K-team beretning
Konflikter opstår alle steder, hvor mennesker mødes; det gælder også indenfor vores
organisation. Håndtering af konflikter kan være en god drivkraft for udvikling af vores
holdninger, men de kan også dræne os for energi og engagement.
K-teamet er en gruppe frivillige partimedlemmer, der uddannes til at rådgive og/eller mægle
mellem konfliktramte medlemmer i hele landet, sådan at de involverede får redskaber til at
håndtere deres konflikter. K står således for konflikthåndtering. Enhedslistens K-team kan
træde i funktion, hvis et eller flere medlemmer henvender sig med henblik på at få hjælp til at
løse en konflikt. Desuden arbejder teamet forebyggende og tager ud og underviser i den
gode partikultur, som opstår, når vi evner at rumme vores forskelligheder.
K-teamet har eksisteret siden 2014 og pga. frafald blev det i 2018 besluttet at indlemme
nogle nye medlemmer i teamet, som blev udvalgt efter en åben proces. Alle medlemmer af
teamet har gennemført et minikursus hos Center for Konfliktløsning, og teamet arbejder
sammen på kryds og tværs, således at mindst to medlemmer går ind i en konkret sag.
Teamet består pt. af 9 frivillige partimedlemmer: Maibritt Kerner, Tina Andersen, Torben
Ankjærgaard, Anne Rasmussen, Grethe Bidstrup, Paw Nielsen, Annie Hagel og Poul Erik
Skov Hansen. Tovholder for teamet er Jeppe Rohde, som er ansat på Enhedslistens
Landskontor.
Siden sidste årsmøde har K-team lavet decideret konfliktmægling i 7 sager, og har desuden
været i berøring med en række sager derudover. Teamet har tavshedspligt, så vi vil ikke
skrive noget om de konkrete sager. Det er en del af K-teams opgave at uddrage generelle
tendenser i konflikter, hvis vi ser sådanne. Eksempelvis så vi på et tidspunkt konflikter, der
havde at gøre med vores partiskattesystem, og hvor aftalen nu er, at Enhedslistens
Forretningsudvalg går ind i de konkrete sager, hvor fx byrådsmedlemmer er i restance med
partiskat. En anden type konflikt vi er stødt på, er uafklarede kompetenceforhold mellem
lokale afdelingsbestyrelser, baggrundsgrupper og politikere. Vi har ikke noget regelsæt i
partiet, der regulerer disse funktioners relation til hinanden, og derfor er de løbende til
forhandling og dermed udsat for kampen om retten til at definere, hvem der bestemmer
hvad.
I forhold til det forebyggende arbejde har teamet bidraget med en større artikel om partikultur
og konflikthåndtering i Enhedslistens medlemsblad i august 2018. Derudover har vi lavet
workshops om samme emne på to forskellige partitræf, hhv. Aktivistfabrik i oktober 2018 og
Afdelingstræf i april 2019.
Hvis man har en konflikt i Enhedslisten, som man ikke kan løse, eller hvis man har
spørgsmål til Konfliktteamet, er man velkommen til at kontakte os ved at skrive til
jeppe.r@enhedslisten.dk eller ring på tlf. 24524153 (Jeppe).

