
Beretninger fra faglige netværk.  
For Perioden oktober 2019 til august 2020 
 
Faglig Landsudvalg har i år forsøgt, i samarbejde med de forskellige faglige netværk, at komme 
med en samlet netværksberetning, hvor vi samler op på alle faglige netværk, med en kort 
beretning fra året der gik. 
De fleste beretninger er skrevet af de relevante kontaktpersoner, enkelte er skrevet af FLU på 
baggrund af viden om udviklingen i det pågældende netværk. 

 

Magister-netværk (DM) 
Netværkets hovedaktivitet er udgivelsen af et kortfattet nyhedsbrev med aktuelle sager, f.eks. med 
forhåndsomtale af DM-medlemsmøder, eksterne markeringer m.v.  
Der har ikke været afholdt egne ENL-møder for DMere, så netværket fungerer primært som netop 
et netværk på tværs af DMs forskellige afdelinger/sektorer. 

 

Enhedslistens faglige netværk for 3F'ere 

Ideen om et netværk hvor medlemmer af 3F der samtidig havde partibog hos enhedslisten, kunne 

mødes har været længe undervejs. Men i det forløbne år er det kommet op og køre men er dog 

stadig opstarten. 

Det er blevet til flere møder både fysiske og online på zoom. Der er blevet holdt oplæg om alt fra 

den økonomiske fordelingsnøgle på de forskellige overenskomster, forløbet for forskellige grupper 

ved overenskomstforhandlinger, lockout på Jensens Bøfhus til den politiske situation på pensions 

området. 

Corona fik sat en brat stopper for en ellers fint opstartet mødeaktivitet. Men samtidig åbnede det 

også døren for at afholde online møder. Det har gjort det væsentlig lettere at gøre netværket 

landsdækkende og sikre alle en mulighed for at deltage uagtet hvor i landet de bor. 

Vi ser frem til at fortsætte opbygningen af det her netværk og håber at online mulighederne giver 

anledning til mere møde aktivitet. 

 

Enhedslistens faglige netværk for arkitekter 
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet 
op. 

 

Enhedslistens faglige netværk for bibliotekarerne 
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet 
op. Netværket har en kontaktperson 

 

Enhedslistens faglige netværk for byggefagene 

Byggenetværket har afventet 3f netværket men vil starte op med lille arbejdsgruppe der skal 

indkalde til møde for alle. 

Venligst Lasse 

https://org.enhedslisten.dk/kontakt/Enhedslistens%20faglige%20Magister-netv%C3%A6rk%20(DM)
https://org.enhedslisten.dk/kontakt/Enhedslistens%20faglige%20netv%C3%A6rk%20for%203F'ere
https://org.enhedslisten.dk/kontakt/Enhedslistens%20faglige%20netv%C3%A6rk%20for%20arkitekter


 
Enhedslistens faglige netværk for DJØF'ere, advokater og jurister 
I det forgangne år er der blevet etableret en koordinationsgruppe i DJØF netværket. Gruppen har 
indkaldt til tre møder i løbet af året, hvoraf et af møder var oplæg og debat om hvorvidt OK20 kan 
bruges som redskab imod den voksende prekariseringensdendens. Koordinationsgruppen har 
sendt opfordringer ud til at stemme på to af gruppens medlemmer (Marianne og Torben Conrad) 
således at de kunne vælges ind i DJØF Privats bestyrelse - begge fik et forrygende antal stemmer 
og blev valgt ind. Arbejdet har i foråret ligget stille, mest på grund af corona.  

Med venlig hilsen Grith  

 

Enhedslistens faglige netværk for FOA 

Der har været nedsat en koordinationsgruppe, men arbejdet skal genstartes. 

 

Enhedslistens faglige netværk for gymnasielærerene 

Beretning: 

Netværket for gymnasielærere o. lign. holdt et godt landsmøde i februar 2020 med relativt godt 

fremmøde. 

Efter et kort oplæg fra vores ordfører i Folketinget Jakob Sølvhøj, drøftede vi bl.a. elevfordeling og 
selveje. Der var fx bred enighed om et opgør med selvejet, og at en distriktsmodel for elevfordeling 
kunne være en vej frem. Der var også kritik af det aktuelle forslag om "klynger", der fokuserer for 
meget på en potentielt stigmatiserende fordeling af de svageste elever. Vi drøftede som alternativ 
en model, hvor man fordeler en bredere elevgruppe og også de dygtigste. 
 
Vi diskuterede bl.a. også modeller for taxameterfinansiering eller alternativer, der er mere socialt 
retfærdige og også kan hjælpe udkantsgymnasier; vi drøftede behovet på VUC for mere solid 
finansiering end bare de små aktuelle hjælpepakker, der virker som et halvdårligt plaster på et 
åbent benbrud. Vi talte også om udfordringerne med grundforløb og projekt-praktikperioder på HF, 
samt om udfordringerne med ytringsfrihed og i det hele taget styringsmodellen på 
erhvervsgymnasierne. Vi var også omkring et forslag om central finansiering af bæredygtige 
studieture. 
 

Vi  vil baggrund af gårsdagens gode møde forsøge at planlægge næste møde i netværket, så 

Jakob Sølvhøj igen kan deltage, og ideelt set, så der også foregår andet relevant samme 

weekend, for dem der fx kommer helt fra Nordjylland eller Aarhus. Evt. i forbindelse med den 

faglige landskonference i efteråret. Så kan dem, der vil mere end netværks-landsmødet, også 

deltage i det bredere faglige program 

Med venlig hilsen. Kåre Blinkenberg 

 

HK-netværket 
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet 
op. 

Netværket har en kontaktperson 

https://org.enhedslisten.dk/kontakt/Enhedslistens%20faglige%20netv%C3%A6rk%20for%20DJ%C3%98F'ere,%20advokater%20og%20jurister


Enhedslistens faglige netværk for industri og metal 
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet 
op 

 

Jernbanenetværket 
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet 
op 

 

Journalistiske netværk 
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet 
op. 

 

Enhedslistens faglige netværk for kriminalforsorgen 
Netværket er netop blevet startet. Der er nedsat en koordinationsgruppe og der er kontakt til 
ordføreren på området. 

 

Enhedslistens faglige netværk for læger 

Lægenetværket har gennem det sidste år udviklet en kompetenceliste for alle interesserede læger 

i netværket, så koordinationsgruppen har en fornemmelse af gruppens interesser og faglige 

kompetencer. Grundet Covid-19, har vi ikke haft mulighed for et fællesmødes i foråret som ønsket. 

Netværket bliver brugt aktivt af sundhedspolitiske ordfører Peder Hvelplund, når der er 

sundhedspolitiske spørgsmål, som netværket kan bidrage med at belyse fagpolitisk. Vi har således 

deltaget i møde omkring den nye psykiatriplan og bidraget på skrift om flere sundhedspolitiske 

emner med holdninger fra netværket.   

 
Koordinationsgruppen har holdt flere og hyppigere møder det seneste år, frem til udbrud af Covid-
19, med et ønske om en mere proaktiv koordinationsgruppe. Vi arbejder således med emner der 
har vores interesse og som vi gerne vil have frem på den politiske dagsorden.   
 
Lægenetværket er en del af en arbejdsgruppe på Christiansborg omkring medicinpriser og 
udvikling af ny medicin. Vi er med i planlægning af en konference omkring forsyning af medicin, 
som afholder en konference d. 4. september 2020 i Fællessalen på Christiansborg.  
 
 
 

Enhedslistens faglige netværk for lærere 

Denne beretning bliver ganske kortfattet, da vi som andre dele af partiet i en lang periode har 

været hæmmet af coronaen – og uden de større aktiviteter og udviklinger at berette om.  

Lærernetværket organisatorisk 

Der har i perioden været afholdt to landsmøder med samme fremmøde som tidligere år. Det første 

i efteråret 2019 havde 'Arbejdstidskommission og OK21' som hovedtema, og hvor Dorte Lange, 

næstformand i DLF deltog. Og på det næste i januar havde vi fokus på Kommissionens 

anbefalinger og DLF-kongressen med Katrine Fylking fra DLFs hovedstyrelse som gæst.  

https://org.enhedslisten.dk/kontakt/Enhedslistens%20faglige%20netv%C3%A6rk%20for%20kriminalforsorgen
https://org.enhedslisten.dk/kontakt/Enhedslistens%20faglige%20netv%C3%A6rk%20for%203F'ere


Vores planlagte opfølgning på dette (herunder et evt. ekstraordinært landsmøde april/maj), kom til 

at begrænse sig til to zoom-møder i april– med en begrænset deltagelse. Det er ikke vores 

erfaring, at det er lettere at få folk til at deltage online en at tage til København/ind i Studiestræde. 

Det første var om corona-situationen på skolerne ved den første åbning, og det næste var om 

arbejdstidsforhandlingerne. Og det blev begrænset af, at der ikke var så meget nyt, og det viste sig 

også senere, at deadline for en aftale blev udsat flere gange – og derefter gik det ind i 

sommerferien. 

Fortsatte periodeforhandlinger – og forlig i august 

Herefter fortsatte forhandlingerne mellem KL og DLF uden nogen større offentlig bevågenhed, og 
pludselig kom der et resultat tirsdag den 11. august. Lærernetværket har ikke taget stilling til dette – 
det vil måske ske på et snarligt zoom-møde? Udtrykket periodeforhandlinger skyldes, at de ligger 'i 
perioden' – mellem de normale OK-forhandlinger. 

Landsmøde den 12. september 

Hvis coronaen tillader det, håber vi, at kunne afholde vores næste ordinære landsmøde ovennævnte 
dato. Men tingene er fortsat usikre her fire uger før, hvor dette blev skrevet. Set fra et demokrati-
perspektiv er nedlukninger en stor hæmsko for aktiviteter og deltagelse.  
 
På vegne af lærernetværkets koordinationsgruppe, Hans Jørgen Vad, hjvad@stofanet.dk. 

 

Enhedslistens faglige netværk for PROSA medlemmer 
Her er beretningen for det faglige PROSA netværk: 

Der er fortsat lidt over hundrede medlemmer i PROSA netværket. Jeg prøvede efter årsmødet 

sidste år at starte noget arbejde op i netværket. Der blev udsendt en mail til netværkets 

medlemmer - og der kom nogle få henvendelser. Men før jeg havde indkaldt til et møde var Covid-

19 krisen over os. Jeg prøver igen at indkalde medlemmerne her til efteråret. Og denne gang vil 

jeg foreslå et virtuelt møde - noget har vi lært af krisen. 

Der udsendes med lange mellemrum orienterende materiale til netværkets medlemmer. Det sidste 

var indkaldelsen til FLU konference i efteråret. Der endte ikke med at være andre end netværkets 

kontaktperson der deltog. 

PROSA har besluttet at indgå aktivt i FH arbejdet - og vi vurderer at samarbejdet I FH fungerer 

relativt godt. Der er fortsat grænser for hvad en lille organisation som PROSA kan få af indflydelse. 

Konkret drejer det sig for PROSA om at deltage og få indflydelse gennem de mange emneudvalg 

som findes i FH. 

Der er fortsat en del af partiets medlemmer som er aktive i PROSA som organisation. PROSA er 

organiseret med en meget åben struktur, hvor aktive medlemmer let kan komme ind og deltage i 

bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde (enten centralt i forbundet eller lokalt i afdelingerne) eller i det 

faglige ungdomsarbejde i et af de lokale U35 udvalg. De it-studerende kan være aktive i vores 

studenter organisation - PROSA/STUD.  

Det er fortsat min opfattelse, at partiet og vores medlemmer vil få mere ud af deres indsats ved at 

indgå i PROSA's arbejde i forhold til arbejde i en branchegruppe. Og det opfordrer jeg dem derfor 

til at gøre. 

mailto:hjvad@stofanet.dk


Jeg har, som medlem af Redaktionsudvalget (der udgiver vores medlemsblad), medlem af PROSA 

it- og samfundsudvalg, medlem af det Internationale udvalg og modtager af det materiale som 

udsendes til hovedbestyrelsen, fortsat tætte relationer til PROSA's ledelse. På den måde er jeg 

løbende  godt orienteret om situationen i PROSA og kan på den måde fungere som kontakt til 

FLU.   

Kammeratligst Peter Ussing Kontaktperson det faglige PROSA netværk 

 

Faglige netværk for psykologer 
Vi er forsat lige over 100 medlemmer i netværket og har haft en let tilgang. Vi har haft et 
begivenhedsrigt år med masser af aktiviteter og har samtidig holdt fast i vores netværksmøder en 
gang om måneden. Hvor de faste møder tidligere har været for en lille koordinationsgruppe, har vi 
nu valgt at afholde dem som åbne netværksmøder og vi er optaget af at sikre at alle psykologer 
kan være med og føle sig velkomne. Som Lisette Jespersen fra netværket fortæller i et interview til 
Rød/grøn ”kender du dit faglige netværk”, så er det vores oplevelse at faglige netværk kan være en 
god indgang til partiet, især de steder hvor det lokalpolitiske arbejde kører på lavt blus. Det hører vi 
især, når vi tager mod nye medlemmer. 

I løbet af året har vi blandt andet været involveret i partiets arbejde med mental sundhed, 
folkeskolen og beskæftigelsespolitik.  
 
I september deltog vi i Sundhedspolitisk udvalgsmøde om ”Mental sundhed”. Her holdt Julie 
Kordovsky fra vores netværk oplæg om børn og unges mistrivsel og muligheden for at øge 
forebyggende indsatser i PPR. De nysgerrige kan læse mere i Rød/Grøn februar 2020, hvor hun 
skriver: ”Når børn og unge viser tegn på øget psykisk sårbarhed, må vi zoome ud og se på, hvor 
systemerne, som skal varetage børnenes vilkår, er utilstrækkelige og hvor vi svigter.” 
Under mødet var der enighed om, at EL’s sundhedspolitik i højere grad bør orienteres mod de 
forebyggende institutioner og muligheder, herunder eksempelvis PPR, hvor flere af partiets 
psykologer har erfaring fra og/eller arbejder.  
 
I efteråret fortsatte gruppens arbejde fra sidste år med ”Bæredygtighed i Folkeskolen”.  
 

I november holdt vi netværkets 4. landsmøde 

Temaet var Marginalisering. Vi forstår marginalisering, som en proces hvor individer ufrivilligt 
udstødes til en yderlig position i samfundet. Vi arbejdede i tre workshops med hver deres 
inviterede videnspersoner. Temaerne var henholdsvis psykiatri, kriminalitet og beskæftigelse. Fire 
overordnede spørgsmål skulle diskuteres i hver workshop: 
1) Hvilke samfundsmæssige/ strukturelle og psykologiske forhold fører til marginalisering indenfor 
området?  
2) Hvad er psykologers muligheder, dilemmaer og udfordringer indenfor arbejdsområdet?  
3) Hvad kan vi som psykolognetværk handle på?  
4) Hvilke politiske områder kunne vi gå videre med til enhedslistens politiske udvalg samt 
folketingspolitikere.  
 
I kølvandet på landsmødet har netværkets medlemmer deltaget i en række initiativer i partiet.  
 
Psykiatri 
Diskussionerne vi havde under workshoppen har blandt andet været taget med, da vi deltog i 
møder om Psykiatriplanen på Christiansborg i januar 2020. Her advokerede vi blandt andet for at 
brugerne og de pårørende må inddrages i at definere succeskriterier for den gode psykiatri. Det er 
en del af at give patienterne magt over deres eget liv, da påduttede succeskriterier ellers kan virke 



marginaliserende i psykiatrien.  Denne opmærksomhed udspringer af vores gode diskussioner af 
Recovery i psykiatrien og Recovery- bevægelsens potentiale til at reducere marginalisering i 
psykiatrien, samt de faldgruber og udfordringer der kan opstå ved brug af principperne i recovery. 
Andreas Brøgger Jensen og Fatima Lindegaard Petersen har skrevet en artikel om recovery og 

mulighederne for at mindske marginalisering i psykiatrien til Rød/Grøn, februar 2020: Recovery” er 

et centralt element af Enhedslistens psykiatripolitik, men der er behov for at være kritisk 

opmærksomme på den konkrete udformning af recovery-tiltag i psykiatrien.  

 

Beskæftigelsesområdet 

Under denne workshop diskuterede vi flere forskellige emner, der fulgte til en serie af forslag, der 

kunne reducere marginalisering af de ledige i beskæftigelsespolitisk definerede områder. Blandt 

forslagene er der blandt andet kvalificering af kommunernes beskæftigelsespolitik, en garanteret 

minimumsydelse, afskaffelse af kontanthjælpsloftet og en genindførsel af arbejdsmiljørådgivning til 

virksomheder. Mange af disse idéer lægger sig tæt op ad partiets eksisterende politik og andre kan 

måske diskuteres og føres videre i de relevante udvalg. 

 

Kriminalitet 

Under workshoppen delte videns-personerne ud af deres erfaringer og ekspertise som henholdsvis 

tidligere rocker og nu forsker-lærling og forsker i bande-exit. Her blev især vigtigheden af at blive 

mødt som et menneske og ikke som en klient i en asymmetrisk relation diskuteret. Det lod til at 

være en central del af den ene videnspersons exit fra bandemiljøet. Efter mange år med fokus på 

hårdere straffe og forringelser af de resocialiserende og præventive tiltag, samt af 

fængselsvagternes arbejdsvilkår, har vi i stadig højere grad strukturer der stigmatiserer og 

ekskluderer de udsatte. Det betyder at dem, der har oplevelser og erfaringer, der giver dem 

kompetencer som banderne kan bruge, ofte ikke ser andre muligheder end at lade sig rekruttere. 

Når skolen er fyldt med udskamning af de fagligt svage og der er dårlig støtte til dysfunktionelle 

familier, så bliver bandemiljøet et troværdigt alternativ. Den overordnede konklusion er at der er 

brug for at definere et nyt paradigme, der kan overtage efter årtiers borgerlig ”though on crime”-

tilgang. I netværket håber vi at kunne arbejde videre med denne agenda, men det har desværre 

ligget stille her over foråret.  

 

 

Vi har som så mange andre også været ramt af nedlukningen og derfor haft de fleste af vores 
aktiviteter i bero fra marts til juni, men vi holdt sommermøde, med afstand, den 20. juni. Temaet 
var ”fiaskoer” i dit arbejdsliv, politiske liv m.m. Vi havde flere gode snakke om nederlag af 
forskellige karakter. Det er vores oplevelse at det ellers kan være et tabu eller noget man helst ikke 
snakker om, hvilket vi mener er synd. Kun ved at tale om vores fiaskoer kan vi lære af dem og 
dæmpe frygten for at fejle, som også hæmmer meget politisk arbejde. Det var på mange måder et 
lærerigt møde og vi fik også diskuteret nogle skitser til indholdet for vores landsmøde i 2021.  
 
Derudover kan vi nævne at to af gruppens medlemmer et ved at lægge sidste hånd på en 
akademisk artikel om grøn omstilling, affødt af vores forrige landsmøde. 
 
 
Fremadrettet ser vi ind i et år der vil være præget af Corona og krisepolitik bliver helt sikkert et 
tema. Derudover er det opstået nye psykologfaglige emner at diskutere. Hvad er effekterne af 
isolation – både privat, fagligt og politisk? Skal vi udforske nye måder at organisere politisk arbejde 
på, nu den ellers så nødvendige ansigt-til-ansigt interaktion er vanskeliggjort?  



I netværket forsøger vi at klø på og komme i gang med nogle af de gode initiativer vi havde rullet i 
gang før Corona.  Vi kommer blandt andet til at deltage på Dansk Psykolog Forenings 
generalforsamling i 2021 med en række forslag, der følger op på nogle af dem vi i fællesskab 
stillede sidst.  
 

 

Pædagognetværket 
Der har været arbejdet med at få en koordinationsgruppe etableret. 

Dette arbejde fortsætter. 

 

KUK-netværket 
Arbejdet er i gang  

Beretning mangler 

 

Socialrådgivernetværket 
I starten af året mødtes en håndfuld socialrådgivere fra Enhedslisten for at drøfte muligheden for at 
oprette et fungerede socialrådgivernetværk i Enhedslisten. Med netværket ønsker vi at drøfte 
social -og fagpolitiske emner og lære hinanden bedre at kende på tværs. Mødet endte ud i at der 
blev nedsat en arbejdsgruppe som skulle arrangere det første landsmøde i 
Socialrådgivernetværket. Landsmødet skulle være afholdt i april, men grundet COVID-19 måtte 
arrangementet aflyses. Arbejdsgruppen arbejder nu på at få arrangeret et møde efter 
sommerferien.  

Med venlig hilsen  Anna Sofie Vedersø Larsen 

 

Enhedslistens faglige netværk for sygeplejersker og de øvrige sundhedsfag 
Dette netværk har været under dannelse, uden succes. 

Det overvejes om netværket enten skal slås sammen med læge netværket eller med de af FOA 
netværkets medlemmer der arbejder i sundhedssektoren. 
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