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Lejernes Landsorganisations overordnede opgave er:
•

•
•
•
•
•
•
•

At varetage medlemmernes interesser i private og almene
udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms-, ældre- og handicapboliger
samt i erhvervslejemål,
at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder,
at arbejde for bedre boligmiljøer,
at fremme lejernes indflydelse og medbestemmelsesret,
at fremme en lovgivning, der sikrer et retfærdigt retsforhold mellem
lejere og ejere,
at samarbejde med beslægtede nationale og internationale
organisationer,
at arbejde for organisering af lejerne i alle byer og områder,
at tilvejebringe oplysningsmateriale, kursusvirksomhed og information til
tillidsfolk og medlemmer af Lejernes Landsorganisation.

Vi skal, for at nå vore mål, styrkes på alle led i organisationen, hvilket
kræver:
•

En aktiv indsats på alle områder, og en forstærket
oplysningsvirksomhed, som skal rettes både udadtil i forhold til
samfundet og indadtil i hele organisationen, for at udbygge vores service
over for lejerne.

Vores medlemsblad, ”Vi Lejere”, skal videreudvikles, så det:
•
•
•
•
•

Fortsat er organisationens ansigt udadtil,
er organet, hvor vores boligpolitiske synspunkter fremstår,
indeholder oplysende artikler, der kan hjælpe den enkelte lejer,
orientere generelt om boligforholdene, både her i landet og i andre
lande,
fortsat har en debatskabende vinkel.
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Vores agitationsmateriale skal fortsat både fremstilles og
videreudvikles, så det giver lejerne et bedre kendskab, til vores
organisatoriske og boligpolitiske arbejde og synspunkter. Vores
agitation og oplysning skal herudover foregå ved:
•
•
•
•
•

En altid ajourført hjemmeside,
Deltagelse, på sociale medier m.v.,
afholdelse af interne og eksterne arrangementer,
at medvirke ved udstillinger og messer, samt
udgivelse af pjecer og hæfter.

Vores uddannelse i organisationen skal forstærkes, hvilket kræver:
•
•

Etablering af flere uddannelsestilbud til både tillidsmænd og ansatte og
en udvidelse af antallet, af pjecer og den hidtidige
publikationsvirksomhed.

Vi vil fortsat tilstræbe efter at være stærkt repræsenteret i råd og nævn, både
centralt og på lokalt plan, evt. i et samarbejde med de øvrige
lejerorganisationer.

Vi vil fortsat arbejde for en samling af lejerbevægelsen i Danmark og herunder
fremme samarbejdet, med de øvrige landsdækkende hovedorganisationer.

Vi vil fortsat være tilsluttet og bidrage til det internationale lejersamarbejde
gennem medlemskab af International Union of Tenants (IUT), for derigennem:
•

at drage nytte af andre lande og organisationers erfaringer og få en
større international forståelse for boligpolitikken.
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