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genbruger forslag i flere byråd
Byråd efter byråd skal tage stilling til forslag om at droppe nationale test. Det er
blot det seneste i rækken af serie-forslag. Flere tænker bedre end en, lyder det
fra partiets byrådsmedlemmer, mens politiske modstandere ikke er imponerede.

tekstMADS BRANDSEN

D et er sådan set
ikke noget helt
nyt fænomen, at
Enhedslistens
byrådsmedlem-
mer taler sam-
men og stiller

sammemedlemsforslag i en række
byråd landet over.
Men det hører alligevel til sjælden-
hederne, at forslaget bliver vedta-
get med et så solidt flertal, som det
skete 4. februar, da 43 ud af Køben-
havns Borgerrepræsentations 55
medlemmer stemte ja til et forslag
fra Enhedslisten om at fritage sko-
lerne fra nationale test i 2021 grun-
det coronakrisen.
KunVenstre og Det Konservative
Folkeparti stemte imod.
Når det gik så godt, skyldes det ifølge
GormGunnarsen (EL), der ermed-
lem af børne- og ungeudvalget i Kø-
benhavn, at timingen var god.
– Det sad lige i øjet i forhold til, hvad
der er behov for i tiden. Hvisman har
denmindste berøringmed skolever-
denen, vedman godt, at de nationale
tests er en stor udfordring i den nu-
værende situation, siger han.

Dyb kritik af ministeren
Det er Enhedslisten i København,
der har taget initiativ til forslaget,
som er blevet drøftet på etmøde i
partiets kommunalpolitiske net-
værk. Her vender partiets omkring
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100 byrådsmedlemmer, hvad der
rører sig lokalt, herunder også hvilke
forslag de hver især barslermed. I
dette tilfælde harmange grebet den
københavnske idé, hvilket er sket
helt frivilligt.
Foruden forslagets indhold har den
politiske situation i Borgerrepræ-
sentationen også stor betydning for,
hvordan det gik forslaget.
– Jeg kunne godtmærke, at der var
en vis opbakning, men daDansk Fol-
keparti så også ville væremed, vidste
jeg, at Socialdemokratiet ogsåmåtte
stemme for. De kan ikke lide at blive
stemt ned, siger han, hvis begejstring
over, at netop en socialdemokratisk
overborgmester bakker op, vanske-
ligt lader sig skjule.
– Det bygger jo på en dyb kritik af
en socialdemokratiskminister, som
siger, at testene skal gennemføres af
hensyn til embedsværket. Det er no-
get posthumanistisk tomgangssnak,
siger GormGunnarsen.
Ministeren nægter at droppe de na-
tionale test. Så hvad nytter forslaget
egentlig?
–Det betyder noget, at en tiendedel
af det kommunale Danmark siger
fra. Det er et klokkeklart signal, siger
han.
Venstresmedlem af børne- og unge-
udvalget i København, Jens-Kristian
Lütken, er hverken begejstret for det
konkrete forslag eller for Enhedsli-
stens serie-forslag generelt.

Enhedslisten
foreslår:
At borgmesteren
på vegne af kom-
munalbestyrelsen
retter henvendelse
til Undervisnings-
ministeriet om at få
fritaget skolerne fra
at deltage i de na-
tionale test i 2021,
da eleverne pga.
Covid-19-krisen
ikke har fået den
normale undervis-
ning, som de har
krav på, og testene
ikke på nogen
måde kan give et
dækkende billede
af elevernes fakti-
ske faglige niveau.

Det bygger
jo på endyb
kritik af en

socialdemokratisk
minister, somsiger,
at testene skal gen-
nemføres af hensyn til
embedsværket.Det er
noget posthumanistisk
tomgangssnak.
GormGunnarsen (EL), medlem af
børne- og ungeudvalget, København
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– Enhedslisten er lidt nogle platug-
ler, for de prøver at få det til at lyde,
som omde nationale test forsvinder,
hvis bareman vedtager dette forslag.
Virkeligheden er, at Københavns
overborgmester senderministeren
et brev, somhun er dybt uenig i. Det
er i mine øjne ikke en seriøsmåde at
bedrive politik på, siger han.
Er det ikke fair nok, at man ønsker at
sende et signal til regeringen?
– Enhedslisten er støtteparti for re-
geringen og har dermed en hel unik
position. I stedet for at sende breve
kan partiets politikere på Christi-
ansborg drøfte alle mulige emner
direkte med regeringen. Nu frem-
står man bare som aktivister, siger
Jens-Kristian Lütken.

Et slag i luften
I Koldingmener byrådsmedlemBen-
nyDall (EL) ikke, at Venstre erme-
get bedre selv. For år tilbage krævede
Venstre-byrådsmedlemmer på tværs
af landet nedsættelser af dæknings-

til ministeren. Hvad siger du til det?
– Jeg copy-paster ikke bare. Jeg vil
gerne lave noget om. Så kan det ikke
nytte noget, at jeg bare stiller alle
mulige forslag.
BennyDall var et af de byrådsmed-
lemmer fra Enhedslisten, der for år
tilbage stillede forslag om stop for
kommunalt indkøb af varer fra de
besatte områder på Vestbredden.
– Borgmesteren havde advaretmig
om, at han ville afvise forslagetmed
henvisning til, at det er udenrigspo-
litik.Men jeg stillede det, fordi jeg
kunne gøre emnet lokalt, og fordi vi
så ville få en debat, jeg fandt vigtig,
siger BennyDall.
Hans partifælle i Køge, Niels Rol-
skov (EL), ermeget på linje. Han
mener, at de koordinerede forslag
vidner om, at flere partimedlemmer
i reglen tænker bedre end ét. Allige-
vel har han heller ikke tænkt sig at
stille forslaget, som han har hørt om
via det kommunalpolitiske netværk
i partiet.
–Mon ikke efterhånden der har væ-
ret såmeget blæst om de nationale
test, at det er nået helt ind til mini-
steriet, siger han.

K: Useriøst
Forslaget fra Enhedslisten er også
stillet på Frederiksberg. Her er råd-
mand ogmedlem af undervisnings-
udvalget Laura Lindahl (K) ikke be-
gejstret – hverken for indholdet eller
fremgangsmåden.
– Jeg synes, det virker useriøst at
sprøjte forslag ud på denmåde. Og
hvis Enhedslisten rent faktisk ville
bremse de nationale test, ville det
virke bedre, at partiets undervis-
ningsordfører på Christiansborg
tog fat i ministeren, lyder det fra
Laura Lindahl, der har en fortid
som folketingsmedlem.
Hun synes, Enhedslistensmetode er
trættende.
– Politik bliver for dumt på denmå-
de. Det bliver et skuespil. Det bliver
jeg træt af både sompolitiker og som
borger, siger hun.
Kommunalbestyrelsen på Frede-
riksberg har sendt forslaget videre til
undervisningsudvalget, der endnu
ikke har behandlet det.•
mdbr@kl.dk

Enhedslisten
forsøger simul-
tant i en række
kommuner at
presse på for
at få aflyst de
nationale test
i folkeskolen i
2021.

Politik bliver for dumt
på denmåde. Det bliver
et skuespil. Det bliver

jeg træt af både som politiker og
som borger.
Laura Lindahl (K), rådmand,medlem af undervis-
ningsudvalget, Frederiksberg

afgiften. Det var i den grad koordine-
ret, mener han.
Han har valgt ikke at stille forslaget
om fritagelse for de nationale test i
Kolding Byråd.
– Jeg villemåske komme i avisen,
men det ville være et kæmpe slag i
luften. Jeg tror, de fleste i børne- og
undervisningsudvalget, som jeg også
sidder i, er imod de nationale test.
Men forslaget ville ikke blive vedta-
get, siger han.
Nogle af dine partifæller ville sige, at
det også handler om at sende et signal

FOTO: MORTEN GERMUND/RITZAU SCANPIX


