
Beretninger fra faglige netværk. 2018-2019 
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. 
 
Enhedslistens faglige netværk for Magistre (DM): 794 medlemmer 
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 Byggefags: 98 medlemmer 
Der arbejdes med at få netværket til at fungere i forhold til 3F netværket. Målet er at få det til at 
fungere inden OK 2020. 
Enhedslistens faglige netværk for PROSA medlemmer: 111 medlemmer 
Der er lidt over hundrede medlemmer i PROSA netværket. Der er nu taget initiativ til at starte 
netværket op igen og der har allerede været flere positive tilbagemeldinger. Det vil derfor blive 
indkaldt til møde for netværkets medlemmer her i efteråret 2019. 
Der udsendes med lange mellemrum orienterende materiale til netværkets medlemmer. Det sidste 
var indkaldelsen til FLU konference i efteråret 2018. 
Et de vigtigste spørgsmål PROSA har arbejdet med siden sidste årsmødet, er sammenlægningen 
af hovedorganisationerne LO og FTF (hvor PROSA var medlem). PROSA sonderede muligheden 
for at blive medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC); men det viste sig ikke at være 
nogen realistisk mulighed. På den baggrund anbefalede PROSA's ledelse, at PROSA indgik i 
sammenlægning med LO og således blev en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Det 
blev godkendt ved dels et delegeretmøde og endelig ved en urafstemning. Indmeldelsen i FH blev 
godkendt af de stort flertal af de medlemmer som deltog i afstemningen. PROSA har i den 
forbindelse besluttet at indgå aktivt i FH arbejdet. Konkret drejer det sig om at deltage i de mange 
emneudvalg som er nedsat. 
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 et aktivt fagligt netværk. Og det opfordrer jeg dem 
derfor til at gøre. 
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. Jeg er derfor 
løbende orienteret om situationen i PROSA og kan på den måde fungere som kontakt til FLU. 
Peter Ussing 
Kontaktperson det faglige PROSA netværk 
Enhedslistens faglige netværk Gymnasielærere GL-netværket: 175 medlemmer. 
Netværket for gymnasielærer har i 2019 afholdt et velbesøgt landstræf, bl.a. med fællesmøde med 
lærernetværket om overenskomster og lignende. Der er planlagt et nyt møde i efteråret. Desuden 
er oprettet en intern Facebookgruppe til diskussion af gymnasiepolitik, og der er fordelt en række 
ansvarsposter.  
 
Enhedslistens faglige netværk for HKère: 384 medlemmer 
Netværket har eksisteret siden Enhedslistens start. Der er i dag ca. 385 medlemmer af HK i 
Enhedslisten – det højeste antal nogensinde. 
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Netværket fungerer dels som backup for deltagernes faglige aktiviteter, og dels diskuterer vi 
forskellige emner af faglig interesse med en HK-indfaldsvinkel. Vi holder normalt landsmøde en 
gang om året, og ellers holdes netværksmøderne i København. 
Der har i år ikke været den store aktivitet i netværket. Vi har holdt et enkelt velbesøgt møde og 
diskuteret uddannelse – et emne, vi arbejde videre med. Landsmødet i jan 2019 blev ikke afholdt, 
det planlægges afholdt inden den faglige konference til efteråret. Møderne planlægges fra gang til 
gang af en forberedelsesgruppe. 
Der er som tidligere HK’ere i Fagligt Landsudvalg. 
HK-netværket har en facebookside (HK-netværket i Enhedslisten). Aktiviteten her er dog meget 
beskeden. 
Kontaktperson for HK-netværket er indtil videre Merete Pedersen, merete@a16.dk, tlf. 25 36 26 
86. 
Tilmelding til netværket: landskontoret@enhedslisten.dk. 
 
Enhedslistens faglige netværk for Bibliotekarer: 56 medlemmer 
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet 
op. 
 
KUK-netværket. Netværk for skabende og udøvende kunstnere_ 83 medlemmer 
KUK-netværket er en del af branchenetværket i Enhedslisten, hvor folk der arbejder professionelt 
mødes 
for at snakke om problemer og udvikling i deres branche. Vi bruger KUK-netværket til sparring 
omkring de 
aktuelle kulturpolitiske dagsordener, med fokus på arbejdsvilkårene i kunst- og kulturbranchen. 
 
Vi afholdt landsmøde i april 2018 med cirka 20 deltagere og har siden afholdt møde cirka hver 
anden måned med 5 til 10 deltagere per gang. Vi har bl.a. diskuteret medieforliget, filmaftalen, 
museumsloven og den mulige nye teaterlov. 
 
Enhedslistens faglige netværk for DJØFére: 433 medlemmer 
Før sommerferien blev der afholdt et stiftende møde i Enhedslistens DJØF Netværk. Formålet med 
netværket er at påvirke den politik og de dagsordner som gør sig gældende i DJØF regi. 
Netværket er dog også tænkt som et forum hvor strategier og information fra DJØF som kan 
bruges til mere generelt at kvalificere Enhedslistens politikudvikling. Netværket er også tænkt som 
et rum i Enhedslisten, hvor folk som er organiseret i DJØF kan erfaringsudveksle med andre 
socialister og hjælpe hinanden med at skubbe på for ansvarlige investeringer i fx. 
pensionsselsskaber, til at styrke organiseringen lokalt på arbejdspladser, til at følge med i 
udviklingen i overenskomster på AC-området, samt til at hjælpe med job tips inden for forskellige 
brancher. 
På baggrund af det stiftende møde før sommerferien blev der nedsat en koordinationsgruppe for 
DJØF netværk. To personer fra koordinationsgruppen også er repræsenteret i sekretariatet for 
Fagligt Landsudvalg.  
Netværket er indtil videre mest Københavner baseret, men der vil blive arbejdet på at udbrede den 
geografiske orientering. Der er indkaldt til nr. 2 møde i netværket, hvor der skal drøftes om vi kan 
få indflydelse i DJØF ved at få opstillet en kandidat til DJØF privats repræsentantskab. 
Koordinationsgruppen har derudover flere oplæg til kommende debatarrangementer og 
inspirationsoplæg på tegnebrættet, bl.a. prekarisering og akademisk arbejde og machine learning 
indenfor juristernes felt i ankesager.  
 
Håber du kan bruge den beretning til noget. Der er jo ikke så meget at berette endnu, andet end at 
de selvfølgelig kan skrive til mig (grithfsandersen@gmail.com) og komme på listen, så de får 
information fra DJØF netværket. 
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Enhedslistens faglige netværk for psykologer 103 medlemmer 
Vi er ca. 100 medlemmer i netværket. 
Vi holder møde en søndag om måneden (åbent koordinationsmøde), lidt sjældnere i Århus. 
I 2018 havde vi landsmøde med temaet ”Fra ord til handling”, vi arbejdede efter 
fremtidsværkstedsmodellen. På dette møde tog vi udgangspunkt i deltagernes eget arbejde – og 
hvor vi som socialistiske psykologer kan gøre en forskel: F.eks. i bevægelsesarbejde, lokalpolitik, 
internt i EL, i DP, i internationalt arbejde. Da der afholdtes generalforsamling i DP i 2018, har 
koordinationsgruppen formuleret forslag, der støtter, at bl.a. psykologer i fleksjob/skånejob fortsat 
kan være aktive og få støtte i DP (nedsat kontingent, blive autoriserede og få mulighed for kurser), 
dette arbejde fortsætter i samarbejde med DP. Vi har arbejdet en del med børne/skole-politik, især 
psykologers arbejde i PPR. Vi har deltaget i podcasten ”RadioAktiv” s Brevkasse, hvor Røde 
Psykologer besvarer spørgsmål f.eks. om børn og miljøpolitik. Vi er lige nu på jagt efter en ny 
måde at fortsætte dette arbejde på. 
Vi fortsætter arbejdet med børne-skolepolitik.(PPR), men yder også støtte og sparring til hinanden i 
vores daglige arbejde. 
Vi fordeler rollerne mellem os, således at psykologer der arbejder indenfor specifikke områder 
tager initiativer til oplæg, kontakt til nye medlemmer, til Faglig landsudvalg, mødeforberedelse og 
ansvar for møderne. Vi er i gang med at forberede landsmøde for 2019 og arbejder henimod at 
invitere repræsentanter fra andre netværk/udvalg med.  
Enhedslistens faglige netværk for FOA medlemmer: 258 medlemmer 
Netværket har afholdt et møde i en nystartet koordinationsgruppe. 
12 medllemmer har meldt sig til arbejdet. Nyt møde aftalt  
 
 
 
Enhedslistens faglige netværk for Journalister: 128 medlemmer 
Netværket er nede i en bølgedal. 
Koordinatorer har trukket sig. 
Der vil blive arbejdet med at etablerer en koordinationsgruppe. 
 
 
Enhedslistens faglige netværk Pædagoger og pædagogisk personale: 518 medlemmer 
"Det pædagogiske netværk har i år afholdt det første rigtige møde i koordinationsgruppen. Det har 
været længe under vejs, men nu er der efter mange forsøg samlet en lille kerne som gerne vil 
arbejde for et stærkt og bæredygtigt netværk. 2019 bliver brugt på møder i koordinationsgruppen 
så vi er helt klar til at åbne op og skabe aktivisme og politik til gaven for det pædagogiske 
personale rundt om i landet. Selv om vi er en god koordinationsgruppe er der altid plads til flere, så 
læser du dette og arbejder i indenfor det pædagogiske område, kontakt da endelig det 
pædagogiske netværk. Vi har altid plads til en mere."  
Kim Them Simonsen 
Email: kimthemsimonsen@gmail.com 
 
Enhedslistens faglige netværk for Lærere( Tidligere netværk for Folkeskolelærere og 
Uddannelsesforbundet). 624 medlemmer 
Beretning fra Lærernetværket for 2018-19 
Denne periode har i kølvandet på det tumultariske OK-18 været ret rolig. Vi har siden sidste år helt 
fået integreret medlemmerne af Uddannelsesforbundet, så det er en smule usikkert, hvordan 
medlemstallet præcist har udviklet sig. Men på papiret er vi gået fra 460 i 2018 til de nuværende 
628 (inkl. knap 90 nye fra Uddannelsesforbundet). Det vidner om en reel tilgang på omkring 80, 
men med usikkerhed om hvornår, da der samtidig er sket en omlægning af kartotekssystemet.  
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Men det kan med sikkerhed slås fast, at vi har haft en samlet tilgang på godt 20 i 2019 og på 12 
siden valget blev udskrevet – hvilket ikke er et stort tal, hvis vi sammenligner det med tilgangen i 
afdelinger med langt færre medlemmer. 
På vores mailliste (inkl. sympatisører) er vi nu 850 mod 770 sidste år, hvilket dog kun delvist 
skyldes tilgangen fra Uddannelsesforbundet, da mange var blevet tilføjet forinden. 
Lærernetværket organisatorisk 
Der har i perioden været afholdt to landsmøder med samme fremmøde som tidligere år. Det første 
havde 'Arbejdstidskommission og lokalaftaler' som hovedtema og det næste i februar 'Erik 
Schmidt-sagen', som blev en stor sejr for demokratiet på skolerne.  
Her indledte vi i øvrigt (efter aftale på ELs faglige konference) et samarbejde med ELs 
gymnasielærere med en del af programmet fælles og en del hver for sig. Det blev meget vellykket, 
og vi aftalte det skulle fortsætte. Hvordan aftales nærmere på den kommende faglige konference i 
efteråret. 
Der er udsendt 17 nyhedsbreve (13 sidste år). Det snyder dog lidt, da opgørelsen i 18 skete i 
marts. 
OK-21 – hvor skal vi hen? 
OK-13 er stadigt et blødende sår hos de Radikale, SD og SF. Det ser man i alle deres 
udmeldinger, men der springes dog elegant uden om en ophævelse af Lov 409, som bør står helt 
centralt i ELs udmeldinger. Et andet vigtigt punkt bør være en fastholdelse af 'Musketer-eden' fra 
2018. Det er muligt, at den ikke kan fastholdes – men så skal det ikke være på grund af os. 
Andre fokus-punkter: Pisa-fallit og ditto for 'målstyret undervisning' 
Andre temaer har været kampen mod "målstyret undervisning", som lige så stille er ved at afgå 
ved døden. Det samme gælder Pisa, som også smuldrer mere og mere. 
Lukning af muslimske friskoler 
Et sort kapitel har været lukninger af en række muslimske friskoler. Politisk er de sket med 
socialdemokratisk opbakning efter deres udmeldinger i løbet af 2018. Men parlamentarisk har 
Enhedslisten desværre også været for usynlig i protesten mod disse. 
Et styrket lærernetværk kræver et sejt træk 
Lærernetværket kører nu på sit tiende år, og efter en periode med afmatning, kan vi måske 
forvente fornyede muligheder. Næppe som en voldsom aktivistisk vækst, men kan vi udbygge 
vores kerne af aktive har det også sin berettigelse. 
Under alle omstændigheder har det været tilfredsstillende, at vi har holdt skruen i vandet, og har 
fastholdt en stabil kerne-aktivitet. Det er jo selve forudsætningen for hurtigt at kunne inddrage nye 
– hvilket igen kræver et sejt træk. 
 
På vegne af lærernetværkets koordinationsgruppe, 
Hans Jørgen Vad, hjvad@stofanet.dk. 
 
Enhedslistens faglige netværk Socialrådgivere. 168 medlemmer 
Der er blevet skrevet ud til alle medlemmer af netværket. 
Der er 12 der har meldt sig til at starte en koordination gruppe . 
Der bliver afholdt møde i september 
 
Enhedslistens faglige netværk netværk for medlemmer af Uddannelsesforbundet 
Netværket er blevet sammenlagt med Folkeskolelærer netværket under nyt navn: Lærernetværk 
se ovenfor  
 
 
Enhedslistens faglige netværk for læger: 59 medlemmer 
 

Årsberetning for lægenetværket 2018-2019 
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Lægenetværket har sammen med sundhedspolitisk udvalg og folketingsgruppen været 
med til at arrangere en konference d. 17. maj 2018 i Landstingssalen på Christiansborg, 
”Visions for affordable and better medicines”. Arrangementet blev lavet i samarbejde med 
SF, Alternativet og 
Universities Allied for Essential Medicines. Her fik vi nye ideer og forslag til, hvordan vi kan 
tage kontrollen over prisudvikling af lægemidler.  
Der har været travlt i koordinationsgruppen og ingen møder internt i lægenetværket det 
sidste år. Dog har vi lavet en kompetenceliste, så læger der ønsker at engagere sig inden 
for deres fagområde, kan kontaktes ved kommunale, regionale og nationale aktuelle 
politiske emner. Vi oplever et godt samarbejde mellem os og sundhedspolitiske ordføre 
Peder Hvelplund, som ofte gør brug af netværkets viden og kompetencer inden for 
forskellige emner. Derudover har vi aftalt et møde hvert kvartal med sundhedspolitisk 
udvalg, sekretariatet i regioner og vores sundhedspolitiske ordfører for at diskutere 
aktuelle sundhedspolitiske udfordringer og strategi.  
 
 
Enhedslistens faglige netværk for 3F'ere: 542 medlemmer 
Der er tæt ved 40 medlemmer der efter en henvendelse har givet udtryk for interesse for at arbejde 
med netværket. 
Første møde bliver afholdt den 31. august, altså efter deadline for beretninger. 
 
Enhedslistens faglige netværk for arkitekter: 57 medlemmer 
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet 
op. 
 
Enhedslistens faglige netværk for industri og metalkommer: 90 medlemmer 
Jeg overtog listen med de største ambitioner, men responsen har været svag til ikke eksisterende. 
Halvdelen er pensionistmedlemmer og resten er ikke fagligt aktive, således at jeg ikke har mødt 
andre Metal medlemmer i enhedslisten regi. Dette kombineret med at jeg har skulle kæmpe for min 
valgte plads i min afdeling har gjort at der ikke er liv i netværket. Men kommer der bare en til fagligt 
interesseret til sparring vil det nok kunne vække listen li live.  
 
Mads Kofoed 
 
 
Enhedslistens faglige netværk for kriminalforsorgen. 6 medlemmer 
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbejdes på at få netværket startet 
op 
 
Enhedslistens faglige netværk for sygeplejersker og de øvrige sundhedsfag: 175 medlemmer 
 
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. 
 
Jernbanenetværket: 12 medlemmer 
Der har ikke været afholdt møder. 
Der er overvejelser om at starte et egentligt transportnetværk 
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