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Forslag til ændring af partilovene om lovfæstelse af ligebehandlingsnævnet med landsledelsens indstilling
I §8 stk. 8 tilføjes: ”, et ligebehandlingsnævn”
Ny paragraf indsættes efter § 16:
Ligebehandlingsnævn
Stk. 1 Landsmødet vælger et ligebehandlingsnævn på tre medlemmer samt to suppleanter.
Ligebehandlingsnævnet konstituerer sig med en tovholder.
Stk. 2 Ligebehandlingsnævnets medlemmer og suppleanter må ikke have andre tillidsposter i partiet.
Stk. 3 Alle medlemmer, partiforeninger, storkredsorganisationer, udvalg mv. kan henvende sig til
ligebehandlingsnævnet om diskrimination eller negative hændelser på grund af køn, seksualitet, race, etnisk
oprindelse, religion, alder eller handicap. Nævnet rådgiver, vejleder, medierer og bidrager til opklaring i disse
sager. Nævnet kan desuden generelt vejlede og rådgive partiforeninger, storkredsorganisationer, udvalg mv.
om hvordan man kan skabe en inkluderende kultur.
Stk. 4 Ligebehandlingsnævnet kan rådgive landsledelsen både generelt og i sager omhandlende medlemmer,
hvor sager har konsekvenser for medlemmers medlemsrettigheder.
Stk. 5 Ligebehandlingsnævnet aflægger beretning til landsmødet hvert år.
Motivation: I september 2020 stod 322 kvinder fra forskellige politiske partier frem i Politiken med
beretninger om sexisme, sexchikane og overgreb. Herefter igangsatte landsledelsen et stort arbejde med at
kortlægge omfanget af sexisme internt i SF. Undersøgelsen viste, at også SF har en problematisk kultur og at
mange medlemmer ikke ved, hvor de skal henvende sig, hvis de oplever grænseoverskridende adfærd. De
sidste halve år har et Ligebehandlingsnævn, nedsat af landsledelsen, stået til rådighed for medlemmer og
partiforeninger i sager om diskrimination og sexisme. Vi ønsker, at denne ret bliver gjort permanent og
indskrevet i vedtægterne. Det er vigtigt for os, at Ligebehandlingsnævnet bliver indskrevet i SFs love, fordi vi
vil have, det skal være en institutionaliseret del af vores organisation. Det skal være trygt at være aktiv i SF.
Diskrimination og forskelsbehandling sker desværre også i trygge miljøer, og derfor er det vigtigt for os, at vi
har en vedtægtsbestemt ret til rådgivning og hjælp.
Vi er en gruppe af forslagsstillere der har plads i landsledelsen, sidder i den interne gruppe der arbejder med
bekæmpelse af sexisme og diskrimination, er medlemmer af Ligebehandlingsnævnet, samt underskrivere på
#enblandtos-opråbet i Politiken.
Stillere: Nanna Bonde (SF Tønder), Anna Brændemose (SF Aarhus), Thomas Juhl (SF Valby), Andreas Albertsen
(SF Aarhus), Melina Andersen (SF Aalborg), Ditte Helene Vaupell Rasmussen (SF Odense), Sofie Lippert (SF
Aarhus), Kathrine Jøhnk (SF Aarhus), Mette Bjerre (SF Aarhus), Sisse Marie Berendt Welling (SF Nørrebro),
Anna Ockelmann (SF Nørrebro), Lotte Kofoed (SF Frederiksberg), Anja Katrine Søndergaard (SF Helsingør),
Anna Amalie Kühne Kjær (SF Amager), Astrid Aller (SF Nørrebro), Benjamin Bilde Bak Boelsmand (SF
Vesterbro), Marie-Louise Peschardt Jørgensen (SF Hvidovre), Esther Bæk Farsøe (SF Frederiksberg), Karoline
Vind (SF Bispebjerg), Emma Sjørvad (SF Nørrebro), Anna Overlund (SF Amager), Elise Sydendal (SF Indre By),
Bianca Vitting (SF Frederiksberg), Trine Chilie Thode (SF Vanløse), Amalie Lund (SF Valby), Line Petersen (SF
Aalborg), Ayfer Baykal (SF Østerbro), Christine Lütze (SF Nørrebro), Laila Lauridsen (SF Aarhus), Ronja Rose
Ravnskov (SF Amager), Sofie Carlø (SF Østerbro)
Landsledelsen indstiller forslaget til vedtagelse.
Dog foreslår et flertal i landsledelsen, at stk. 2 afsluttes med: ”…må ikke have bestyrelsesposter, nationale
tillidsposter, være folketingskandidater, europaparlamentskandidater eller kommunal/regionsvalgskandidater med ambition om valg.”

