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Lige nu er der en proces i gang i vores parti omkring
samværspolitik, og den proces skal styrke og bidrage til
sammenhængskraften i partiet. 
 
Vi har i netværket via vores folkevalgte indsendt en række forslag og input til
vores hovedbestyrelse. Du er velkommen til at bruge dem som inspiration i dit
politiske arbejde.

Thorvald Stauning
 
Læs mere om  Thorvald
Socialdemokratisk
Netværk
ThorvaldNetværket bidrager
til at rejse spørgsmål om
drenges, mænds og fædres
vilkår i den offentlige debat,
og arbejder for at dette bliver
varetaget i
Socialdemokratiet. Vi
arbejder for at samfundet
drager omsorg for både
vores drenge, mænd, piger
og kvinder. I en fornuftig
balance. Alle er velkomne i
netværket uanset
kromosomer. 
 
Seneste indlæg i den
offentlige debat på PioPio:
 
Ligestilling i familieretten skal

hjælpe skilsmissebørn til at holde

kontakt  

 

Signalpolitik skader

Forslag og input til
samværspolitik

 

1. Partiets ledelse skal bør beskytte og respektere både
den der klager over et andet medlem, og den der klages
over. Uanset køn og vedkommendes position i partiet.

2. Anonyme klager over andre medlemmers optræden bør
ikke accepteres.

3. Klager over andre medlemmers optræden skal
indeholde beviser for det passerede.

4. Da konkrete beviser forsvinder med tiden, skal der være
en meget kort forældelsesfrist for klager over andre
partimedlemmer. For eksempel på en måned.

5. Klager over andre medlemmers dårlige optræden skal
behandles hurtigt. For eksempel i højest en måned.

6. Advokatundersøgelser, som de meget kritiserede
foretaget af TV2, skal ikke gennemføres i partiet.
Inddrages advokater skal bistand gives ligeligt til klager
og anklaget, af advokater, som de ønsker at bruge, og
de korte forældelsesfrister og sagbehandlingstider skal
overholdes.

7. Socialdemokratiets kurser og aktiviteter henvender sig
kun til personer der er 15 år eller ældre. Yngre
sympatisører henvises til DSU.

8. Enhver overtrædelser af gældende love og regler skal af
partiets ledelse anmeldes til politiet eller andre
relevante myndigheder med det samme.

 Med venlig hilsen
Tillidsfolkene i ThorvaldNetværket
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skilsmissebørnene 

 

Mændene mangler i

krænkelsesdebatten

 
 

Peter Joakim Buch. Medlem af Socialdemokratiet
5. Kreds 

Torben Høegh Rask. Medlem af Socialdemokratiet
Kolding Nord. 

Eiman Marzouk. Medlem af Socialdemokratiet
Frederiksberg. 

Paul Christian Schneider. Medlem af
Socialdemokratiet Syddjurs. 

Claes Ludvigsen. Medlem af Socialdemokratiet på
Bornholm. 

Kenneth F. Christensen. Folkevalgt medlem af
Hvidovre Kommunalbestyrelse(S). 

Simon Simonsen. Folkevalgt medlem af
Købehavns Borgerrepræsentation(S).

Vil du deltage i et af vores arrangementer, har du
spørgsmål eller

vil du være aktiv i
ThorvaldNetværket? 
Skriv til ThorvaldNetværket
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