Retsforbundet – Danmarks bæredygtige parti
Landsmødet 2017 i Fredericia
LANDSLEDELSENS Beretning 2016-2017
Arbejdet i ledelsen har taget naturligt taget udgangspunkt i de beslutninger, som blev taget på Landsmødet.
Vi har indarbejdet de politiske vedtagelser og underskriftsindsamlingen er fortsat indtil indenrigsministeriet
afviste at lade os forlænge indsamlingsperioden med et år fra den 24.juni.
Landsledelsen har holdt 5 fysiske, 6 telefoniske møder og i øvrigt flittigt anvendt mail og telefonen.
Ud over landsmødebeslutninger har ledelsen arbejdet på grundlag af indstillinger fra Politisk og
Organisatorisk udvalg
Vi kan ikke påpege kraftigt nok, at uanset hvilken aktivitet, vi taler om, så er der behov for, at alle deltager –
ikke mindst uden for ledelsen - med de ressourcer og tid, de har. Det betyder altså også, at ikke al initiativ
skal komme fra ledelsen. Ledelsens opgave bliver så yderligere at inddragelse ikke mindst gennem en
fortsat forbedring af den interne kommunikation.
Retsforbundet og folketingsvalg
Vi har arbejdet videre med at få Retsforbundet tilbage på stemmesedlen. Desværre lykkedes det ikke
indenfor indsamlingsperioden. Vi ansøgte om den 1-årige forlængelse af indsamlingsperioden med
henvisning til bl.a. at den officielle digitale indsamling ikke har fungeret i lange periode og derimod betydet,
at mange underskrifter er gået tabt i processen og ikke mindst, at vi med kommunevalget og mulighederne
for indsamling samtidig med indsamling af stillerunderskrifter og den øgede opmærksomhed hermed. Det
har ikke været nok selv om vi ikke mindst på Folkemødet har kunnet konstatere, at det godt kan lade sig
gøre at indsamle underskrifter til Retsforbundet. Det kræver altså knofedt.
Desværre er der ikke mange af de politiske kræfter på Christiansborg, som er interesseret i at gøre det
lettere for yderligere konkurrenter at stille op. De demokratiske argumenter tæller ikke så tungt hvilket
man også kan se på det massive angreb på ønsket om dansk folkeafstemning om EU-medlemskabet og på
folkeafstemninger generelt stort set fra samtlige partier på Christiansborg. Hertil kommer den fortsatte
udvikling i retning af lukkethed omkring de politiske beslutninger – helt i EU's ånd.
Men vi må konstatere, at der under alle omstændigheder kommer en pause i dette arbejde, som under alle
omstændigheder kan bruges til at forberede os endnu bedre, når vi igen får mulighed for at samle
underskrifter. – Alene dette, at et anonymt 5-personers udvalg under indenrigsministeriet kan skalte og
valte med et partis muligheder for at stille op til folketingsvalget er jo dybt udemokratisk – yderligere fordi
det samtidig betyder, at navnebeskyttelsen forsvinder hvis ikke vi har en blanket godkendt. – I eksemplet
”De Grønne” kan f.eks. se hvordan andre kunne overtage navnet selvom ”De Grønne” stadig eksisterede.
Dernæst – ikke mindst når man ser på den lange liste over andre som har godkendelse – er det svært at se
nogen fornuftig begrundelse for disse tilfældige regler og ikke mindst for, at det således skal godkendes at
få lov til at arbejde for at stille op. Ikke mindst, da tilladelsen er ”personlig” og det således er muligt for de
samme at få en godkendelse umiddelbart på et andet navn.

Men altså – reglerne for opstilling og valgloven i det hele taget er jo ikke lavet for at fremme demokratiet
og deltagelse i demokratiet.
Ministeren mener paradoksalt nok samtidig, at det skal være så let som muligt at deltage i den
demokratiske proces. Det er positivt men blot ikke det, som viser sig i praksis.
I stedet burde man lytte til Retsforbundet og også indrette systemet, så man kan samle vælgererklæringer
f.eks. via www.borger.dk. Det børe i det nye system være sådan, at man helt kan spare kommunernes
kontrol af vælgerens identitet væk. Den kan og skal udføres af indenrigsministeriet. Langt de fleste vil bruge
denne digitale mulighed, men ved stadig at bevare papirblanketmuligheden, får vi alle med i den
demokratiske proces. Til gengæld skal blanketten herefter ikke indeholde krav om de sidste fire cpr-cifre. Vi
mener også, at det er naturligt at en vælgererklæring skal have samme "holdbarhed" som en stemme ved
et valg - altså en valgperiode.
Men i det hele taget mener vi, at valgloven er dybt udemokratisk – også selv om der kommer en lille
forbedring. Der skal yderligere demokratiseringer til f.eks., at cpr-nummeret ikke skal opgives, at
vælgererklæringen skal holde en valgperiode, at der skal være en central indsamlingsenhed, at et parti, som
har fået flere stemmer end til et mandat ikke skal ud at samle underskrifter igen - ja de bør naturligvis få
deres mandat. Det vil sige spærregrænsen skal fjernes.
Men det er en opgave for dette landsmøde at give inspiration og tage stilling til arbejdet i forhold til dette.
Retsforbundet og lokale emner
Men vi søger naturligvis at deltage i alle relevante valg. V står nu midt i en kommunal valgkamp, hvor der
flere steder arbejdes for opstilling såvel til kommunevalg som til regionsvalg.
På landsmedlemsmødet fik vi præsenteret forskelligt lokalt materiale og vi fik inspiration til opstilling. Flere
steder er man nu i fuld gang med at forberede den lokale valgkamp – i Hovedstadsområdet og de andre
regioner er man i fuld gang og i en række enkeltkommuner som Holbæk, Hvidovre, København og
Vesthimmerland.
Derfor er det positivt, at medlemmer er med i dette arbejde allerede nu og vi vil i den kommende periode
sætte dette arbejde i gang.
Et politisk parti, skal kunne få tilslutning og tiltrække nye medlemmer og aktivister gennem sine aktiviteter
og fremtræden. En forudsætning for tilslutning er, at folk kender vores synspunkter.
Deltagelse i kommunalvalget er en af de måder, vi kan gøre os selv kendte, gøre opmærksom på vores
synspunkter, som også har lokal appel og altså på denne måde skaffe ny tilslutning stemmemæssigt og
medlemsmæssigt.
Organisationsudvalg: Flere medlemmer og øvrig organisationsarbejde
Vi har et vigende medlemstal. Det kan skyldes mange tinge – ikke mindst alder, men det understreger
vigtigheden af, at der konkret tages endnu mere fat på at få flere medlemmer. Det skal ganske enkelt
opprioriteres betydeligt ligesom vi skal forholde os til tiltag, som kan holde på flere af vores medlemmer

herunder f.eks. kontingentstrukturen, hvor kontingentet jo blev forøget væsentligt. Det har også kostet
medlemmer.
Vi skal styrke den interne kommunikation og der skal arbejdes med inddrage flere medlemmer i det daglige
arbejde og få oprettet lokale netværk og lokale aktiviteter, så vi også – udover ved kommunevalg - kan blive
synlige lokalt. Dette kombineret med konstant og udadvendt udadvendt – synlighed - vil imidlertid skaffe
nye medlemmer.
Arbejdet med at skaffe flere medlemmer er noget, vi alle kan være med til på hvert vores sted. Vi kan alle
dele materiale ud og vi kan alle diskutere med venner og omgangskreds. Men vi har brug for konkrete
forslag – også fra landsmødet og ikke mindst konkret handling fra ledelse og medlemmer – for at forøge
tilslutningen.
Den politiske debat viser, at vi stadig har aktuelle og anderledes vinkler og synspunkter at bidrage med. Det
handler om, at vi også fortæller andre, at vi er der og har aktuelle synspunkter. Dette arbejde skal
prioriteres af os alle sammen.
Men det er lige så vigtigt, at der kommer gang i det lokale arbejde. Derfor er det positivt, at der arrangeres
lokale møder og arrangementer flere steder i landet. Det er en vigtig faktor for at oprette lokale grupper og
netværk, som ikke mindst kan gøre underskriftsindsamlingen og vores udadvendte politiske indsats.
Sociale medier og hjemmeside
Der er stadig fremgang i antal ”likes” på Facebook og vi er meget tæt på de 5000, men vi skal blive meget
bedre til at udnytte både Facebook og Twitter. Vi har flere medlemmer, der er meget aktive på begge dele
og det vil være en god ide at være flere om at styre Retsforbundets konti på de to sociale netværk.
I det forløbne år er der blevet arbejdet meget med en forbedring af vores hjemmeside for at gøre den
endnu mere anvendelig. Vi håber, det er lykkedes.
Folkemødet 2017
Retsforbundet deltog også i år på Folkemødet på Bornholm. Denne gang delte vi telt med Folkebevægelsen
mod EU og Bien, som også havde fællesarrangementer med. På den måde bliver det mere økonomisk at
deltage fordi fællesfaciliteterne betales af 3 i stedet for 1. Samtidig kunne vi holde fælles
debatarrangementer og der var hele tiden liv i teltet.
Vi var igen i år placeret centralt på Cirkuspladsen sammen med de andre politiske partier og igen år var
deltagerantallet på Folkemødet på omkring 100.000 – selvfølgelig nogle ”professionelle” deltagere, men
også rigtig mange almindelige, politisk interesserede mennesker fra Bornholm og hele landet, som havde
valgt at tage nogle dage på Bornholm i disse junidage.
Det er et rigtig godt sted at komme i snak med rigtig mange mennesker og får Retsforbundets synspunkter
gjort kendte. Retsforbundet deltog med Peter Mogensen, Martin Sørensen, Jan Møgelbjerg, Vagn
Christensen, Torsten Sylvest, Ulf Kobbernagel og Johanne Langdal Kristiansen – og andre retsstatsfolk
kikkede forbi. Også meget materiale kom vi af med.

Retsforbundet havde naturligvis en række events på Folkemødet.
Vi startede torsdag den 15. juni med:
Er alt til salg? -skal udsalget af fælles værdier fortsætte?
Vi har gennem de seneste år oplevet salg af virksomheder som DONG og Statens Seruminstituts
vaccineafdeling. – Nu ser det ud til, at vandværkerne, står for tur. Hvilke virksomheder og hvad bør ejes af
fællesskabet og hvad kan man overlade til markedet? Og hvad er prisen? - Og hvem bestemmer? Hvorfor
får vi ikke en ordentlig debat om spørgsmålet? Ledelsesmedlem og miljøordfører Vagn Christensen lagde
op til debat
Fredag den 16. juni
fortsatte vi med eventen: ”Er der reelt kommunalt selvstyre?”
Er der reelt kommunalt selvstyre? Er kommunerne i realiteten bare den siddende regerings forlængede
arm, der kun er sat i verden til at forvalte en stadigt ringere økonomi og som skal skærme regeringen og
folketinget fra en frustreret vælgerskare... ? Hvor meget plads er der til visioner, kreativitet og forskellighed
i kommunerne - og indenfor den enkelte kommune? Har de mulighed for at beslutte noget der batter og at
gøre som de gerne vil, eller er det hele bestemt ovenfra, via regler og bloktilskud og skattestop? Fra
Retsforbundet deltog de kommunale politikere og ledelsesmedlemmer Torsten Sylvest og Martin Sørensen.
Vi havde inviteret kommunale politikere fra forskellige partier til debatten.
Lørdag den 17. juni
Var eventen i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU og Frit Norden: ”Brexit, internationalt samarbejde
& alternativer til EU”
Storbritannien er på vej ud af EU. Det har stor betydning for Danmark, Europa og verden. Men hvordan går
det med forhandlingerne mellem EU og Storbritannien? Er EFTA et muligt alternativ til EU for
Storbritannien og Danmark? Og hvad med det nordiske samarbejde, Europarådet og FN? Vi inviterer til et
debatmøde, der sætter fokus på Brexit, internationalt samarbejde og alternativer til EU. Der var tre oplæg:
1) Den britiske folkeafstemning og Brexit ved Lave K. Broch, 1. suppleant til EU-parlamenter for
Folkebevægelsen mod EU 2) EFTA og internationalt samarbejde ved Johanne Langdal Kristiansen, Europaordfører for Retsforbundet og 3) Norden og nordisk samarbejde, som en del af alternativet til EU ved Jesper
Morville Formand for Frit Norden.
Borgerløn og det, der ligner.
I samarbejde med BIEN Danmark - Netværk for Basisindkomst.
BIEN Danmark og Retsforbundet har inviteret de partier, der i deres programmer har formuleret en idé om
borgerløn eller noget, der kan trække hen imod det. Her kan man høre fire partiers forskellig bud.
Retsforbundet kalder deres for dividende. Alternativet har deres kravfri kontanthjælp og noget mere på
sigt. Enhedslisten har det, de kalder samfundssikret mindsteløn. Endelig er der det nye parti De nye

Grønne, der har et komme videre med forslagene? Kom og deltag i debatten. Fra Retsforbundet deltog
Martin Sørensen.
Ligeledes den 17. juni
Deltog vores Europaordfører Johanne Langdal Kristiansen på Folkebevægelsen mod EU's hold mod et hold
fra publikum og et hold fra Europabevægelsen arrangeret af Folkeuniversitetet. – Og naturligvis vandt EUmodstanderne.
Endelig lørdag den 17. juni deltog Vagn Christensen i en debat arrangeret af Retsforbundet og Bien med
emnet ”Er der brug en brug for bank- og pengereform?”
Har Danmark brug for en reform af bankvæsnet og bankernes mulighed for at udstede penge? I årene op til
finanskrisen i 2008 steg den samlede pengemængde i Danmark med 100% på grund af bankernes udlån.
Mange af disse nye penge blev brugt til at pumpe boligmarkedet op i højder, der ikke var bæredygtige og til
sidst brast boligmarkedet sammen. Nu er boligmarkedet igen vendt og priserne er opadgående og
bankerne er atter ved at udstede lån for milliarder. Er det en sund udvikling eller er vi ved at være på vej til
næste boligboble og finanskrise? Kan man gøre noget for at modvirke det? Kom og hør Retsforbundets og
Gode Penges bud på en bank- og pengereform, der vil være med til at stabilisere bolig- og pengemarkedet,
så systemet arbejder for borgerne i stedet for de store finanshuse. Samtidig kigger vi på om en
pengereform også kan bruges til andre formål, f.eks. til at indføre en basisindkomst/borgerløn.
Debattører herudover var Tune Revsgaard, Politisk koordinator, Gode Penge og Erik Christensen, BIEN
Danmark.
Og endelig søndag den 18. juni:
Mød Retsforbundets politik
Mød en politik, som lægger vægt på balance og bæredygtighed og som fører det helt igennem også med en
helt anden økonomisk politik, skattepolitik, lægger vægt på at et demokrati skal inddrage folk gennem
folkeafstemninger f.eks. samtidig med, at vi ønsker et helt andet internationalt samarbejde med frihed og
respekt for forskellighed uden EU og vægt på FN, EFTA, Norden. Deltagere: Vagn Christensen,
Miljøordfører, Retsforbundet. Martin Sørensen, flygtninge-og integrationsordfører, Retsforbundet, Jan
Møgelbjerg, udenrigsordfører, Retsforbundet
Landsmedlemsmødet 2017
Den 1. april holdt vi det årlige landsmedlemsmøde på Næsbylund Kro ved Odense. Det adskiller sig fra
landsmødet ved, at der ikke skal træffes beslutninger. Det vil sige, at man kan tage emner op til debat og få
en større bredde i debatten fordi, der netop ikke skal arbejdes henimod konkrete beslutning her og nu.
Men kan få en retning på den fortsatte debat og understøtte det daglige politiske og organisatoriske
arbejde. Det kan virke som inspiration. Samtidig giver det også et socialt samvær. Vi lærer hinanden bedre
at kende.
Emnerne i år var:

Kommunevalg 2017 politisk med oplæg om program, lokale temaer, muligheder og profilering med Torsten
Sylvest og Martin Sørensen. Hertil lokale indslag fra bl.a. Vesthimmerland og Hovedstaden/København
Kommunevalg 2017 Hvad gør man? Organisering og aktivitet Torsten/Martin
Underskriftsindsamling – hvordan ser fremtiden ud for den? Poul Gerhard Kristiansen.
engagerer vi flere i den?

Hvordan

Politiske ordførerskaber Poul Gerhard Kristiansen. Hvad indebærer det og hvilke skal der være
Udadvendt mediearbejde herunder sociale medier
DONG og Statens Seruminstitut. Udsalg af vores fælles værdier. Vagn Christensen
Danmark i Krig og dansk oprustning? Danmarks rolle i sikkerhedsspørgsmål imellem FN og EU? Ib
Christensen
Danmarks Radio – Public Service eller offentlig kanal? Torsten Sylvest og Peter Mogensen
Licens, skat eller brugerbetaling? Det er snart umuligt at vurdere om nyheder er falske eller sande.
Hvordan bekæmper man misinformation
Danske værdier?

Retsforbundet og værdidebatten. Poul Gerhard Kristiansen

Sekretariatsfunktion
Med til en god organisation hører et velfungerende for sekretariat. Der er grund til at sige tak til de
frivillige, der træder til med at passe sekretariatet, nu, hvor vi ikke har økonomi til lønnet arbejdskraft.
Sammen med organisationsudvalget arbejder sekretariatet med arrangement af landsdækkende
arrangementer og intern kommunikation. Det er et samlingspunkt for arbejdet.
Men for at skabe nye aktiviteter er der behov for en styrkelse af sekretariatsfunktionen og en debat om
hvordan vi udnytter landssekretariatet endnu bedre, så det bliver et endnu bedre aktiv – eller i det hele
taget får forbedret sekretariatsfunktionen, så den mere og mere kan overtage relevante funktioner, så hele
organisationen kan fungere bedre.
Økonomi
Under organisationsudvalget hører også økonomidelen.
Udvalget står for indsamlinger og en sikring af økonomien En målsætning er naturligvis flere indsamlede
midler og ikke mindst et løft i medlemstallet, der samtidig vil have den sideeffekt, at vi vil være flere til at
gøre de ting, som er nødvendige for at få fornyet fremgang.
Men det er nødvendigt hele tiden at arbejde med dette tema for at sikre en stabil økonomi og en rigtig
prioritering af hvad vi bruger de sparsomme midler til. Vi må også arbejde konkret og målrettet med at
forøge indtægtssiden i det løbende arbejde og ikke mindst en mere langsigtet tilrettelæggelse af
økonomien. Dette er nok så vigtigt i en situation, hvor vi nu er tvunget til at skære ned på udgifterne, hvis

ikke det skal stoppe ganske enkelt fordi kassen er tom i og med, at vi ikke længere har ekstra midler til at
dække underskuddet på regnskabet.
Også her efterlyses konkrete og konkrete forslag til at reducere omkostningerne. Et oplagt område, hvor
der kunne spares er netop på sekretariatet. Det vil sige at finde billigere løsningsmodeller evt. ved
samarbejde med andre. – Men kom gerne med forslag.
Det er jo primært de politiske og udadvendte aktiviteter der er vigtige for et politisk parti. Det er derfor
nødvendigt at prioritere dem og sørge for, at Retsforbundet til stadighed deltager i den politiske debat og
fornyr sig i forhold til den. Men vi skal finde andre og mere prisbillige måder at gøre det på.
Forvaltningsnævnet og Lambeks Legat
Hertil kommer også en tak til forvaltningsnævnet. Vi håber fortsat at nyde godt nævnets imødekommenhed
til finansieringen af de aktiviteter, der er sat i gang ikke mindst aktiviteterne med skaffe flere medlemmer
og arbejdet med igen at komme op på den store politiske scene.
Udadvendt politisk virksomhed
Til det politisk udadvendte område har udnævnt en række ordførere på flere områder, så vi står bedre
udrustet til at kunne kommentere og komme med udspil. Hensigten er naturligvis at øge tilstedeværelsen
af vores synspunkter i den offentlige debat.
Vi skal have øget den udadvendte virksomhed selvom vi også i den indeværende periode har været at se
mange steder - i skrevne indlæg, i pressemeddelelser, politisk materiale, tekster og ikke mindst på de
sociale medier og hjemmesiden. Vi håber, at ordningen med politiske ordførere vil skabe større klarhed og
give redskaber for den enkelte til at deltage endnu mere.
Politisk udvalg har ikke haft så mange møder, men fortsat arbejdet med den åbne form. Udvalget arbejdet
med forskellige udspil f.eks. på socialområdet og med indholdet af politiske arrangementer som
landsmedlemsmødet og folkemødet.
Vi forsøgte ikke mindst at få præsenteret en helt anden skattepolitik og økonomisk politik end den, de
opstillede partier præsenterede – og ikke mindst på skattepolitikken område repræsenterede vi
synspunkter som var i diametralt modsætning til de mest fremherskende ”på bjerget”.
Vi har været aktive i demokratidebatten og imod den forstærkede mørklægning af den politiske
beslutningsproces og debat.
Og som tidligere nævnt har vi siden lanceringen på landsmedlemsmødet i april taget fat på at gå ind i
debatterne i forbindelse med de 4 fokuspunkter – ikke mindst på socialområdet.
Vi kan heller ikke påpege kraftigt nok, at uanset hvilken aktivitet, vi taler om, så er der behov for, at alle
deltager – ikke mindst uden for ledelsen - med de ressourcer og tid, de har. Vi kan glædeligvis konstatere,
at også medlemmer uden for ledelse og udvalg har deltaget i den offentlige debat med læserindlæg, blogs
eller i debatten i de elektroniske medier, radio og tv.

Vi nåede ikke alt, vi ville, i det afsluttede beretningsår. Vi ville gerne have nået mere, men vi er afhængige
af hvor mange hænder og ikke mindst munde, som deltager. I det kommende år, vil der derfor stadig være
rigtig mange opgaver at følge op på og tage fat på.
Vi vil afslutte med en tak til de medlemmer, der har bidraget med at løse de arbejdsopgaver, der har været.
Vi håber at få endnu flere med i det kommende år gerne nogle af de nye medlemmer, som har indmeldt sig
i de seneste år - og også de nye, som er kommet til i det seneste år. Det er under alle omstændigheder
bydende nødvendigt for at få ny fremgang.
Retsforbundets Landsledelse

