sundhed med 
 oplæg af professor Finn Diderichsen, Københavns universitet, og daværende 
 sundhedspolitiske ordfører Pernille Skipper. Mødets afsæt var rapporten ”Indsatser mod 
 ulighed i sundhed”, som er udgivet af Københavns Universitet og Sundhedsstyrelsen. Den 
 beskriver, hvor man kan sætte ind for at nedbringe social ulighed i sundhed og bygger på en 
 systematisk gennemgang af den eksisterende viden. Mødet havde op til 28 deltagere. 

 Et opfølgende temamøde med fokus på et konkret projekt til bekæmpelse af ulighed i 
 sundhed var planlagt til afholdelse i efteråret 2021, men måtte desværre aflyses og søges i 
 stedet gennemført i foråret 2022. 

 Kontakt til folkevalgte 
 Med sigte på den kommende 10 års plan for udviklingen af det psykiatriske område, 
 nedsatte Sundhedspolitisk udvalg medio 2021 en baggrundsgruppe, der skulle bistå 
 Enhedslistens ordfører(e) med vurderinger af Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens 
 faglige oplæg til psykiatriplanlægningen, og komme med input i forbindelse med de politiske 
 forhandlinger om planen. 

 På grund af forsinkelser i udsendelsen af det faglige oplæg, er baggrundsgruppen først 
 kommet i gang med arbejdet i foråret 2022. Redegørelse for arbejdet i baggrundsgruppen 
 indarbejdes efterfølgende. 

 I lighed med 2021 forestod Sundhedspolitisk udvalg ved REKOKO konferencen 5. februar 
 2022 en sundhedspolitisk workshop, denne gang med fokus på Enhedslistens forventninger 
 til en kommende sundhedsreform, hvor udvalgets Koordineringsgruppe har udarbejdet et 
 oplæg. I workshoppen blev oplægget præsenteret af Peter Orebo Hansen. 

 Udvalgets Koordineringsgruppe har i det seneste års tid holdt jævnlige møder med 
 sundheds- og psykiatripolitisk ordfører Peder Hvelplund, hvor bl.a. ovennævnte oplæg er 
 blevet gennemdrøftet. 

 Der er i forbindelse med den kommende sundhedsreform nedsat endnu en 
 baggrundsgruppe med deltagelse af kommune- og regionsrepræsentanter, den 
 sundhedspolitiske ordfører og velfærdskonsulenten samt to repræsentanter for 
 Sundhedspolitisk udvalgs Koordineringsgruppe. 

 Interessegrupper 
 På forslag fra et par medlemmer af Sundhedspolitisk udvalg, har disse taget initiativ til 
 nedsættelse af interessegrupper om henholdsvis miljø og sundhed og om EMF. Udvalgets 
 medlemmer er inviteret til at deltage. Redegørelse for interessegruppernes arbejde 
 vedlægges særskilt. 

 Hjemmeside 
 Sundhedspolitisk udvalg har en hjemmeside, der dels rummer orientering om udvalget og 
 dets arbejde, dels generelt aktuelt sundhedspolitisk og sundhedsfagligt stof. Enhedslistens 
 Sundhedspolitiske delprogram og partiets forskellige udmeldinger på det sundhedspolitiske 
 område gennem de senere år er også tilgængelige på hjemmesiden: 
 sundhedspolitisk-udvalg.enhedslisten.dk 

 Koordineringsgruppen 
 Efter medlemsmødet 27. august 2020 bestod Koordineringsgruppen af: Margit Velsing 
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 Groth, Else Kayser, Pia Weise Pedersen, Mogens Elmer, Peter Orebo Hansen, Claus 
 Jensen og Niels-Erik Aaes. Siden da har Pia Weise Pedersen, Mogens Elmer og Claus 
 Jensen forladt gruppen. 

 Koordineringsgruppen har taget initiativer til supplering af Koordineringsgruppen, som har 
 resulteret i at Line Elvien (medlem af Enhedslistens Psykolognetværk) er indtrådt og Thea 
 Degett deltager som kontakt til Lægenetværket. 

 Koordineringsgruppen har siden maj 2021 afholdt 8 møder via Zoom, hvoraf en del er 
 gennemført med deltagelse af ordfører Peder Hvelplund og konsulent Liv Nanna Hansson 
 en del af tiden med henblik på udveksling af information om Folketingsgruppens arbejde. 

 Kontaktpersoner 
 Kontaktpersoner for Sundhedspolitisk udvalg har siden efteråret 2021 været Niels-Erik Aaes 
 (primær) og Margit Velsing Groth. 

 Uddannelsespolitisk udvalg 
 Af Rasmus Markussen, Kontaktperson for Enhedslistens Uddannelsespolitisk Udvalg på 
 vegne af koordinationsgruppen 

 Uddannelsespolitisk Udvalg har i 2021 og 2022 fortsat sine aktiviteter for at udvikle 
 Enhedslistens uddannelsespolitik. Som altid er udvalgets fokus både på at spille ind i 
 partiets dagsaktuelle uddannelsespolitiske arbejde, og at de tage de mere grundlæggende 
 principielle diskussioner. 

 Et emne, der naturligvis har fyldt den del i udvalgets arbejde, har været den aftale om 
 udflytning af uddannelser, som Enhedslisten indgik sammen med en række øvrige partier i 
 sommeren 2021. Udvalget var fra starten stærkt kritisk overfor Enhedslistens deltagelse i 
 aftalen, blandt andet fordi man frygtede, at aftalen ville føre til lukning af uddannelser, færre 
 studiepladser og dårligere kvalitet i uddannelse og forskning. På sit landsmøde i september 
 2021 vedtog udvalget en udtalelse, der udtrykte kritik af Enhedslistens deltagelse i aftalen, 
 og opfordrede til, at Enhedslisten trak sig fra aftalen, hvis det viste sig at aftalen førte til 
 færre uddannelse og svækket kvalitet. Det glæder derfor udvalget, at Enhedslisten i februar 
 trak sig fra aftalen. 

 I løbet af året har udvalget oplevet en bedre og tættere dialog med folketingsgruppen og 
 sekretariatet på Christiansborg. Det gælder både i forbindelse med udvalgets møder, den 
 løbende kontakt via koordinationsgruppen og i ad-hoc-nedsatte arbejdsgrupper. Det glæder 
 udvalget, at Folketingsgruppen og sekretariatet inddrager udvalget i arbejdet i en god og 
 tillidsfuld dialog. 

 Når det gælder politikudvikling har flere området været i fokus i udvalgets arbejde. 

 For det første har der, i forlængelse af de løbende politiske diskussioner på Christiansborg, 
 været en række diskussioner om karakterer og optagesystemet i uddannelser. I foråret 
 nedsatte udvalget en arbejdsgruppe, der udarbejdede et politisk papir om optagesystemet 
 med fokus på frit optag og alternative optageformer. Papiret blev vedtaget på udvalgets 
 landsmøde i september. 

 Det andet store fokus har været dannelse i uddannelsessystemet med særlig vægt på 
 folkeskolen. Udvalget har ønsket at sætte fokus på dannelse fra et socialistisk og feministisk 
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 perspektiv som en modpol de konkurrencestatslige eller nationalkonservative strømninger, 
 der ellers dominerer dannelsesdebatten. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har 
 udarbejdet et politikpapir om ’demokratisk dannelse’. På baggrund af dette arbejde afholdt 
 udvalget i september en temadag om dannelse på Studiestræde i København. Her deltog en 
 række forskere og repræsentanter for forskellige bevægelser på uddannelsesområdet til 
 gode diskussioner om dannelse fra et venstreorienteret perspektiv. Arbejdsgruppen arbejder 
 fortsat på at samle op på temadagens drøftelser og lave et nyt og opdateret papir om 
 dannelse. 

 Endelig har udvalget også haft fokus på den igangværende evaluering og reform af 
 pædagoguddannelsen. Udvalget holdt derfor i december et møde i samarbejde med aktive i 
 Dansk Magisterforening et temamøde med fokus på Enhedslistens politiske mål og 
 prioritering for reformarbejdet. 

 Udvalget har løbende holdt møder med forskellige temaer – oftest med deltagelse fra 
 eksterne oplægsholdere i form af repræsentanter fra bevægelser, forskere eller aktive i 
 Enhedslisten. Blandt temaerne på møderne har været. 

 -  Erhvervslivets indflydelse på uddannelse og forskning 
 -  Uddannelse og kommunalpolitik (som optakt til KV/RV21) 
 -  Fordeling af forskningsmidler 
 -  Nedskæringer på dimittendsats og SU 
 -  Bæredygtighed i uddannelsessystemet 
 -  Karakter og optagelsessystemet 
 -  Dannelse 
 -  Udflytning 

 Der har været afholdt 5 møder i det seneste år og derudover en række møder i 
 arbejdsgruppen om optagesystem, i dannelsesgruppen og arbejdsgruppen om 
 forskningsmidler. De fleste møder har været afholdt som ’blandede’ møder, både med 
 mulighed for fysisk og virtuel deltagelse 

 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.  Til mange 
 arrangementer har deltagerantallet desuden være noget højere. 
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