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Årsmødehæfte 1  

Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens års-
møde 2012. Her finder du alle selvstændige forslag, dvs. hoved-
forslagene samt ændringsforslagene til vores stående papirer, 
som f.eks. vedtægter.  Du kan desuden se alle opstillede til uraf-
stemningen om folketingskandidater.

I næste nummer af Rød+Grøn (udkommer omkring 1. april) kan du 
finde alle ændringsforslagene til de forslag du sidder med her.

I slutningen af april sender vi et samlet hæfte til alle deltagerne 
på årsmødet. Heri vil samtlige papirer være samlet. Skal du med 
som deltager på årsmødet, er det altså ikke nødvendigt at gemme 
dette indstik.

Guide til hovedforslag og ændringsforslag, 
hovedbestyrelsens anbefalinger m.m.
Årsmødet 2012 vil som følge af beslutningerne på årsmødet 2011 
fokusere på tre hovedområder: Enhedslistens mål 2012-2016, 
skattepolitik for ejerboliger og Enhedslistens holdning til FN og 
brug af militær. På hvert område har hovedbestyrelsen vedtaget 
et udspil – hovedforslag nr. 4.1, 5.1 og 6.1.

Derudover skal årsmødet tage stilling til en mængde indkomne 
forslag (forslag nr. 7.1 – 7.19) og ændringsforslag til vedtægter-
ne (forslag nr. 8.1 – 8.7). Det er hovedbestyrelsens ansvar at sik-
re, at der bliver tid til de vigtige diskussioner på årsmødet, og ho-
vedbestyrelsen kommer derfor med anbefalinger af, hvilke for-
slag, der skal behandles på årsmødet – samt under hvilket dags-
ordenspunkt.

Årsmødet tager stilling til hovedbestyrelsens anbefalinger un-
der konstitueringen om fredagen. Er man uenig i hovedbestyrel-
sens prioriteringer, er det med andre ord her, man skal stemme 
for at få forslaget tilbage på dagsordenen.

Herudover har hovedbestyrelsen valgt at komme med stemme-
anbefalinger ved enkelte forslag. Hovedbestyrelsen har i år valgt 
kun at komme med anbefalinger ift. forslag og ændringsforslag, 
som man finder særligt væsentlige. Anbefalingerne er begrun-
dede og der oplyses stemmetal (dvs. hvor mange der var enige el. 

uenige i anbefalingen på det møde, hvor hovedbestyrelsen tog 
stilling til forslaget).

Alle medlemmer, afdelinger, udvalg m.m. i Enhedslisten kan ind-
sende ændringsforslag. Ændringsforslag til både hovedforsla-
gene, de indkomne forslag og vedtægtsændringsforslagene skal 
indsendes til landskontoret (landskontor@enhedslisten.dk) se-
nest onsdag d. 14. marts kl 12.00.

Praktisk info om årsmødet
Mødet foregår i Bededagsferien 4.-6. maj 2012.
Årsmødet holdes igen i år på Nørrebro  
i Korsgadehallen, Korsgade 29, 2200 Kbh N.

Man kan deltage på årsmødet som delegeret fra sin afdeling el-
ler som gæst. Gæster har ikke stemmeret. Vi er i år så mange, at der 
ikke er plads til alle i Korsgadehallen. For alligevel at få plads til så 
mange delegerede som muligt, har hovedbestyrelsen valgt, at der 
i år ikke skal være suppleanter på årsmødet, og kun et begrænset 
antal gæster. Afdelingerne kan dog stadig vælge suppleanter for 
at sikre, at afdelingen har en valgt repræsentant, hvis en delegeret 
alligevel ikke kan komme til årsmødet. Suppleanter kan med andre 
ord kun få adgang til årsmødet, hvis de erstatter en delegeret.

Man bliver delegeret eller suppleant ved at blive valgt på et møde 
i sin afdeling. Møderne ligger d. 9.-18. april - nærmere tidspunkt 
annonceres i Rød+Grøn i aprilnummeret. Der er deadline for til-
melding til årsmødet som både delegeret, suppleant og gæst tors-
dag d. 19. april kl 12.00. Det koster 400 kr at deltage. Beløbet beta-
les af afdelingen, med mindre andet er besluttet.

Under årsmødet vil der være tilbud om gratis børnepasning for 
børn mellem 3 og 13 år. Man skal give besked til landskontoret@
enhedslisten.dk senest 19. april (sammen med tilmelding) hvis 
man ønsker at få passet sine børn.

Se tidsplanen bag på hæftet.

Læs mere på www.enhedslisten.dk og deltag i debatten  
op til årsmødet på Enhedslistens netforum
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1.1 FORSLAG TIL DAGSORDEN  
FOR ÅRSMØDE 2012

Fredag 4. maj kl. 14.00-21.00
13.00-14.00: Indskrivning

14.00-15.00:  1. Åbningstale og konstituering m.m.

15.00-17.30:  2. Den politiske situation, hovedbestyrelsens beretning,  

 folketingsgruppens beretning og debat

17.30-18.00:  Pause 

18.00-19.00:  Aftensmad

19.00-21.00:  3. Workshop/gruppearbejde 

  Fredagshygge

Lørdag 5. maj kl. 9.00-18.30
9.00-12.00:  4. Enhedslistens mål 2012-2016

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.30:  5. Forslag om skattepolitik for ejerboliger

14.30-15.00  Pause

15.00-16.30  6. Forslag om FN og militær

16.30-16.45  Pause

16.45-17.45  7. Indkomne forslag

17.45-18.15  8. Vedtægtsændringer

18.15-18.30  Fremlæggelse af kandidatudvalgets indstilling

18.30-20.00  Middag

20.00-2.00  Musik og hygge

Søndag 6. maj kl. 9.00-13.00
9.00-10.00:  9. Vedtagelse af kandidatliste

 10. HB-valg

10.00-11.30:  11. Arbejdsplan

11.30-12.40:  12. Regnskab og budget

 13. Valg af kritisk revisor og til Rød Fond og lovudvalget

 Præsentation af det valgte HB. En del praktiske ting.

12.40-13.00  Afslutningstale(r)



5Årsmøde 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

NB: Dette forslag blev også udsendt i Rød+Grøn dec. 2011. For ikke at 
skabe unødig forvirring bedes alle ændringsforslag fremover refe-
rere til side- og linjeantal fra årsmødehæfte 1, dvs. den tekst, du sid-
der med i hånden nu.

Enhedslistens vision
Enhedslistens vision er et samfund, hvor det enkelte menneske le-
ver i frihed i solidariske fællesskaber, og hvor ingen er underlagt 
udbytning af deres arbejdskraft. Et samfund, som er miljømæs-
sigt bæredygtigt, hvor der ikke drives rovdrift på miljø og naturres-
sourcer. Et samfund uden diskrimination af mindretal. Derfor er det 
nødvendigt med en socialistisk samfundsudvikling, der demokrati-
serer og kollektiviserer økonomien. Enhedslisten arbejder hver dag 
for at sikre forbedringer, men Enhedslistens vision kan ikke indfri-
es i et kapitalistisk samfund, hvor rigdom og magt koncentreres på 
få hænder nationalt og globalt. Et sådant opgør med kapitalismen 
skal naturligvis foregå fredeligt og demokratisk og forudsætter op-
bakning og aktiv deltagelse fra et stort flertal af befolkningen, og 
det forudsætter ændringer af samfundets styrkeforhold.

I samarbejde med fagforeninger, sociale bevægelser og miljø-
organisationer skal Enhedslistens arbejde bane vejen for en så-
dan udvikling ved at forrykke styrkeforholdene i samfundet til 
fordel for arbejderklassen, som udgør det store flertal af befolk-
ningen. Samtidig med at vi øger vores styrke i fagbevægelsen og 
andre bevægelser, skal vi øge Enhedslistens parlamentariske 
opbakning.

Rammerne for vores arbejde
Tre forhold, udgør rammen for vores politiske arbejde i de kom-
mende år. 

Styrkeforholdene er blevet rykket i den forkerte retning. Arbejds-
givere, storaktionærer og spekulanter har fået mere magt på det sto-
re flertals bekostning. Det skyldes globaliseringen og flytning af be-
slutninger til EU-plan, og det skyldes den borgerlige regerings poli-
tik, der systematisk har gavnet de rige og de store kapitalinteresser.

Kapitalismen er ramt af en dyb økonomisk og økologisk krise, 
hvor millioner kastes ud i arbejdsløshed, hungersnød hærger i de 
fattige lande, og klima og naturressourcer udsættes for et pres, 
der truer klodens fremtid. 

Vi har fået en ny regering med en socialdemokratisk statsmi-
nister, men de borgerlige partier (VKO og De Radikale) har fortsat 
flertal i Folketinget. Det betyder, at befolkningens forventninger 
om forandringer kun i begrænset omfang vil blive indfriet, og at 
store samfundsproblemer vil forblive uløst.

Målene for de kommende fire år
I denne situation er det Enhedslistens opgave, at formulere kon-
krete politiske mål, der kan bidrage til at ændre styrkeforholdene, 
så de mål der ikke kan nås i dag, kan nås i morgen.

De styrkeforhold skal ændres er: 
• Lønarbejderne skal styrkes over for arbejdsgiverne
• Fælles velfærd og demokratisk indflydelse skal styrkes over for 

private erhvervsinteresser
• Økologisk og bæredygtig produktion og forbrug skal styrkes 

over for markedsøkonomiens ødelæggelse af klimaet og rov-
drift  på naturen

4.1 ENHEDSLISTENS MÅL 
2012-2016

FOTO: DNY59/ISTOcK
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• Demokrati på arbejdspladsen, demokrati for brugere og lokal-
samfund skal styrkes over for centralisering og bureaukrati 

• Ligestilling, solidaritet og menneskerettigheder skal styrkes 
over for ulighed, diskrimination og fremmedhad.

På disse områder har Enhedslisten allerede en konkret politik. 
Men Enhedslisten kan ikke ændre styrkeforholdene alene. Det 
kræver et samarbejde med alle dele af befolkningen, partier, orga-
nisationer og enkeltpersoner, der vil gå i samme retning. 

Det er helt afgørende, at befolkningen og de folkelige organisa-
tioner – først og fremmest fagbevægelsen som den største masse-
organisation – bidrager aktivt til at rejse konkrete politiske krav. 

Det er også nødvendigt at Enhedslisten styrker sit samarbejde 
med den europæiske venstrefløj med henblik på at styrke fælles 
initiativer mod EU-forringelser og styrke en alternativ diskussion 
til EU. Ligeledes skal det internationale solidaritetsarbejde styrkes.

Enhedslisten skal styrkes 
Det er også afgørende, at Enhedslisten styrkes vælgermæssigt 
og som parti. Enhedslisten har udviklingen af et socialistisk sam-
fund som sit mål. Det forudsætter, at det store befolkningsflertal 
støtter og arbejder aktivt for en sådan grundlæggende samfunds-
forandring. Enhedslisten skal derfor være et udadvendt parti, der 
tager aktivt del i den arbejdende befolknings daglige kampe på 
alle niveauer og samtidig arbejder for at forbinde denne kamp med 
socialismens ide.

Vi sætter os derfor følgende kvantitative mål for de kommende 4 år:
• Enhedslisten have 10 % af stemmerne til folketingsvalget.
• Enhedslisten være repræsenteret i alle 5 regioner og i mindst 50 

kommuner. 
• Enhedslisten have 10.000 medlemmer, der aktivt arbejder for 

partiets politik der hvor de bor og arbejder. 
• Enhedslistens vælgere og medlemmer skal i endnu højere grad 

være fordelt i hele landet og afspejle befolkningens samme sæt-
ning.

Samtidig sætter vi os følgende kvalitative mål:
• De enkelte partiafdelinger udvikles til selvstændige politiske 

centre, der bliver i stand til at tage aktivt del i det lokale politske 
liv.

Udvikling af et aktivt medlemsdemokrati, hvor 
• det enkelte medlems viden og erfaring nyttiggøres
• alle opfordres til at deltage i aktuelle politiske debatter, 
• alle opfordres til at engagere sig i de faglige netværk og ud-

valgsarbejdet
• alle opfordres til at medvirke i agitationsarbejdet, kampagne-

aktiviteter og i udviklingen af partiets teori og praksis.

Det forudsætter udvikling af partilivet:
• god modtagelse af nye medlemmer
• afholdelse af regelmæssige medlemsmøder 
• arrangementer med særlige temaer: arbejdebevægelsens histo-

rie, forfatteraftner, sangaftner, protestsangens historie osv.

Enhedslistens udenomsparlamentariske arbejde
Forandringer i samfundet bæres frem af bevægelser uden for par-
lamentet, presset fra stærke sociale bevægelser er nødvendigt for 
at opnå væsentlige indrømmelser og forandringer. 
• Om fire år skal Enhedslistens fagligt aktive øve større indflydel-

se i fagbevægelsen For at omdanne til en demokratisk fagbevæ-
gelse, der kæmper for arbejderklassens interesser og for at styr-
ke arbejderklassens indflydelse på samfundet. Det sker ved ak-
tiv deltagelse i det faglige arbejde, overenskomstforhandlinger 
og konflikter.

• Om fire år skal Enhedslisten afdelinger i højere grad øve indfly-
delse og være drivkræfter i lokale politiske kampe. Det kræver 

styrkelse af afdelingernes aktivitet og at Enhedslisten centralt 
bakker op om dette, bl.a. gennem en partiuddannelse for afde-
lingsaktivister og ”organizers”.

• Enhedslistens medlemmer er aktive i en lang række andre be-
vægelser og aktiviteter om påtrængende samfundsspørgsmål.  
Dette arbejde skal styrkes ved at fremme dannelsen af netværk 
af medlemmer på de pågældende områder. .

• I løbet af disse fire år skal Enhedslisten hele tiden have et be-
redskab til at deltage i og fremme folkelige bevægelser, der op-
står omkring aktuelle spørgsmål.

Enhedslistens parlamentariske arbejde 
• Enhedslistens arbejde i folketing, regioner og kommuner skal 

bidrage til at skabe forbedringer for den brede befolkning og sik-
ree Enhedslisten større opbakning blandt vælgerne og i de so-
ciale bevægelser. 

• Enhedslisten skal målrettet gå efter politiske indrømmelser fra 
regeringen, som kan forrykke samfundets styrkeforhold. Det 
sker især ved at kæmpe for og medvirke til konkrete forbedrin-
ger for lønarbejdere, pensionister, studerende. 

• Hvis en ny regering vælger at samarbejde med de borgerlige 
partier om at skære ned og forringe vilkårene for den brede be-
folkning, skal vi gå imod og i stedet fremlægge alternativer, som 
har en solidarisk profil. Enhedslisten skal fastholde princippet 
om ikke at deltage i forringelser for almindelige mennesker eller 
miljø og klima.

• Enhedslisten skal være de sociale bevægelsers parti i folketin-
get. Det parlamentariske arbejde skal understøtte aktiviteten i 
fagbevægelsen og andre folkelige bevægelser. 

 • Enhedslisten vil til enhver tid kæmpe for den sammensætning 
af folketing, regioner og kommuner, der giver de bedste mulig-
heder for arbejderklassens kamp. Det vil i den nuværende situa-
tion sige et flertal af S, SF og Enhedslisten, samt – i kommunerne 
– herudover en række fælleslister.

Sådan når vi målene
Enhedslistens medlemmer, afdelinger og faglige netværk skal ud-
vikles til stærke sociale aktører, som kan deltage i og påvirke loka-
le, regionale og nationale kampe og konflikter. Partiet skal støtte 
medlemmerne i at præge de politiske debatter, der hvor de færdes, 
så vi kan være med til at flytte holdninger. 

For at nå dette vil Enhedslisten i de kommende fire år: 
• Udvikle vores medlemsblad så det bliver et vigtigt redskab for 

medlemmernes viden om samfundet, en inspiration til hand-
ling. 

• Udvikle vores internetmedier, så de bliver et forum for en leven-
de partidebat, erfaringsudveksling og vidensopsamling. 

• Opbygge en partiuddannelse, der tilbyder medlemmer og loka-
le ledelser uddannelse i kampagne-aktiviteter, agitation, ledel-
se og mobilisering, samt politisk og teoretisk skoling. 

• Opbygge faglige netværk, udvalg og andre koordinerende akti-
viteter, der kan styrke Enhedslistens medlemmer og tillidsvalg-
te i at deltage i kampen i hverdagen.

• Foretage de nødvendige personalemæssige prioriteringer for at 
sikre at ovenstående målsætninger nås.

Afslutning
Kampen for socialismen starter i dag som et forsvar for velfærd, 
demokrati og fred. Gennem denne kamp kan arbejderklassen og 
alle progressive dele af befolkningen komme til at stå stærkere, 
blive bedre organiseret, mere samlet.

Det er forudsætningen for at kunne tage næste skridt: At vinde 
et flertal i befolkningen for en socialistisk udvikling. 

En anden forudsætning er, at vi bredt på venstrefløjen styrker 
en fælles forståelse af samfundet, den politik der skal føres i dag 
og vejen til socialismen.  



7Årsmøde 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107

Derfor påbegynder Enhedslisten efter årsmødet 2012 udarbej-
delsen af et nyt partiprogram. Målet er at inddrage det store fler-
tal af partiets medlemmer i diskussionen, men vi vil også invitere 
fagforeninger og græsrodsbevægelser til at deltage i denne debat. 

Stillet af Hovedbestyrelsen

4.1.1 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 112

Forslaget indgår naturligt som et punkt efter teksten ”For at nå 
dette vil Enhedslisten i de kommende fire år”:

”I erkendelse af den digitale virkelighed, som vi lever i, og 
at mange medlemmers diskussionsfora er digitale, styrkes 
www.enhedslisten.dk, så det fremover vil agere som et højtakt-
ualiseret nyhedsmedie, hvor medlemmer, interesserede danske-
re i øvrigt og medierne finder folketingsgruppens holdninger til 
løbende politiske emner. I naturlig forlængelse af de øvrige kom-
munikative tiltag, der er lagt op til, der styrker organisationen in-
ternt, skal en styrkelse af www.enhedslisten.dk give en platform, 
hvor medlemmer til enhver given tid kan finde Enhedslistens 
holdning til en given politisk diskussion, som de måtte opstå i di-
gitale fora, der tillige muliggør at linke og referere. Hovedelemen-
terne er aktualitet og stærke markeringer.”

Begrundelse
Forslaget referer til, men erstatter ikke formuleringen ”- udvikle vo-
res internetmedier, så de bliver et forum for en levende partidebat, 
erfaringsudveksling og vidensopsamling,” idet interne fora ikke tje-
ner som eksternt brugbare referencemuligheder for medlemmerne.

Stillet af Enhedslisten Kolding

4.1.2 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 7, linje 1-4

Ændres til:
”Derfor påbegynder Enhedslisten efter årsmødet 2012 en dis-

kussion af vores partiprogram. Målet er, at medlemmer der her-
efter ønsker at stille ændringsforslag til partiprogrammet, er ru-
stet til det. Det er vigtigt, at det store flertal af partiets medlem-
mer deltager i denne diskussion”

Begrundelse
Som det står nu, er målet fra start af, at vi skal ændre i vores prin-
cipprogram. Det forstår jeg ærlig talt ikke. Ja, debatten om vores 
program har over en kortere periode været til stede i medierne, 
men jeg har ikke som sådan oplevet den i partiet.

Vi kan ikke, inden debatten overhovedet for alvor er startet i 
vores parti, konkludere at vi skal have et nyt program. En sådan 
konklusion kan vi først nå frem til efter fælles gennemlæsning og 
grundige diskussioner.

Stillet af Sarah Victoria Bruun, Århus

5.1 SKATTEPOLITIK  
FOR EJERBOLIGER
Enhedslisten arbejder for et retfærdigt samfund, hvor alle, uan-
set indkomst og status, har mulighed for at bo sundt og godt i et 
område, hvor de gerne vil bo. Enhedslisten arbejder for lighed og 
for en sund samfundsøkonomi. Enhedslisten arbejder for at frem-
me fælleseje af jord, fællesejede non-profit boliger og fælles de-
mokratiske beslutninger. 

De eksisterende forhold og ordninger for beskatning af ejerbo-
liger understøtter på en række punkter ikke disse mål. Rentefra-
drag, skattestop, tvangsprivatisering af kommunale boliger, nye 
låneformer og skattefri salgsgevinster har givet gratis penge til 
mange. Samtidig har finanssektoren tjent rigtig mange penge på 
at belåne og omlægge lån på ejerboliger.

Alt dette har skævvredet samfundet til stor ulempe for lejer-
ne og de økonomisk dårligst stillede og for samfundsøkonomien. 
Derfor er der brug for en række opstramninger og omprioriterin-
ger. Det er ikke en naturlov, at man nødvendigvis skal kunne tje-
ne penge på at bo i en ejerbolig. Det er heller ikke holdbart, hvilket 
allerede ses nu.

Enhedslisten vil udarbejde en socialt retfærdig skattepolitik ved-
rørende ejerboliger efter disse ideelle grundprincipper:
A  Selve det at bo skal ikke beskattes.
B Til gengæld skal det ikke være muligt at score en arbejdsfri ge-

vinst ved at bo.
C For ejerboliger betales leje til samfundet for den jord, som boli-

gen beslaglægger (jord er samfundets, men kan mod leje udlå-
nes til landbrug, erhverv eller boligformål).

Det betyder:
D Den eksisterende grundskyld bevares for ejerboliger og regule-

res i takt med værdistigningen (jo mere attraktiv jord man har 
rådighed over, jo mere skal man betale).

E Arbejdsfri gevinster på det at eje jord og ejendom skal beskattes 
med en skat af salgsgevinsten når den realiseres. Skatten be-
regnes af salgsprisen minus købsprisen og fraregnet egentlige 
forbedringer af ejendommen. Skatten skal mindst svare til den 
maksimale personskat og den forfalder også i det omfang en ge-
vinst belånes med henblik på forbrug. Der ydes ikke fradrag ved 
tab på eje af jord og ejendom. Skatten kan indefryses i forbindel-
se med køb af en ny ejendom, men forfalder, når ejeren forlader 
ejendomsmarkedet eller belåner en gevinst.

F Indtil en sådan beskatning af værdistigningen er indført, ophæ-
ves skattestoppet for ejendomsværdiskatten.

G Når salgsgevinstskatten er indført, udfases ejendomsværdi-
skatten.

H Rentefradrag på eksisterende boliglån fastholdes efter de gæl-
dende regler (gradvist faldende fradragsværdi), men renter på 
nye lån giver ikke rentefradrag. Afdragsfrie lån, flekslån, SDO-
lån og andre tilsvarende lånetyper udfases.

Stillet af Hovedbestyrelsen
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Baggrundspapir.  
Forslag om skattepolitik  
for ejerboliger
Dette er et baggrundspapir til orientering. Der kan ikke stemmes 
om papiret på årsmødet.

Begrundelse for / bemærkninger til forslaget:
Udvalget, som har stået for udarbejdelsen af forslaget, har stemt om: 
1 Salgsgevinstskat ved hver handel eller ved exit fra ejerbolig-

markedet og har valgt: ved hver handel.
2 Bevarelse eller afskaffelse af løbende ejendomsværdibeskatning 

og har valgt: afskaffelse af løbende ejendomsværdibeskatning.

Fordele og ulemper ved den valgte model:
Fordele
• Løbende indkomst fra boligsalgsgevinstskatten, da den opkræ-

ves ved hver handel.
• En højere grad af ligestilling mellem eksisterende og ny bolig-

ejere ved køb af bolig, da eksisterende boligejere kun kan tage 
en del af en gevinst med til køb af ny ejerbolig.

• Selve det at bo vil i længden blive relativt billigt, da ejendoms-
værdiskatten afvikles (der er dog stadig grundskyld for ejerbo-
liger).

• Boligsalgsgevinstskatten vil aldrig medføre direkte tab for 
statskassen, da boligsælgeren  ikke får fradrag for tab.

• Hvis boligssalgsskatten begrænser ejendommæglernes og fi-
nanssektorens fortjeneste ved bolighandler, belåning og om-
lægning, som den alt andet lige vil, så vil det begrænse ulem-
perne bl.a. i forhold til mobilitet blandt eksisterende boligejere, 
og ikke mindst vil det udskifte en del af disse fortjenester med 
skatteindtægter.

• Afskaffelse af rentefradrag på nye lån fjerner for disse lån den 
indirekte statsstøtte til at private forgælder sig.

Ulemper
• Nogle boligejere kan vælge at undlade at flytte for at undgå at 

betale boligsalgsgevinstskat, og det kan mindske mobiliteten 
mellem de eksisterende boligejere.

• Uden fradrag for tab bliver boligsalgsgevinstskatten ikke sym-
metrisk (det er et ønske fra nogle, men ikke et lovgivningsmæs-
sigt eller økonomisk krav, at beskatning er symmetrisk, og det 
er ikke alle skatter, der opfylder dette krav).

• Alt andet lige faldende indkomst til statskassen på grund af ud-
fasning af den løbende ejendomsværdiskat. 

Fordele ved salgsgevinstskat ved hver handel  
frem for ”exit”-skat:
• (Fordelagtig for fællesskabet, statskassen, nye boligejere, ikke-

boligejere)
• Løbende indtægt til statskassen, i stedet for først ved exit (som 

måske kan komme efter 50 år).
• Sikker indtægt og større indtægt, da tab (i vores model) ikke 

modregnes.
• Højere grad af ligestilling mellem eksisterende og nye kommen-

de boligejere, da boligsalgsgevinster beskattes og dermed ikke 
kan tages ubeskåret med.

• Begrænsning af finanssektorens og ejendomsmæglernes mu-
lighed for at tjene tykt på ejerbolighandler.

• Stærkest beskatning og begrænsning af ulighedsskabende bo-
ligsalgsgevinster og dermed mest ligestilling mellem lejere og 
ejere.

Fordele ved ”exit”-skat frem for salgsgevinstskat  
ved hver handel:
• (Fordelagtig for eksisterende boligejere, mobilitet blandt eksi-

sterende boligejere, finanssektor, ejendomsmæglere)
• Eksisterende boligejere kan købe og sælge med skattefri gevin-

ster og bruge dem til at købe nye boliger for, og beskattes først, 
når de realiserer gevinsten.

• Eksisterende boligejere skal kan bruge deres skattefri gevinst 
ved salg af ejerbolig til at købe en ny ejerbolig for. Dette fremmer 
mobiliteten for eksisterende boligejere. 

• Symmetrisk beskatning til fordel for boligejeren: hvis boligeje-
ren har tab ved en bolighandel kan dette tab modregnes i skat 
for tidligere eller kommende gevinster.
 

Fordele og ulemper ved forskellige typer af boligbeskatning

 FORDELE

 Løbende beskatning  Skat ved ”exit” eller salg  

 • Sikkert provenu • Mindsker problemer ved for dyre boliger  

 • Alle betaler grundskyld* • Beskatter kapitalgevinster direkte

 • Prisregulering. • Prisregulering

 • Mindsker kapitalgevinster, • Mindsker kapitalgevinster, 

   der forvrider samfundsøkonomien.  der forvrider samfundsøkonomien

 • Vi kender indtægten • Vi ved hvor stor en del af gevinsten, vi beskatter.  

  
ULEMPER

 •   Dyrere at bo •   Administration (hvis fradrag for forbedringer)  

 •   Alle betaler grundskyld* •   Usikkert provenu.

 •   Bestemmes af det kapitaliserede marked •   Stillingtagen til evt. fradrag for forbedringer

 •   Dyrt for de fattige at bo attraktivt •   Stillingtagen til vurdering af værdi af nybyggede/

 •   Beskatning der ikke direkte har forbindelse til indkomst  selvbyggede boliger

 •   Kan også beskatte non-profit boliger

 •   Vi ved reelt ikke, hvor stor en af gevinsten, vi beskatter

 * I forslaget tages der kun stilling til, at ejerboliger skal betale grundskyld og ikke om almene skal.   
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6.1 RESOLUTION OM FN,  
MILITÆRE AKTIONER  
OG DANMARKS  
FREMTIDIGE ROLLE

Denne resolution ligger i forlængelse af den resolution om FN som 
blev vedtaget på årsmødet i 2009, der opsummerer Enhedslistens 
analyse af og forslag til ændringer af FN. Med denne resolution øn-
sker vi at præcisere hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt, 
før der kan blive tale om at gribe ind med militære forholdsregler.

Før der som absolut sidste udvej tages skridt til militær indgriben 
i en konflikt må alle former for freds- og konfliktmægling være 
forsøgt. Initiativet hertil vil ofte blive forestået af FN, der kan 
uddelegere opgaven til regionale og mellemstatslige organisati-
oner.

Der må som det første nedsættes en uvildig fact-finding kom-
mission til at skaffe nødvendig information om konfliktens bag-
grund, parter, positioner, hensigter og eventuelt udenlandske in-
teresser og indblanding. Altsammen for at forhindre at der hand-
les på et skrøbeligt beslutningsgrundlag og under påvirkning af 
en mediedækning, som alt for ofte ikke afdækker konflikternes 
sammensatte karakter og hvor medierne desuden accepterer mi-
litært betinget fortrolighed (embedded).

Sideløbende hermed må der nedsættes en bredt sammensat 
mæglingsgruppe  bestående af diplomater, kulturfolk, konflikt-
forskere, forhandlings- og forsoningseksperter, der udelukkende 

er fra stater og organisationer, der ikke har særlige interesser i det 
pågældende konfliktområde. 

Desuden kan der gennemføres høringer, hvor konfliktens par-
ter får mulighed for at fremlægge deres synspunkter og egne for-
slag til løsninger, før der interveneres.

Forhandlingerne må gives den tid, de behøver for at sikre at der 
findes frem til løsninger, som alle parter kan leve med.

Endelig kan der forberedes tvangsforanstaltninger i form af 
økonomisk boycot, handelsboycot, våbenembargo, afbrydelse af 
diplomatiske forbindelser m.m.

Hvis alt dette er afprøvet og viser sig at være forgæves, og det 
besluttes at gribe militært ind er det vigtigt, at det bliver på betin-
gelse af FN mandat. Samtidigt må der sættes grænser for FN missi-
onens beføjelser og det konkrete mandat må fastsættes fra gang 
til gang

FN-missionen kan have form af
• indsættelse af fredsskabende FN-styrker, der kan afvæbne 

konfliktens parter og overvåge en våbenhvile eller beskytte ci-
vile befolkningsgrupper mod at blive taget som gidsler og udsat 
for voldsomme overgreb.

• benyttelse af FN-politi til at beskytte lokalsamfundene
• inddragelse af civile hjælpearbejdere – jurister, socialarbejdere 

m.fl. der ved noget om den menneskelige dimension af konflik-
ter og vold.

Danmarks fremtidige rolle
Danmarks såkaldt aktivistiske rolle i udenrigspolitikken bør i 
fremtiden først og fremmest bestå i at medvirke til freds- og kon-
fliktløsning og deltagelse i humanitære indsatser. Det er afgøren-

FOTO: STEPHAN DREScHER/ISTOcK
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de, at få slået fast at demokrati kommer nedefra. Man kan ikke 
bombe sig til demokrati oppefra. Danmark kan være med til at ska-
be bedre vilkår for at befolkningen kan skabe demokrati, fx ved at 
indgå i freds- og konfliktløsning og ved at støtte demokratiske or-
ganisationer. 

Vi skal satse på at opbygge kompetencer på disse områder - me-
get gerne sammen med de andre nordiske lande.
Det betyder bl.a. at vi
• ikke skal købe kampfly, men fly der kan bruges til opgaver som 

søredning og overvågning af forurening mm.
• ikke skal bygge krigsskibe, men skibe der kan anvendes til red-

ningsopgaver, fiskeriinspektion, forureningsbekæmpelse og 
som hospitalsskibe.

• ikke skal købe eller bygge tanks, men mineryddere mm. 

Samtidig skal den indsats organisationer, der arbejder med civilt 
beredskab, med internationalt humanitært arbejde og med kon-
fliktforebyggelse opprioriteres. Der skal opbygges en tilstræk-
kelig kapacitet, der vil gøre det muligt at rykke ud med humani-
tær bistand meget hurtigt. Både i forhold til naturkatastrofer og 
krige. 

Ingen tror i dag, at der kan komme en udenlandsk invasion af 
Danmark. Derfor er der intet behov for et forsvar, der kan imø-
degå en sådan invasion. Derfor bør militæret, som vi kender det i 
dag, nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation, der 
kan stå for  et evt. danske bidrag til fredsbevarende FN-indsat-
ser.  

Der skal opbygges en langt stærkere forskning i fredsarbejde og 
konfliktløsning. Det kan ske ved at etablere en gruppe af interna-
tionale konfliktmæglere i samarbejde med de øvrige nordiske lan-
de, som via forskningen kan få vejledning om, hvor konflikter kan 
opstå og finde løsninger, før konflikterne er gået i hårdknude. 

Den internationale retsorden
Vi skal være med til at styrke og reformere FN og den internati-
onale retsorden. Enhedslisten går ind for en international retsor-
den, hvor et folk har ret til at gøre oprør mod diktatur og besæt-

telse – om nødvendigt også med våben, som frihedskæmperne i 
Danmark. Men det er afgørende hvilke midler, der anvendes. Må-
let helliger ikke midlet. Tværtimod har vi alt for ofte set, at midler-
ne påvirker målet. Hvis der begås krigsforbrydelser og menneske-
retskrænkelser i kampen mod et diktatur, så ender det ofte med 
at de, der bekæmpede diktaturet selv bliver diktatorer. Enhedsli-
sten er klart imod terror i betydningen vold mod uskyldige civile. 
Og det uanset om terror begås af en diktator eller af de, der gør op-
rør mod diktatoren. 

Enhedslisten støtter kamp for demokrati og social retfærdig-
hed, men vi støtter ikke nødvendigvis alle de, der konkret kæm-
per. Der kan være organisationer, der bruger metoder vi er imod. 
Der kan være organisationer, som har en politisk holdning vi er 
uenige i. 

Enhedslisten vil arbejde for at der ydes støtte til demokratiske 
organisationer overalt i verden, herunder ikke mindst faglige or-
ganisationer og kvindeorganisationer. Det er afgørende for op-
bygning af demokrati, at der er stærke folkelige organisationer. 
Og at sådanne organisationer er i dialog med organisationer i an-
dre lande. 

Vi vil arbejde for øget ulandsbistand, herunder fattigdomsbe-
kæmpelse, og for en bæredygtig udvikling, både i forhold til men-
nesker og miljø.

Og ikke mindst vil vi arbejde for en langt mere lige fordeling af 
verdens ressourcer, der kan være med til at mindske risikoen for 
konflikter. 

Selvom FN er præget og begrænset af de magtforhold, der hersker 
i verden, står vi ikke overfor en håbløs opgave. Vi er overbeviste 
om, at de fleste mennesker i verden også ønsker fred, social ret-
færdighed og frihed fra undertrykkelse. FN blev netop dannet på 
baggrund af disse ønsker efter 2. Verdenskrig, hvor krigen havde 
svækket imperialismen. Kampen for et bedre FN er også en kamp 
for en bedre regering i hver enkelt stat og for at svække imperia-
lismen globalt. Det er Enhedslistens opgave at være en del af den-
ne kamp og styrke det internationale freds- og solidaritetsarbejde 
med kæmpende undertrykte folk.
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7. INDKOMNE FORSLAG

7.1 Forslag om fjernelse af satsforskellene  
på dagpenge
Fremover vil Enhedslisten konsekvent arbejde for, at der kun 
skal være én sats for dagpengemodtagere, nemlig højeste sats.

Begrundelse:
I øjeblikket resulterer 92-93 % af samtlige satsberegninger i høje-
ste sats, hvorfor man altså holder liv i et voldsomt bureaukrati for 
7-8 % af samtlige dagpengemodtagere. 

Det vil derfor endda være sandsynligt, at man samfundsmæs-
sigt vil kunne spare penge på at fjerne satsforskellene.

Naturligvis vil visse borgelige argumentere for, at det vil resul-
tere i en situation, hvor det bliver svært at besætte visse lavtløn-
nede jobs. Men kan vi forsikre: det skyldes jo blot, at lønnen for dis-
se jobs er for lav. 

At en rengøringsassistent, der knokler sig af dage på et tids-
punkt af døgnet, hvor resten af landet knapt er stået op, ikke mod-
tager en løn, der berettiger ham eller hende til højeste sats, er jo 
ganske enkelt bare urimeligt.

Fjernelsen af satsforskellene skal også råde bod på den situa-
tion, der er opstået i forbindelse med indførelsen af det nye ind-
komstregister - den såkaldte e-indkomst. Det har pr. 1. maj bl.a. 
den alvorlige konsekvens, at den personlige tilmelding til Jobcen-
tret - ”tilmeldt uden ydelse” - ikke længere er en mulighed. Den har 
ellers hidtil beskyttet a-kassemedlemmer med deltids-sæsonar-
bejde, så de har kunnet bevare deres højeste dagpengesats, indtil 
et sæsonjob f.eks. sluttede. 

 Nedenfor er gengivet et eksempel fra en bornholmsk kontekst 
 

Eksempel - reglerne efter de gamle administrative regler:
En HK’ere mister sit kontorjob i Rønne på Bornholm til 25.000 kr. 

om måneden og bliver ledig.
Vedkommende kan få maksimale dagpenge, svarende til 16.596 

kr. om måneden (tal fra 2011).
I turistsæsonen lykkedes det vedkommende at få et midlerti-

digt job i fem måneder, 30 timer om ugen til turisterhvervets mini-
malløn, svarende til 14.836 kr. i løn om måneden.

Når turistsæsonen er slut kan personen igen få den maksimale 
dagpengesats, fordi han/hun er personligt tilmeldt Jobcentret og 
jævnligt bekræfter at stå til rådighed for et fuldtidsjob.

 
Eksempel - reglerne med de nye administrative regler:

HK’eren har mistet sit kontorjob i Rønne til 25.000 kr. om måne-
den og er blevet ledig.

Vedkommende kan få maksimale dagpenge, svarende til 16.596 
kr. om måneden (tal fra 2011).

I turistsæsonen lykkedes det vedkommende at få et typisk mid-
lertidigt job i fem måneder i 30 timer om ugen til turisterhvervets 
minimalløn, svarende til 14.836 kr. om måneden.

Når turistsæsonen er slut, beregnes de nye dagpenge, og de vil 
udgøre 12.285 kr. om måneden

Denne HK’er mister 4.311 kroner hver måned i dagpenge, når 
vedkommende er tilbage i ledighedskøen.

 
Stillet af Morten Riis, Bornholm, Lars Henrik Carlskov, Århus, Jens 
Lund Hansen, Bornholm, Mette Hedegaard, Ballerup, Jens Peter Kaj 
Jensen, Madrid, Martin Mørch, Skive, Per Schwalbe, Bornholm, Erik 

FOTO: BARIş MURATOğLU/ISTOcK
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Mortensen, Bornholm,  Hans Jørgen Vad, Århus, John Joseph Sing-
leton, Bornholm, Birthe Marker, Østerbro, Ingelise Bech Hansen, 
Odense, Michael Schølardt, Sydhavnen, Ulf Vincents Olsen, Oden-
se, Rune H. Jacobsen, Århus

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver be-
handlet på dette årsmøde, da hovedindholdet i forslagene blev 
vedtaget på sidste årsmøde under overskriften: ”Bolig-social 
politik – udsatte boligområder”, herunder afsnittet: ”Bekæmp 
fattigdommen, ikke de fattige og deres boliger”. Og det er for-
slag, som der løbende arbejdes for.

7.2 Ingen skal leve for under 13.000 kr.  
om måneden
Kapitalismens krise har ført til en forstærket hetz mod arbejdslø-
se, førtidspensionister, studerende og andre modtagere af over-
førselsindkomster. Enhedslisten afviser på det kraftigste dette 
forsøg på at sende kriseregningen videre til grupper, der er uden 
skyld i krisens opståen. I stedet for nye forringelser for modta-
gerne af overførselsindkomster, vil Enhedslisten sikre alle voks-
ne indbyggere i Danmark ret til en mindste-indkomst på 13.000 
kroner om måneden. Dette vil vi gøre ved at lade de rige, bankerne 
og de store virksomheder, der blev forgyldt under det økonomiske 
opsving, betale regningen for krisen. En sådan samfundsmæssig 
mindste-indkomst betyder samtidig et opgør med den fattigdom, 
der voksede eksplosivt under VKO’s 10 år ved magten. 

Enhedslisten vil derfor hæve alle overførselsindkomsterne til 
de når niveauet på mindst 13.000 kroner om måneden. Alle over-
førselsindkomster, herunder selvfølgelig også den nye mindste-
indkomst, skal reguleres fuldt ud i forhold til den gennemsnitlige 
lønudvikling på arbejdsmarkedet. Dette indebærer bl.a. et langt 
enklere ydelsessystem, væsentligt mindre kontrol og bureaukrati 
samt afskaffelse af satspuljen, der hidtil har sikret, at overførsels-
indkomsterne er sakket bagud i forhold til lønningerne. Mindste-
indkomsten skal være individuel, hvilket vil sige, at den er en ret-
tighed for alle voksne mennesker i Danmark, der derfor ikke kan 
pålægges at forsørge andre voksne. 

Enhedslisten er naturligvis udmærket klar over, at kravet om 
en mindste-indkomst på 13.000 kroner om måneden vil møde stor 
modstand såvel blandt arbejdsgiverne og regeringen som den bor-
gerlige opposition. Derfor opfordrer vi til, at dette krav rejses på 
arbejdspladserne, på uddannelsesstederne, i boligkvarterne samt 
i fagforeningerne og andre folkelige bevægelser, da kun massivt 
pres fra neden kan sikre, at det bliver til virkelighed.

Begrundelse: 
I Enhedslisten har vi flere på årsmøder vedtaget kravet om en sam-
fundsmæssig mindste-indkomst. Oprindeligt lå beløbet på 12.000 
kroner om måneden, hvilket ved et senere årsmøde blev hævet til 
13.000 kroner. Den seneste vedtagelse er fra 2006, hvorfor det er 
på tide at få vedtagelsen genopfrisket, ikke mindst set i lyset af 
den omfattende debat om fattigdom og forholdene for modtager-
ne af overførselsindkomster, der har været siden regeringsskif-
tet. Nogle vil måske mene, at beløbet burde være højere, men ni-
veauet er valgt for ikke at svække a-kasserne. Hvis man alligevel 
mener, at beløbet er for lavt eller at forslaget har andre mangler, 
opfordres man til at stille ændringsforslag.

Stillet af Århus afdeling

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver be-
handlet på dette årsmøde, da hovedindholdet i forslagene blev 
vedtaget på sidste årsmøde under overskriften: ”Bolig-social 
politik – udsatte boligområder”, herunder afsnittet: ”Bekæmp 
fattigdommen, ikke de fattige og deres boliger”. Og det er for-
slag, som der løbende arbejdes for.

7.3 Letbaner frem for metro 
Enhedslisten har en miljøvenlig, social og rationel trafikpolitik.

Derfor foretrækker vi under alle omstændigheder og på alle 
strækninger letbaner/sporvogne frem for metrobyggeri.

Letbaner er mindst 5 gange billigere per km end metrobygge-
ri og metrobyggeri er meget miljøbelastende, for eksempel med-
fører metrocityringsbyggeriet 1 mio. lastbilkørsler alene fra ud-
gravningen i Nørrebroparken. 

Letbaner giver mindst 5 gange så meget strækning for de sam-
me penge, og giver dermed meget mere kollektiv trafik til man-
ge flere mennesker, dermed er letbaner både mest socialt og mest 
økonomisk ansvarlige. 

Den eneste grund til at foretrække metro frem for letbane er, 
hvis man ønsker at bilerne skal have  mest mulig plads på vejene. 
Det ønsker Enhedslisten ikke, tværtimod sætter vi stor pris på at 
letbanerne fortrænger biltrafik og er et tydeligt og synligt alter-
nativ i gadebilledet.

 
Stillet af Jean Thierry, Nordvest

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver behand-
let på dette årsmøde, da forrige årsmøde og hovedbestyrelsen 
har prioriteret 3 hovedpunkter: Boligskattepolitik, FN-resoluti-
on og strategidebat. I øvrigt arbejdes der netop på letbaneløsnin-
ger i Storkøbenhavn i disse måneder (januar 2012 og fremefter)

7.4 Gode og billige boliger til alle!
 Enhedslisten arbejder for et retfærdigt samfund, hvor alle, uan-
set indkomst og status, har mulighed for at bo sundt og godt i et 
område, hvor de gerne vil bo. Enhedslisten arbejder for lighed og 
for en sund samfundsøkonomi. Enhedslisten arbejder for at frem-
me fælleseje af jord, fællesejede non-profit boliger og fælles de-
mokratiske beslutninger. 

De almene boliger er den eneste boligform, der opfylder vores 
mål om lighed, lige muligheder og lige adgang for alle. Det er også 
den eneste boligform, der opfylder vores mål om et spekulations-
frit samfund.

For at tibyde en tilgængelig og demokratisk boligform for alle og 
til at bære den boligsociale anvisning på en afbalanceret måde, er 
der brug for meget mere end de 20 %, som de almene boliger udgør 
af den nuværende boligmasse. Det er ikke holdbart, at hele 80 % 
af boligerne i Danmark ikke skal være tilgængelige for alle og ikke 
skal tage et socialt ansvar.

Vores politik er at give bedre og mere retfærdige økonomiske vil-
kår til de almene boliger, og at skabe flere almene boliger både ved 
nybyggeri og ved at skabe muligheder for at omlægge eksisterende 
boliger til den spekulationsfri og socialt ansvarlige boligform. 

Nybyggeri skal være alment
Hvis vi ønsker et samfund med social retfærdighed og en stabil 
økonomi, så skal de nye boliger være almene.

Bortset fra familier, der selv er bygherre på deres eget en-fami-
liehus, så skal alt nyt boligbyggeri være alment.

Almengørelse af de private udlejningsboliger
Det private udlejningsbyggeri er dybt problematisk på den måde, 
at en person eller et firma ejer og tjener på en bolig som andre men-
nesker bor i. Det viser sig også i praksis, at det er i denne sektor, at 
de allerværste boliger og lejeforhold eksisterer. 

Enhedslisten mener, at ingen fremadrettet skal kunne købe sig 
til at eje mere end tre boliger og mener, at kapitalselskaber slet ikke 
skal kunne eje boliger. Fremtidigt skal kun almene boligselska-
ber kunne købe udlejningsejendomme. Således vil alle private ud-
lejningsejendomme med tiden blive almene. Indtil da skal der gen-
indføres en meget skarp regulering af den private boligudlejning. 
De private udlejningsejendomme skal også bidrage med lejligheder 
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til den kommunale boligsociale anvisning på samme niveau som al-
mene boliger med en tilsvarende beboersammensætning.

Beboere i private udlejningsejendomme skal have de samme 
kollektive demokratiske rettigheder som beboere i almene bo-
liger, herunder retten til at bestemme budget og dermed husle-
je, der fremover skal være omkostningsbestemt plus en offentlig 
fastsat forrentning af ejerens kapital. 

Mange af de almene boliger var oprindeligt ikke demokratisk 
styret af beboerne, men af selskaberne uden beboerrepræsenta-
tion. Den samme demokratisering, som de har gennemgået, skal 
gennemføres for de private udlejningsejendomme.

Andelsboligernes fremtid
De private andelsboligforeninger er blevet kapitaliseret i en grad, 
så de snarere minder om ejerboliger. Dermed har de medvirket til 
at gøre det alt for dyrt at bo, medvirket til boligboblen og mistet 
deres eksistensberettigelse. Tilmed er en stor del af de køben-
havnske andelsboligforeninger privatiserede kommunale udlej-
ningsejendomme, der næsten foræret væk til de daværende be-
boere, som siden har kunnet sælge dem dyrt. Dette har igen været 
gratis og skattefri penge til tilfældige mennesker og til gengæld 
meget dyrere boliger for dem, der har købt sig ind senere.  

Løsningen er at andelsboligerne kommer tilbage til de oprindeli-
ge tanker ved at blive en del af den tilbageværende spekulations-
fri og demokratiske boligform, nemlig den almene.

For hver privat/kapitaliseret andelsboligforening skal der dan-
nes en almen andelsboligforening, som gradvist eller med det 
samme overtager ejendommen ved at overtage andelene til en 
pris, som maksimalt er den, som sælger i sin tid har givet for den. 

Den almene andelsboligforening styres af beboerne på samme 
måde som andre almene boligforeninger og kan f.eks. organiseres 
som AAB, hvor den enkelte boligafdeling har stor selvbestemmel-
se. Foreningen skal selv kunne vælge sit eget serviceniveau på til-
svarende vis, som de gør i dag. Demokratiet og selvstyret skal be-
vares og udvides på alle felter, kun med en begrænsning, nemlig 
at der skal være en åben venteliste og tages del i den boligsociale 
anvisning på lige fod med de eksisterende almene boligafdelinger. 

Den almene andelsboligforening skal kunne overtage den en-
kelte andel til den pris som beboeren har betalt for andelen. Hvis 
vurderingen er lavere, så er det vurderingsprisen, der gælder. Al-
ternativt kan foreningen vælge at overtage både andel og den 
restgæld, der er fra finansieringen brugt til at købe andelen. An-
dele skal kun kunne sælges til den nye almene andelsboligfor-
ening, der også skal have ubegrænset ret til overfor långiver at 
opsige og omfinansiere lån både fra den gamle forening og fra de 
enkelte andele. De private andelsboligforeninger, der har for dår-
lig økonomi, f.eks. på grund af swap-lån, skal kunne erklæres kon-
kurs, før de rekonstrueres og overgår til den nye almen forening. 
Långiverne må bære ansvaret for deres handlinger.

Ret til almengørelse af ejerboliger
Enhver boligejer skal have ret til at få almengjort sin bolig og fort-
sætte som lejer i boligen, der ved fraflytning genudlejes på samme 
måde som alle andre almene boliger. Den almengjorte bolig kan fi-
nansieres via de eksisterende kreditforeningslån i ejendommen, 
eventuelt med forlængelse og/eller omlægning. Det er kun lån til 
selve boligkøbet og forbedring af ejendommen, der kan indgå i den 
almengjorte boligs økonomi. Penge til forbrug lånt med sikkerhed 
i ejendommen skal fortsat være låntagerens eget ansvar.

Det er ikke meningen, at der skal lægges offentlige penge i sel-
ve almengørelsen. Det skal ikke være muligt at kapitalisere en ge-
vinst ved almengørelse, da eventuel friværdi kommer til at indgå 
i boligens drift.

De insolvente boligejere vinder deres frihed ved almengørel-
se, men mister muligheden for senere at sælge til en bedre pris, 
der måske overstiger lånet, og de mister ejerskabet til deres bolig, 
men vinder en almen lejekontrakt til den samme bolig.

Muligheden for almengørelse er Enhedslistens bud på, hvordan 
boligejere kan sikres imod at gå fra hus og hjem. Fortsatte tilskud 
til ejerboligformen via skattesystemet er hverken et tilstrække-
ligt eller holdbart middel.

Grundskyld og ejendomsværdiskat
Den kommunale grundskyld skal bevares, men de almene boliger 
fritages. Kommunerne kompenseres for dette af staten og over-
kompenseres, så det er attraktivt at huse de spekulationsfri boliger. 

De private andelsboligforeninger skal fremover betale ejen-
domsværdiskat, indtil de omlægges til almene andelsboligfor-
eninger. 

Tvangsbidrag til Landsbyggefonden er en boligskat  
som skal afskaffes
De fleste almene lejere betaler over huslejen til Landsbyggefon-
den. Det er i den sidste ende staten, der bestemmer, hvordan dis-
se penge bruges, og de har bestemt, at en stor del af pengene skal 
bruges på offentlige opgaver som f.eks. plejehjemsbyggeri og so-
cialpolitik. Dermed må bidragene regnes som en skat. 

Vi mener, at denne særskat på de spekulationsfrie almene bo-
liger skal afskaffes. I stedet skal staten finansiere disse offentli-
ge opgaver via skattebetaling fra alle borgere, ikke kun de almene 
beboere. Landsbyggefonden skal fremover finansieres via de al-
mindelige skatter, og de boligafdelinger, der har betalt mere, end 
de har fået igen, skal have udbetalt deres nettobetaling. En del af 
disse boligafdelinger har meget brug for pengene til renovering og 
modernisering, blandt andet fordi de har skullet betale til fonden i 
stedet for selv at kunne bruge pengene. 

Boligsikring
For de almene boliger skal boligsikringen til lavindkomstgrupper 
udvides til et generelt tilskud til boligerne af tilsvarende størrel-
se, så det sikres, at de ikke kun er attraktive for en bestemt del af 
befolkningen.

Begrundelse
Dette forslag gør vores boligpolitik konstruktiv og komplet i for-
hold til ejerformer. En boligsocial politik og en ejerboligskattepo-
litik er vigtige, men ikke nok til at løse vores problemer med den 
uretfærdige boligpolitik. 

For at få en positiv, afbalanceret og nogenlunde komplet bolig-
politik bør vi have en politik omkring almengørelse af boliger.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver be-
handlet på dette årsmøde, da hovedindholdet i forslaget blev 
vedtaget på sidste årsmøde under overskriften: ”Bolig-social 
politik – udsatte boligområder”.  På dette årsmøde har forrige 
årsmøde og hovedbestyrelsen prioriteret 3 hovedpunkter: Bo-
ligskattepolitik, FN-resolution og strategidebat.

7.5 Forslag om ejerboliger
A) Skattestoppet på ejerboliger skal væk. 
B) Ejendomsværdiskatten skal langsomt hæves fra det nuværen-

de niveau på ca. 0,5 % til 1,2 % af ejendomsværdien, således at 
beskatningen af den investerede kapital svarer til beskatning 
af investeringer i finansielle aktiver (aktier og obligationer).  
Ejendomsskatten (også kaldet grundskyld) skal langsomt hæ-
ves og kommunerne skal frit kunne fastsætte skatten op til lo-
vens maksimum på 3,4 % af grundværdien. 

c) Rentefradraget udfases. 
D) Staten eller kommunen skal tilbyde at købe ejendomme til vur-

deringsprisen, og fastsætte en omkostningsbestemt husleje, så 
familier ikke behøver at flytte fra hus og hjem - med mindre, der 
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er tale om en dyr luksusbolig. Nogle boligejere vil nemlig døje 
med at skulle betale mere i skat, fordi de har regnet med skatte-
stoppet ville bestå og langsomt udhule boligskatterne i forhold 
til deres indtægt eller fordi deres økonomi er ændret pga. ar-
bejdsløshed eller lign.

Begrundelse
A) Skattestoppet er den væsentligste årsag til den stigende øko-
nomiske ulighed, som er sket under den borgerlige regering. En 
lang større lighed er ønskelig, fordi – som den nyeste forskning vi-
ser – er indbyggerne mere sunde og lykkelige i samfund med mere 
lighed.

Konsekvensen vil være mindst 8 mia. kr. mere i indtægt til sta-
ten pr. år og mindst 7 mia. kr. mere i indtægt til kommunerne. Det-
te provenu er et godt bidrag til finansiering af velfærdssamfun-
det og skatten kommer til at hvile tungest på de største boligeje-
re, som også langt overvejende er dem med de højeste indkomster.

Når boligskatterne lægges på samme niveau som skat på finan-
sielle investeringer, vil boligen ikke være så attraktiv for speku-
lation; dermed forhindres at boligpriserne pustes op til finansiel-
le bobler. 

Skatter, der udgør en fast procentdel af skattegrundlaget, sta-
biliserer automatisk nationaløkonomien. F.eks. opsuger stat og 
kommunen mere købekraft når økonomien er inde i en højkon-
junktur, hvor mange har arbejde, tjener gode penge og køber me-
get. Omvendt opsuges mindre købekraft i lavkonjunkturer fra 
procent-vise skatter. Indkomstskat og moms er sådanne stabilisa-
torer i økonomien og det var boligskatterne også indtil skattestop-
pet i 2002.

B) Boligejere skal betale en årlig skat for at lægge beslag på jord 
og fast ejendom, ligesom lejere betaler husleje. To rapporter om 
den almene boligsektor (2006 0g 2009) har vist, at det er stort 
set lige så dyrt at bo i alment boligbyggeri som at bo i ejerbolig, 
når afkastet på ejerbolig medregnes. Det er ikke rimeligt, når le-
jere i alment byggeri kollektivt finansierer tab for ledige leje-
mål og manglende huslejebetaling hos udsatte lejere samt til-
med medvirker til at finansiere nyt boligbyggeri. Den nuværen-
de progression i ejendomsværdiskatten skal fortsat gælde, dvs. 
for ejendomme over 3.040.000 kr. i værdi betales 3 % af beløbet 
over denne grænse.

Kommunerne skal igen have ret til at fastsætte ejendomsskat-
ten, som de ønsker det, indenfor lovens maksimum. 

c) Rentefradraget er ved at blive nedfaset fra 33% til 25,5%. Vi 
ønsker det helt afskaffet. Det er ikke rimeligt af boligejere skal be-
tale mindre i skat, fordi de har valgt at forgælde sig ved at købe en 
bolig, mens folk i lejeboliger ikke har denne mulighed. 

D) Gennem statens eller kommunernes pligt til at opkøbe ejen-
domme fra boligejere, som ønsker at sælge, vil andelen af ejer-
boliger falde. Det kan fritage husstande fra ”kasino-økonomien”, 
som de ufrivilligt er blevet en del af, fordi de ikke kunne finde en 
passende lejebolig. Det vil lette bekymringen for borgerne, som 
kan opleve tab og gevinst uden at have nogen indflydelse på de 
grundlæggende vilkår som betinger konjunktursvingerne i sam-
fundsøkonomien. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt at de lan-
de, som har haft størst problemer under den økonomiske krise, 
også hører til blandt dem med den største ejerboligandel: Island 
(81%), Irland (78%), Grækenland (70%) og Spanien (82%), mens 
Tyskland klarer sig igennem krisen og kun har en ejerandel på 
38%.   

En forskydning fra indkomstskat til skat på fast ejendom vil des-
uden kunne gøre arbejdskraften billigere og derved forbedre kon-
kurrenceevnen uden at forringe indtægterne for almindelige løn-
arbejdere. Jo lavere skat, der lægges på arbejde, og jo højere skat 

på ressourcer (herunder jord) og forurening, desto mere vil blive 
repareret og desto færre ressourcer vil blive brugt. Den foreslåe-
de skatteomlægning kan derfor begrænse miljøskadeligt ressour-
ceforbrug i samfundet. 

Om Enhedslistens nuværende holdning til boligbeskatning
Såfremt dette forslag vedtages bortfalder hovedbestyrelsens 
beslutning i juni 2006 om at afvikle både ejendomsværdiskat og 
ejendomsskat og etablere en skat på gevinst ved ejendomssalg. 
Udfasning af eksisterende boligskatter vil medføre et tab på ca. 
25 mia. kr. om året (2009-kroner), mens skat på gevinst ved salg 
kun vil indbringe 2 mia. kr. om året til stat og kommune. De stør-
ste boligejere vil vinde mest på afskaffelse af de løbende bolig-
skatter. 

At udfase boligskatterne vil også øge uligheden, fordi boligpri-
serne vil stige efterhånden som boligskatterne afvikles. Boligeje-
re skal kunne udskyde skatten og der vil være stor gevinst tilba-
ge ved det sidste salg til ejeren. Spekulation i bolig vil derfor ikke 
forsvinde. 

Stigende boligpriser vil desuden gøre det vanskeligt/umuligt 
for unge at rejse tilstrækkeligt kapital til at blive boligejer. Når bo-
ligskatterne er afviklet, vil boligejere nærmest bo gratis og der-
med ikke være motiverede til at flytte i mindre bolig. Ældre bo-
ligejere vil derfor ”fylde op” i store boliger, mens børnefamilier vil 
klumpe sammen i små lejeboliger; Fordelingen af boligarealet vil 
dermed blive endnu mere skævt end det er i dag. 

Stillet af Margit Kjeldgaard, Nordøstsjælland, Søren Kolstrup, Lol-
land, Peder Hvelplund, Nordjylland, Søren Egge Rasmussen, Århus, 
Helge Bo Jensen, Albertslund, Anna Rytter, Østerbro, Per Bregen-
gaard, Blågård, Jakob Lindblom, Århus, Bjarne Thyregod, Tårnby

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles under 
pkt. 5 om boligskattepolitik.

7.6 Nyt psykiatriprogram
Enhedslisten vil indføre en ny psykiatri baseret på en bred vifte af 
terapiformer, der har helbredende virkning

Den etablerede psykiatri udtaler gladelig at psykiske sygdom-
me er livsvarige og skal ”behandles” på livstid med giftig medi-
cin, der giver hjerneskader. Også udtaler ordførende psykiate-
re med mellemrum, at de behandler noget, de ikke ved, hvad er 
med noget, de ikke ved, hvordan virker. En etableret psykiater 
er i det hele taget ikke uddannet til det arbejde, han/hun skul-
le forestille at udføre . Uddannelsen til psykiater er en mester-
lære. Først bliver den vordende psykiater læge. Dernæst gen-
nemgås en mesterlære hos en overlæge på et hospital. Mesteren 
(overlægen) lærer så eleven, hvad der er rigtigt og forkert, og ele-
ven  får betegnelsen speciallæge i psykiatri. Som så er underord-
net faget medicin, hvor man forsøger at finde organiske årsager 
til usædvanlige bevidsthedstilstande. (i usædvanlige bevidst-
stande optræder bevidstheden samtidig med under bevidsthe-
den. Underbevidsthedens kendetegn kender vi fra drømme). Den 
sygdomsfikserede tankegang bliver således sendt videre til næ-
ste generation. Herunder det at give folk diagnosen psykotisk 
på grundlag af observerede psymptomer uden at vide, hvad det 
er. Og definere, at det er en sygdom, som skal bremses eller stop-
pes med giftig psykofarmaka. De samme psymptomer optræder 
ved  holotropisk bevidsthedstilstande (orienteret mod helhed), 
hvor kroppen  inklusive hjernen prøver på at helbrede den, der 
er psykisk ramt. Firkantet sagt splittes psyken ad og sættes ”rig-
tigt” sammen igen. Vi har altså vor egen helbredende mekanis-
me, som kan sammenlignes med det at få feber. Også er det en 
kendsgerning at starten på dannelsen af psyken starter i livmo-
deren og ved fødslen; men alligevel beskæftiger både den etab-
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lerede psykiatri og psykologi sig kun med menneskets udvikling 
efter fødslen.

Jeg kan godt se, at det er ubehageligt for patienter, der får me-
dicin, at få at vide, at psykiateren ikke ved, hvad patienten fejler. 
Jeg er tilhænger af brug af medicin for at lindre. Men ikke som be-
handling.

Retstilstanden er at en person kan miste sin frihed, dersom 
han/hun er til fare for sig selv eller andre eller er behandlingskræ-
vende og er sindssyg. Begrebet sindssyg er bare ikke defineret. Og 
i praksis bruger man psykosebegrebet, som man jo ikke ved, hvad 
er. I stedet kunne man bruge begrebet usædvanlig bevidstheds-
tilstand.

Det vi skal frem til er at finde terapiformer, der har haft helbre-
dende resultater, og hvor terapeuten selv har gennemgået et tera-
peutisk forløb. Når terapiformerne er fundet, skal vi have uddan-
net disse til terapeuter.

Den mest fremtrædende terapiform er Stanislav Grofs Holotro-
pisk åndedrætsterapi (bevægende sig mod helhed).

Mit forslag er så at staten eller regionerne opretter  NyPsykia-
tricentre, hvor behandlerne består af et team af terapeuter og tra-
ditionelle psykiatere samt plejepersonale. Ledelsen består så af 
en repræsentant for terapeuterne, en repræsentant for de tradi-
tionelle psykiatere, en repræsentant for plejere, en repræsentant 
for andet plejepersonale, 2 repræsentanter for brugerne af cente-
ret, samt en dommer.

Ledelsen er øverste myndighed på et hospital/terapicenter.
Traditionelle psykiatere efteruddannes til terapeuter.
Terapeuternes opgave er at udføre terapi samt vurdere om en 

indlagt kan diagnosticeres værende i en usædvanlig bevidstheds-
tilstand.

Tvangsmedicinering afskaffes.
Der skal lovgives om psykiatrisk testamente.
Traditionelle psykiatere skal tage stilling til om en usædvanlig 

bevidsthedstilstand udvikler sig livstruende.
Enhedslisten skal så foreslå i folketinget, at der gøres forsøg 

med Ny psykiatri centre efter ovenstående model. Etablerede 
psykiatere må ikke være styrende.

Stillet af Frederick Christian Dietrichsen, Esbjerg

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver be-
handlet på dette årsmøde, da årsmødet i 2011 vedtog et nyt 
psykiatripolitisk program.

7.7 Enhedslisten som kollektivets parti
Enhedslisten er et kollektivistisk parti, og derfor er det kollekti-
vet der laver politik, kollektivet der fører valgkamp og kollektivet 
der vinder valget.

Enhedslisten valgkampe bliver derfor ført på baggrund af at 
fremhæve Enhedslistens kandidater som kollektiv, frem for de 
opstillede personer enkeltvis. Det vil sige, at der i valgmaterialer 
ikke vil blive fremhævet nogen kandidater frem for andre, ligesom 
der ikke vil blive afbilledet kandidater på plakater.

Begrundelse
Dette forslag er på ingen måde en kritik af enkeltpersoner i valg-
kampen 2011, eller enkeltpersoners indsats i denne valgkamp. 
Alle i Enhedslisten ydede efter evne i valgkampen, og vi har der-
for vundet valgsejren som kollektiv. Fremadrettet ønsker vi at 

FOTO: WORAPUT cHAWALITPHON/ISTOcK
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føre valgkamp som et kollektiv, for et kollektiv af opstillede poli-
tikere og vinde valgene som et kollektiv.

Stillet af Bo Stefan Nielsen, Amager, Nikolai Duan, Amager, Jakob 
Lausch Krogh, Amager, Benny Allermand, Amager, Niels Hansen, 
Amager, Dorthe Nielsen, Amager, Bente Lildballe, Amager, Mie Lil-
je, Amager, Marianne Rosenkvist, Amager, og Niels Peter Morten-
sen, Amager

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.8 Årsmødepraksis
 Det foreslås hermed, at hovedbestyrelsen undlader på forhånd at 
ytre egen mening omkring indkomne forslag og forslagsændrin-
ger. Det vil sige, at det fremadrettet ikke anvises i årsmødehæf-
tet eller lignende om hovedbestyrelsen støtter eller  ikke støtter 
de enkelte forslag.

Begrundelse:
Enhedslistens medlemmer kan og skal selv have tage deres 
egne beslutninger. Årsmødet er den højeste myndighed i Enheds-
listen, her har alle lige muligheder for at få indflydelse på Enheds-
listens politik. Alle på årsmødet, inklusiv medlemmer af hovedbe-
styrelsen, har mulighed for at ytre deres meninger på talerstolen. 
Denne praksis vil føre til en demokratisk og lige behandling af alle 
indkomne forslag.

Stillet af Bo Stefan Nielsen, Amager, Nikolai Duan, Amager, Jakob 
Lausch Krogh, Amager, Benny Allermand, Amager, Niels Hansen, 
Amager, Dorthe Nielsen, Amager, Christian Lendal, Amager, Mie 
Lilje, Amager, Marianne Rosenkvist, Amager, og Niels Peter Mor-
tensen, Amager

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

 

7.9 Årsmødepraksis 2
 Det forslås hermed, at hovedbestyrelsen ikke skriftligt i årsmø-
dedokumenter anbefaler hvilke forslag, der skal behandles på års-
mødet. I stedet er det praksis, at alle forslag behandles.

Begrundelse:
Der har altid været god praksis for, at alle forslag er blevet  be-
handlet. Det er ikke hovedbestyrelsens  rolle at komme med dis-
se anbefalinger.

Stillet af Bo Stefan Nielsen, Amager, Nikolai Duan, Amager, Jakob 
Lausch Krogh, Amager, Benny Allermand, Amager, Niels Hansen, 
Amager, Dorthe Nielsen, Amager, Bente Lildballe, Amager, Christi-
an Lendal, Amager, Mie Lilje, Amager, Marianne Rosenkvist, Ama-
ger, og Niels Peter Mortensen, Amager

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.10 Årsmødepraksis 3
Hovedbestyrelsen må ikke komme med anbefalinger i forhold til 
om årsmødet bør stemme for eller imod et årsmødeforslag.

Begrundelse
I fagbevægelsen er det kutyme, at hovedbestyrelser afviser eller 
anbefaler medlemmernes (ændrings)forslag, og i min egen fagfor-
ening, DLF, må formanden på et hvilket som helst tidspunkt tage 

ordet og sågar lukke debatten. Hovedbestyrelser i fagbevægelsen 
har masser af udemokratiske fordele, som stiller dem langt over 
medlemmerne.

Sådan er det heldigvis ikke helt i Enhedslisten, men alligevel 
mener jeg at det er derhen ad, når vi i partiet tillader, at hovedbe-
styrelsen kan få skrevet ind i årsmødehæfterne, hvilke forslag de 
mener vi skal stemme ind og ud.

Jeg mener ikke, at sådanne fordele, hører nogen steder henne, i 
et socialistisk og demokratisk parti. Her skal alle være lige, og alles 
meninger skal have lige muligheder for at blive hørt.

Stillet af Sarah Victoria Bruun, Århus

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.11 Forslag i forbindelse  
med finanslovsdeltagelse
 Skulle Enhedslistens i fremtiden deltage i finanslove, skal der for-
ud gennemføres en urafstemning i lokalafdelingerne: for eller 
imod.

Begrundelse:
Forslaget skal ikke ses i forlængelse af dikussionen for eller imod 
Enhedslistens faktiske  deltagelse i finansloven, men er udeluk-
kende tænkt som et værktøj til at:
• Udbrede demokratiet i organisationen, herunder bevidstgørel-

se af medlemmerne om deres ansvar for partiets politik
• En styrkelse af partiets organisatoriske strukturer, i særdeles-

hed lokalafdelingerne
• Give de centrale forhandlingsorganer en mulighed for dels at 

sikre sig opbakning i baglandet og dels til udbredelse af det gla-
de budskab om eventuelle markante forbedringer.

 Praksissen er brugt af Die Linke i Tyskland, hvem vi vel i almin-
delighed betragter os som liggende til venstre for…

Stillet af Morten Riis, Bornholm, Lars Henrik Carlskov, Århus, 
Jens Lund Hansen, Bornholm, Jens Peter Kaj Jensen, Madrid, Mar-
tin Mørch, Skive, Per Schwalbe, Bornholm, Erik Mortensen, Born-
holm,  John Joseph Singleton, Bornholm, Birthe Marker, Østerbro, 
Michael Schølardt, Sydhavnen

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme nej til forslaget.  
(Stemmetal på HB-mødet: For 12/imod 3/undlader 3/mangler 2)

HB vil fortsat inddrage medlemmerne og organisationer uden 
for Enhedslisten i finanslovsprocessen. Men det kan ikke lade 
sig gøre at sende finanslovsændringer til urafstemning, da der 
løbende kommer forhandlingsresultater og der er ikke lang tid 
til mellem de sidste resultater og den endelige beslutning.

Årsmødet er ifølge vedtægterne Enhedslistens højeste myn-
dighed, og årsmødet har i 2010 vedtaget en resolution omkring 
finanslovsdeltagelse. Det er uklart i forslaget, om den foreslå-
ede urafstemning skal have højere myndighed end årsmødet, 
og forslaget kan derfor få vidtgående konsekvenser for vores 
partidemokrati.

7.12 Enhedslisten vest for hovedstaden  
skal prioriteres
Der skal oprettes et eller flere ”provinskontorer” i afdelinger ude i 
landet, hvor en eller flere af organisationssekretærerne har deres 
base, i stedet for at have base på landskontoret. 

Beslutningen implementeres hurtigst muligt, når det kan ske 
ved naturlig afgang eller i overensstemmelse med de ansatte.



17Årsmøde 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Begrundelse:
På årsmødet i 1997 blev det vedtaget, at oprette en provinssekre-
tær-stilling ud fra en holdning om, at der skulle flyttes ressourcer 
vestpå. Denne stilling blev senere opnormeret til 1½ og senere sat 
ned til 1.

På HB-mødet den 3. december besluttede et to-tredjedels-flertal 
at nedlægge provinssekretærstillingen og erstatte det med tre or-
ganisationssekretærer, der skal have Studiestræde som arbejds-
sted. Hermed har HB ophævet den garanti for en ressourcemæssig 
prioritering af provinsen, som et årsmøde tidligere har besluttet.

En vedtagelse af ovenstående betyder, at vi fastholder årsmø-
debeslutningen fra 1997.

Stillet af Peder Hvelplund, Hjørring, Helge Bo Jensen, Albertslund, 
Jens Otto Madsen, Thy-Mors, Niels F.C. Rasmussen, Lolland, Morten 
Riis, Bornholm, Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør, Hans Jørgen Vad, 
Århus, Lene Rygaard Jessen, Albertslund, Djursland afdeling, År-
hus afdeling, 

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på 
HB-mødet: For 12/imod 6/undlader 2)

Afdelinger vest for hovedstaden er løbende blevet opprio-
riteret, senest med dokumentet ”Sådan bliver Enhedslisten 
kampklar” fra 2010.

I januar 2012 er der ansat 3 organisationssekretærer, der ar-
bejder som et team sammen med bl.a. de øvrige ansatte i lands-
organisationen. Organisationssekretærerne har bl.a. som op-
gave at støtte og udvikle afdelingerne organisatorisk og poli-
tisk. Ligesom der er ansat en kommunalpolitisk medarbejder 
for en 2-årig periode; han vil understøtte de kommunalpoliti-
ske aktiviteter uden for København.

7.13 Forslag: Gratis medlemskontingent  
for fattige.  
Der er ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i dag 346.000 fat-
tige i Danmark. Fraregnes de 112.000 fattige studerende, reduce-
res antallet af fattige danskere til 234.000. 

En københavnsk analyse af fattiges levevilkår fra 2007 viser, 
at fattige i hverdagen har svært ved at undvære selv relativt små 
beløb. Undersøgelsen viser også, at 43% af fattige københavnere 
ikke har råd til at dyrke fritidsinteresser – herunder at være med-
lem af et politisk parti. Dette, ikke at have de samme muligheder 
som økonomisk set bedre stillede medborgere, betyder, at fatti-
ge ofte ekskluderes fra det sociale samvær med andre og dermed 
sættes uden for indflydelse.

Enhedslisten har i dag et indtægtsafhængigt medlemskontin-
gent, hvor det billigste kontingent er på 120 kr pr halvår.

Jeg mener, at alle uanset indtægt skal have lige mulighed for at 
deltage aktivt i det politiske liv. Derfor foreslås det, at medlems-
kontingentet for de laveste indtægter sættes til 0 kr.

For at undgå, at personer, hvis kontingent er 0 kr, automatisk får 
forlænget medlemskabet, hvert halve år, foreslås det, at medlem-
skabet aktivt bekræftes i forbindelse med den almindelige halvår-
lige kontingentopkrævning for alle medlemmer.

Stillet af Steen Larsen, Nordvest

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles under 
pkt. 12 om regnskab og budget.

Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme nej til dette forslag. 
(Stemmetal på HB-mødet: For 16/imod 1/undlader 1/mangler 2)

Den laveste sats er 20 kr. om måneden. Det kan lade sig gøre 
at søge om nedsættelse, når særlige forhold betyder ekstraor-
dinært lave indtægter.

7.14 Forslag til udtalelse. Enhedslisten og ung-
dommen: Solidaritet med SUF!
Da Enhedslisten vandt sin største valgsejr til dato skete det efter, 
at SUF og Enhedslisten landet over havde gennemført den flotte-
ste fælles valgkamp, vi hidtil har set. 

Det er et udtryk for, hvor vigtig en faktor SUF er blevet med sine 
1500 medlemmer. Men SUF er ikke kun vokset i størrelse, men 
også modnet politisk med en langt større indflydelse i faglige og 
uddannelsesorganisationer end tidligere.

Derfor afviser vi enhver tanke om at nedtone samarbejdet med 
SUF eller der skal opbygges alternativer til SUF. 

Vi har intet behov for to konkurrerende ungdomsorganisatio-
ner med sympati med Enhedslisten. Det er en unødvendig splittel-
se, som vil svække arbejdet og måske det, der er værre – især i pro-
vinsbyer, hvor bare én ungdomsorganisation har svære betingel-
ser.

Enhedslisten og SUFs samarbejde styrker det, vi arbejder for og 
det skal fortsætte. Det er helt afgørende, at der tale om selvstæn-
dige og uafhængige organisationer. Specielt i en ungdomsorgani-
sation skal der være højt til loftet. Der skal være plads til at gøre 
sine erfaringer og lære af egne fejltagelser. Derfor er gensidig re-
spekt en afgørende forudsætning for et frugtbart samarbejde.

Begrundelse:
Forslaget taler for sig selv, men er i forlængelse af en protest fra 
32 kontaktpersoner landet over, som lidt efter EU’s dannelse ud-
sendte ”Kontaktpersoner siger nej til splittelse”. 

Stillet af Århus-afdelingen.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.15 Forslag ang. samarbejdsaftale
Fra Enhedslistens side gælder det, at den samarbejdsaftale, som 
HB løbende administrerer, ikke kan opsiges uden det er godkendt 
af et årsmøde.

Begrundelse:
Forslaget taler for sig selv. Heri ligger der også, at hvis nogen øn-
sker at få opbakning til en anden ungdomsorganisation end SUF 
må det fremægge forslag om det på et årsmøde.

Stillet af Århus-afdelingen.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.16 Forslag ang. EUN
For at undgå, at der kan skabes nogen form for tvivl om Enhedsli-
stens opbakning til SUF pålægges hovedbestyrelsen på sit først-
kommende ordinære møde efter årsmødet at nedlægge EUN.

Begrundelse:
Hovedbestyrelsens godkendelse af EUN med stemmerne 12-11 
skete med den snævrest tænkelige margin og efter at have tilsi-
desat en klar opfordring om at udsætte beslutningen til årsmø-
det. 

Beslutningen udsprang ikke af, at der i 2011 var opstået et natur-
ligt behov for et netværk for 25-30-årige, ligesom der heller ikke er 
behov for et separat netværk for 30-35-årige osv. 25-30-årige har 
heller ikke et større behov for introduktion og skoling end alle an-
dre nye medlemmer af Enhedslisten.

Derfor er det svært at opfatte beslutningen som andet end et 
forsøg på at understøtte det fraktionelle perspektiv, som oprin-
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deligt lå i EU, nemlig at blive ELs ungdomsorganisation på bekost-
ning af SUF.

Proklamationen af EU betød umiddelbart, at SUF mistede 
50.000 kr. i LO-støtte for 2012. Er der efter årsmødet stadig den 
mindste tvivl om, at Enhedslistens ungdomsarbejde sker i SUF, 
kan det også blive tilfældet for 2013. 

En beslutning om at nedlægge EUN betyder ikke, at det formelt 
er forkert med et netværk, som er kritisk over for SUF og mener, 
at EL skal afbryde samarbejdet med SUF. Men det er ikke en akti-
vitet, som officielt skal blåstemples og økonomisk understøttes af 
Enhedslistens landsorganisation.

Stillet af Århus-afdelingen.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

.
7.17 Fred og krig
Der oprettes et udvalg der specielt tager sig af problemer omkring 
opretholdelse af FRED.

Begrundelse:
Krig er den største dræber af civilister - den ødelægger forfær-
delig meget. Den tager overhovedet ikke hensyn til miljø og kli-
ma og den koster mange penge - sandsynligvis den  største ver-
dens udgift . 

Et sådant et udvalg har mulighed for mange internationale kon-
takter omkring konfliktforskning. Mere lokalt er der Jan Øberg i 
Lund og der er opstået forskning på flere universiteter herhjem-
me. Kvaliteten retningen bør undersøges. Jeg er optaget af fred-
svagten og alderen tynger (årg. 1930) men vi har flere kvalificere-
de kandidater i enhedslisten.

Stillet af Peter Henning, Nordøst Sjælland

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver be-
handlet på dette årsmøde. Udvalg kan oprettes og godkendes 
af hovedbestyrelsen.

7.18 Oprettelse af Enhedslistens Mediefond
Enhedslisten beslutter at oprette en mediefond til at styrke pro-
gressive medier i en borgerligt domineret medieverden. Med pro-
gressive medier menes der såvel uafhængige medier, som tids-
skrifter og medieprojekter lokalt og landsdækkende i regi af En-
hedslisten eller den øvrige venstrefløj bredt set, der har til formål 
at styrke en alternativ samfundsdebat.

Enhedslisten hensætter 250.000 årligt til fondens hovedstol 
i en fireårig periode, hvorefter det skal evalueres på årsmødet i 
2016 om opbygningen af fonden skal fortsætte.

Fonden skal fra året 2013 (efter årsmødet) starte støtten til pro-
gressive medieprojekter af afkastet fra fondens hovedstol.

Fonden skal opbygges efter forbillede i Rød Fond med valg af 
bestyrelse, beretning og vedtægtsbehandling på Enhedslistens 
Årsmøde. Fondsbestyrelsen står således til regnskab overfor En-
hedslistens årsmøder.

Det kommende HB forpligtes til at sikre, at der i den kommende 
årsmødeperiode udarbejdes vedtægter i overensstemmelse med 
ovenstående til vedtagelse på årsmødet 2013, samt at der kan 
foregå valg til bestyrelsen på samme tid.

Begrundelse.
Årsmødet 2012 står i strategiens tegn, hvilken strategi skal vi 
have fra 2012 til 2016? Og hvordan styrkes vi bedst som parti og 
i det hele taget, hvordan styrker vi venstrefløjen bedst. Ovenstå-
ende forslag skal ses som et sådant strategisk forslag. 

Som venstrefløj har vi brug for at venstrefløjens medier udvik-
les og styrkes. I en tid, hvor der er enighed om, at der bredt set 
findes en borgerlig mediedominans, er det nødvendigt med stør-
re og stærkere venstrefløjsmedier til at rejse bevægelser og sæt-
te delkampe i et fælles perspektiv og tage debatterne på kryds og 
tværs af fløjen og diverse bevægelser. Det er ikke nok bare at sat-
se på egne medlemsblade og envejskommunikation som hjem-
mesiden. Derfor kan Enhedslisten gøre en stor forskel ved at op-
prioritere dette område. Dels ved at man gennem donationer kan 
støtte igangværende projekter eller nye, og dels ved at fonden 
kan fungere som opsparing til større medieprojekter en gang i 
fremtiden.

Opbyggelse af medier er netop en strategisk opgave, hvor vi for-
håbentligt hen ad vejen kan ændre på styrkeforholdende i forhold 
til at dominere den offentlige debat, hvor vi kan uddanne egne de-
battører og sætte fokus på det, som de brede (borgerlige) main-
streammedier ikke bringer. Vort håb med forslaget er at igangsæt-
te dette arbejde og skabe nogle muligheder for at udbygge, styrke 
og igangsætte medieprojekter på venstrefløjen.

Vi synes, at det er vigtigt, at de mange penge, som valgsejren 
gav netop bruges til sådanne strategiske projekter. 

Økonomi:
Forslaget er i princippet udgiftsneutralt, idet de 250.000 årligt 
indbetalte kroner til fonden kan ses som en hensættelse eller op-
sparing, mens donationerne fra fonden tages fra det årlige afkast, 
som opsparingen / hovedstolen giver i renteafkast. Alt efter En-
hedslistens politik for pengeanbringelser vil dette, efter de første 
fire år udgøre et beløb skønnet til mellem 40.000 og 60.000 alt ef-
ter årlig rente, obligationsrente eller lignende i overensstemmel-
se med Enhedslistens politik for pengeanbringelser.

Budgetteknisk udgør den økonomiske indskrænkning af råde-
rummet dog i sagens natur en årlig udgift / opsparing på 250.000 
eller en million set over den fireårige periode, hvilket skal ses i ly-
set af, at valgsejren sidste år gav Enhedslisten ca. 6 millioner i år-
lig merindtægt i valgperioden.

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Ulrik Kohl, Vesterbro, Annemet-
te Leth Nielsen Århus, Rasmus Keis Neerbek, Hillerød, Keld Ander-
sen, Århus, Elizabeth Japsen, Århus, Ole Wugge Christiansen, Ama-
ger, Jean Thierry, Nordvest, Jan Olesen, Århus, John Graversgaard, 
Århus, Jan Hoby, Østerbro.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles under 
pkt. 12 om regnskab og budget.

7.19 Kalender
Forslag: At Enhedslistens lille røde årskalender igen bliver udgi-
vet og delt ud til medlemmerne, siden den sidst udkom i 2009, men 
derefter blev opgivet ved en hovedbestyrelsesbeslutning, med en 
økonomisk begrundelse, som på baggrund af partiets fremgang 
og dermed bl.a. de mange nyansættelser, ikke forekommer brug-
bar idag.

Begrundelse:
Kalenderen indeholdt mange praktiske oplysninger om Enhedsli-
sten, som gør at en del stadig bruger den, selvom en hel del af op-
lysningerne efterhånden er forkerte eller uaktuelle. For en stærk 
organisering er en sådan lommebog et godt arbejdsredskab i det 
daglige, især for dem, der ikke render rundt med et digitalt på-
hæng.

Stillet af Bent Jørgensen, Enhedslisten Sydsjælland-Møn

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles under 
pkt. 12 om regnskab og budget.
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8. ÆNDRINGSFORSLAG  
TIL VEDTÆGTER
8.1 ÆF til § 6. Hovedbestyrelsen
Efterfølgende tekst foreslås indsat som afsnit 3 i teksten ”Valg af 
hovedbestyrelsen”. Det nuværende afsnit 3 foreslås rykket til af-
snit 4.

”Uanset andel af delegerede er enhver region at anse som en 
mindretalsgruppe. Regionen kan derfor udpege et medlem til Ho-
vedbestyrelsen. Medlemmet vælges af et flertal af regionens på 
landsmødet fremmødte delegerede. Denne mindretalsbeskyttel-
se bortfalder hvis regionen har fået valgt et medlem via de almin-
delige ovenstående valghandlinger.”

Begrundelse:
Vi tror, at det vil være til gavn for Hovedbestyrelsen, hvis alle fem 
regioner er repræsenteret i Hovedbestyrelsen, fordi vi formoder, 
at de fleste mennesker har kendskab til den egn, de bor i. Derfor ly-
der vores ønske og forslag sådan: - Alle fem regioner skal have mi-
nimum et medlem af Hovedbestyrelsen.

Forslaget er vedtaget i enighed af bestyrelsen for Enhedslisten 
Region Syddanmark

Stillet af Bestyrelsen for Enhedslisten Region Syddanmark.

8.2 ÆF til § 6. Hovedbestyrelsen
Vedrørende udrotering af ansatte i hovedbestyrelsen.

Følgende indsættes under vedtægternes pkt. 6 efter ”… omfang 
og varighed.”:

Ansættes eller vælges et HB-medlem som fuldtidsrepræsen-
tant for Enhedslisten i løbet af en HB-periode, skal pågældende 
HB-medlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget medfører, 
at mere end 1/5 af HB’s medlemmer dermed udgøres af ansatte el-
ler fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere HB-med-
lemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal HB-medlem-
mer blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at 
ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere end 1/5 af det 
siddende antal HB-medlemmer, udtræde. Dette afgøres efter fær-
rest modtagne stemme ved HB-valget på årsmødet.

Begrundelse:
Vedtægterne er i dag udformet således:

”Højst 1/5 af HB’s medlemmer må udgøres af fuldtidsrepræsen-
tanter og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. Det 
gælder uanset ansættelsesforholdets karakter, omfang og varig-
hed.”

Det fremgår ikke af vedtægterne i dag, hvordan denne regel 
skal overholdes, hvis et hovedbestyrelsesmedlem vælges som 
repræsentant for eller ansattes i Enhedslisten i løbet af en HB-
periode.

FOTO:  JAN WOLAK/ISTOcK
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Tidligere praksis har været således, at det pågældende HB-
medlem, som bliver valgt/ansat i løbet af en periode, bliver rote-
ret ud af hovedbestyrelsen, hvorefter 1. suppleanten indtræder. 
I forbindelse med folketingsvalget 2011 afgjorde Lovudvalget 
dog, at når et eller flere HB-medlemmer vælges for eller ansæt-
tes i Enhedslisten, skal det HB-medlem, som af det samlede antal 
HB-medlemmer, der er ansatte eller valgt, har fået færrest stem-
mer ved årsmødets HB-valg, udtræde – uanset om denne allere-
de var ansat/valgt, da HB-valget fandt sted. Således er det alle 
ansatte og valgte, der kan risikere at blive udroteret, hvis andre 
HB-medlemmer bliver ansat eller valgt i løbet af en periode. For 
at klargøre praksis i fremtiden, fremsættes følgende ændrings-
forslag.

Stillet af Hovedbestyrelsen.

8.3 ÆF til § 8 Folketingskandidater
§ 8. Folketingskandidater udgår og erstattes af ny § 8.

Folketingskandidater opstilles på afdelingernes generalfor-
samlinger for den kreds (kredse) der hører til afdelingerne. Kandi-
daterne opstilles sideordnet i hver storkreds. Afdelingerne i hver 
storkreds samarbejder om opstilling og valgkamp.

Afdelinger skal altid orientere landskontoret om hvem der er 
deres folketingskandidat. Kan afdelinger ikke finde kandidater 
overdrages det til FU at udpege en kandidat.

Begrundelse:
Opstilling af folketingskandidater er en kollektiv opgave i afde-
lingerne, og et opgør med den småborgerlige urafstemningsform 
hvor medlemmer foreslår sig selv til et urafstemningsshow, hvor 
de store afdelinger bestemmer, hvem der skal i folketinget i de sik-
re kredse, og derefter i provinsen.

Enhedslisten skal ikke være et københavnerparti, provinsen 
skal også repræsenteres.

Stillet af Allan Berg Mortensen, Nordøstsjælland, og Jørgen Bodil-
sen, Nordøstsjælland.

8.4 ÆF til § 8 Folketingskandidater
Såfremt dette (8.3 ÆF til § 8 Folketingskandidater) forkastes, 
foreslår vi følgende ændring til afsnittet: Valg af øvrige kandida-
ter: ændres til:

Øvrige folketingskandidater vælges i afdelingerne. Kan afde-
lingerne ikke finde en kandidat overdrages det til FU. Afdelinger-
ne i hver storkreds skal samarbejde om opstilling og valgkamp.

Begrundelse:
Regionerne er et misfoster af en strukturændring af amterne som 
den borgerlige regering gennemførte. Vores regionsbestyrelse 
bør ikke forholde sig til andre opgaver end de opgaver der løses i 
regionerne, og absolut ikke udpegning af folketingskandidater. 

Stillet af Allan Berg Mortensen, Nordøstsjælland, og Jørgen Bodil-
sen, Nordøstsjælland.

8.5 ÆF til § 8. Folketingskandidater
Forslag til ændring af vedtægternes bestemmelser om valg af øv-
rige kandidater

Nuværende ordlyd:

Valg af øvrige kandidater
Øvrige folketingskandidater vælges regionalt. Regionsbestyrel-
serne er ansvarlig for at indkalde forslag til kandidater fra lokal-

afdelingerne, således at valget foregår på et møde på regionsni-
veau efter de regler, der er fastlagt i regionens vedtægter. Dette 
skal være gennemført senest 1. september.

Foregår valget på en generalforsamling eller et repræsentant-
skabsmøde, går de fremmødte for hver storkreds for sig selv og 
vælger kandidaterne til kredsene i deres storkreds. Har regions-
bestyrelsen bemyndigelsen til at foretage valget, skal denne have 
sikret, at alle afdelinger har været inddraget, før valget foretages.

Det er bestyrelsen for regionen, som har pligten til at sikre at 
der altid er kandidater i alle opstillingskredse i deres område, og 
at kandidaterne er prioriteret på partilisten. Forretningsudvalget 
påser dette og kan i fornødent fald træffe de nødvendige beslut-
ninger.

Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedsli-
stens folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og regi-
onsgrænser.

Forslag:

Valg af øvrige kandidater
Øvrige folketingskandidater vælges i Storkredsene. Valget fore-
går på en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde i 
den enkelte region, hvor de fremmødte repræsentanter fra hver 
storkreds vælger kandidaterne til kredsene i deres storkreds. Med 
udgangspunkt i lokalafdelingernes ønsker træffes beslutning 
om opstilling af kandidater i de enkelte kredse samt kandidater-
nes placering på partilisten. Dette skal være gennemført senest 
1. september. I tilfælde hvor kandidater trækker sig eller lignen-
de, indkaldes den berørte storkreds repræsentanter til et særligt 
møde, hvor problemet løses.

Forretningsudvalget påser at der er opstillet kandidater i alle 
kredse og kan i fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.

Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedsli-
stens folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og regi-
onsgrænser.

Begrundelse
Det er afgørende for det lokale engagement og indsats i valgkam-
pe, at beslutninger om opstilling af lokale kandidater er lokalt for-
ankret.

Dvs. at udgangspunktet for opstilling af lokale kandidater skal 
være ønsker og forslag fra de berørte lokalafdelinger. Som det 
vigtigste bør beslutningerne om opstilling af de lokale kandida-
ter samt hvor i storkredsen den/de årsmødevalgte kandidater op-
stilles - med inddragelse af overvejelser om kandidaternes forde-
ling på køn, alder, baggrund mv. - træffes så tæt på lokalområder-
ne som muligt. Konkret kan det gøres på storkredsniveau.

Vedtægternes nuværende formulering hvor beslutningerne 
vedr. lokale kandidater træffes på Regionsniveau eller direkte af 
en regionsbestyrelse gør det desværre muligt fuldstændigt at 
tilsidesætte lokalafdelingernes ønsker - og direkte indsætte en 
kandidat udefra, uden nogen som helst dialog med de berørte lo-
kalafdelinger - som det skete i Tåstrup-kredsen i starten af valg-
kampen i september (Flere oplysning på Enhedslistens net-forum, 
hvor vi redegør detaljeret for forløbet).

Det er formentlig kun i Region Hovedstaden, at ”afstanden” 
mellem lokale afdelinger og en regionsbestyrelse kan blive så stor, 
at sådan en situation kan opstå. Men i princippet kunne en sådan 
modsætning også udvikle sig i andre dele af landet.

Lokalafdelingerne er selvstændige enheder, og kan i fællesskab 
finde ud af at opstille de lokale kandidater, der er brug for. Det be-
høver vi ikke en regionsledelse til. Vi foreslår derfor at kandidato-
pstillingen i fremtiden varetages i de enkelte storkredse.

Demokratiet i Enhedslisten bør fungere 100%. Det forlanger vi 
af fremtidens socialistiske samfund, det skal vi forlange af os selv!

Stillet af Albertslund og Høje Taastrup afd.
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8.6 ÆF til § 11. Rotationsordning
Perioden, tillidsvalgte udroteres, øges fra 2 til 4 år gældende for 
alle centrale tillidsposter (mf’ere, HB-medlemmer, ansatte og 
fuldtidsansatte lokalpolitikere). Ændringen indføres overalt i § 
11, hvor det måtte være relevant.

Begrundelse:
Vi er fortsat nødt til at udbrede magten også internt i partiet og ind-
drage en stadig større del af medlemmerne i det centrale arbejde. 
Vores kandidater bliver kun mere kvalificerede af at have delt livsvil-
kår med den brede befolkning. Men som vedtægterne er pt. kan man 
f.eks. sidde i Folketinget i 22 ud af 24 år, hvilket ikke er nogen tilfreds-
stillende måde at bekæmpe levebrødspolitikere og kammerateri på. 
Og sidst, men ikke mindst, så må vi i takt med, at vi har forlænget 
indetiden, også forlænge udetiden.

Stillet af Morten Riis, Bornholm, Lars Henrik Carlskov, Århus, Jens 
Lund Hansen, Bornholm, Mette Hedegaard, Ballerup, Jens Peter Kaj 
Jensen, Madrid, Margit Kjeldgaard, Nordøstsjælland, Martin Mørch, 
Skive, Per Schwalbe, Bornholm, Erik Mortensen, Bornholm, John Jo-
seph Singleton, Bornholm, Birthe Marker, Østerbro, Ingelise Bech 
Hansen, Odense, Michael Schølardt, Sydhavnen, Ulf Vincents Ol-
sen, Odense.

8.7 ÆF til § 12. Partiskat og økonomi
Ændringsforslag til vedtægterne om politikerpensioner

I vedtægternes afsnit 12 ”Partiskat og Økonomi” efter sætnin-
gen ” Der betales også partiskat af eftervederlaget som folke-
tingsmedlem.” indsættes følgende:

Tidligere folketingsmedlemmer for Enhedslisten og andre der 
på grund af tillidshverv i Enhedslisten modtager pension før den 

almindelige folkepensionsalder, betaler partiskat af deres poli-
tiker-pension frem til folkepensionsalderen. Det betyder, at hvis 
deres  samlede indkomst inklusive evt. lønindtægt eller andre 
pensionsudbetalinger overstiger gennemsnittet af en faglært ar-
bejders løn i København partiløn, så skal den overskydende del af 
pensionen, der vedrører tillidshvervet indbetales i partiskat.

 
Begrundelse: 
Folketingspolitikere modtager folketingspension fra de fylder 
60/62 – dvs. længe før den almindelige folkepensionsalder. Pensi-
onen udbetales desuden uanset om den tidligere politiker har løn-
indkomst.   Enhedslisten har i Folketinget igen og igen rejst krav 
om at fjerne politikernes pensionsprivilegier – indtil videre uden 
held. 

Enhedslistens tidligere politikere bør ikke lukrere på urimelige 
pensionsprivilegier, som vi argumenterer imod i offentligheden. 

Det vil selvsagt ikke være muligt, at indkræve denne partiskat 
fra tidligere politikere, der ikke længere er medlem af Enhedsli-
sten, men det ændrer ikke ved, at det principielt er forkert at tidli-
gere folketingsmedlemmer oppebærer privilegier, som vi er mod-
standere af og bekæmper. 

Man kunne argumentere for at hele politiker-pensionen burde 
indbetales i partiskat indtil folkepensionsalderen, sådan at ingen 
enhedslistepolitikere kunne trække sig tilbage med pension, før 
den almindelige befolkning. Dette vil dog være problematisk rent 
praktisk, i det f.eks. personer ramt af arbejdsløshed vil få modreg-
net pensionen i deres kontanthjælp. Derfor forslår vi i stedet den 
ovenstående modregning, som reducerer de værste privilegier. 

Stillet af Pelle Dragsted, Frederiksberg, Stine Brix, Nørrebro Park, 
Peder Hvelplund, Hjørring, Morten Riis, Bornholm, og Rasmus 
Bredde, Nørrebro - Blågård.

FOTO: ANTHIA cUMMING/ISTOcK
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1 Anna Rytter
2 Anne Mette Omø carlsen
3 Bente Lerche-Thomsen
4 Bruno Jerup
5 carsten Oddershede
6 christian Juhl
7 Eva Flyvholm
8 Finn Sørensen
9 Gorm Gunnarsen
10 Gunna Stark
11 Helge Bo Jensen
12 Henning Hyllested
13 Jakob H Tamsmark
14 Janne Glerup
15 Jean Thierry
16 Jens W Andreasen
17 Johanne Schmidt-Nielsen
18 Jonathan Simmel
19 Jørgen Arbo-Bæhr
20 Jørgen Bodilsen
21 Lars Dohn

22 Lene Rygaard Jessen
23 Line Hjarsø
24 Lone Lomholt
25 Margit Kjeldgaard
26 Maria Gjerding
27 Mikkel Andersen
28 Namdar Khazri
29 Nikolaj Villumsen
30 Peder Hvelplund
31 Pernille Skipper
32 Peter Jensen
33 Rosa Lund
34 Rune Møller Stahl
35 Sarah Nørris
36 Solveig Munk
37 Stine Brix
38 Sune Blom
39 Søren Egge Rasmussen
40 Theis Nielsen
41 Torben Kjær

9. VEDTAGELSE AF KANDIDATLISTE
Her kan du læse om de opstillede til den vejledende urafstemning om de øverst placerede folketings-
kandidater. Under hver kandidat finder ud vedkommendes e-mail, såfremt du har spørgsmål  
eller behov for uddybning. Du kan også stille spørgsmål og debattere direkte med kandidaten  
via Enhedslistens netforum.

Den vejledende urafstemning danner baggrund for årsmødets beslutning om fordelingen  
af folketingskandidater. Alle medlemmer af Enhedslisten kan deltage i afstemningen, og man afgiver 
sin stemme på møder i lokalafdelingerne i perioden 9.-18. april 2012. Du vil modtage en invitation  
til dit lokale møde, samt se det på en liste i april-nummeret af Rød+Grøn.

Opstillede til urafstemningen:
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Anna Rytter, Østerbro
Mine politiske rødder stammer fra min 
bedstemor, der var ungpioneer og delte 
flyveblade ud i Københavns sporvogne 
i 30´erne, mens min bedstefar var mod-
standsmand i Århus og var i KZ-lejr i 2 år 
under krigen. Politik har derfor altid fyldt 
en stor del i mit liv og jeg har siden min 
barndom ikke været i tvivl om, at jeg er 
ræverød socialist og stolt af det! 

Jeg har været politisk aktiv i Enhedslisten siden 2003 og sad i 
Odense Byråd fra 2006-2009. Jeg har tidligere været opstillet til 
folketinget og har været aktiv i Antiracistisk Netværk samt i min 
lokalafdeling, bl.a. som bestyrelsesmedlem og en kort periode 
også som kontaktperson.

Jeg har en BA i filosofi og historie og jeg har i mit arbejdsliv ho-
vedsagelig beskæftiget mig med undervisning og formidling. De 
senere år har jeg arbejdet indenfor socialområdet. Jeg er gift og 
har to dejlige drenge. Vi har boet i Odense i 15 år, men valgte sidste 
sommer at flytte til Østerbro i København.

Enhedslistens vigtigste opgave i de kommende år er at opstil-
le et klart socialistisk alternativ til den borgerlige politik, der har 
kørt Danmark i sænk de sidste 10 år, og som den nuværende rege-
ring desværre ikke er i stand til at gøre op med.

Vores topprioriteringer skal være bekæmpelse af fattigdom og 
ulighed, modstand mod racisme og diskrimination af mindretal 
samt opgør med den aktivistiske udenrigspolitik, der har resulte-
ret i en verden med endnu mere frygt, terror og usikkerhed i ste-
det for at skabe fred, demokrati og bæredygtighed.

annarytter@hotmail.com 

Anne Mette Omø carlsen,  
Nørrebro Blågård
Mit fokus i mit politiske arbejde er pri-
mært det velfærdspolitiske, velfærds-
statens udvikling og kampen mod ned-
skæringer og udhuling af velfærden. Jeg 
har mine erfaringer fra mit arbejde i for-
ældreforeningen Brug Folkeskolen, i Sko-
le og Forældre og som frivillig og senere 
ansat i København Forældreorganisati-
on. Jeg kan bidrage med viden og interesse for skole- og daginsti-
tutionsområdet og et stort netværk i de pædagogiske fagforenin-
ger. 

Enhedslisten står overfor store udfordringer i den kommende 
tid. Vi har fået en ny regering, hvor Enhedslisten allerede nu har 
spillet en betydelig rolle i forhold til finanslov 2012, det gode ar-
bejde skal vi fortsætte. Krisen spidser til og vores velfærd udhu-
les og  Enhedslisten har brug for at komme med klare og konkrete 
bud på hvordan vores institutioner kan udvikles, hvordan skolen 
anno 2012 skal gøre parat til børnene og arbejde på at få defineret 
kvalitet og faglighed. 

Vi skal gå forrest i kampen mod hele det bureaukratiske system, 
som gør at de ansatte ofte ikke har tid til kerneydelsen, men skal 
bruge tid på administration, kontrol og tests.  Vi skal komme med 
konkrete bud på en anderledes styring og indretning af velfærds-
staten. 

Nogen gange er det nødvendigt, at forældrene står og råber ved 
rådhuset, men jeg mener det er lige så vigtigt, at vi går ind i arbej-
det og forsøger at komme med vores bud på hvordan systemet kan 
indrettes så effektivt som muligt. Som folketingsmedlem ville jeg 
lægge meget vægt på at repræsentere et bagland, bruge tid på at 
tale med forældre, ansatte, brugergrupper m.m. for at bringe kra-
vene og deres stemme ind på christiansborg. 

Jeg er 36 år, bor på Nørrebro sammen med min to børn på 6 og 8 
år, er uddannet i kommunikation og socialvidenskab fra RUc, ar-
bejder som sekretariatsmedarbejder i Københavns Forældreorga-
nisation, er kontaktforælder på Blågård skole i 2.A og formand for 
forældrebestyrelsen i børnehuset Askovgården. 

Jeg har været medlem af Enhedslisten i 2 år, sidder i hovedbe-
styrelsen og sad under finanslovsforhandlingerne i HBs følge-
gruppe. Jeg startede mit politiske arbejde for mange år siden i Rød 
Ungdom, som jeg var med til at danne og har senere været organi-
seret i Kommunistisk Parti.

anne_mettec3@hotmail.com 

Bente Lerche-Thomsen,  
Guldborgsund
Født 1. maj 1955, uddannet socialpæda-
gog 1983, bosat på Lolland Falster siden 
1985, offentligt ansat leder af en børne-
have i Nykøbing F. siden 1990, eneforsør-
ger til 3 børn, aktiv i BUPL og debataktiv 
på flere fora, indmeldt i Enhedslisten maj 
2010 og medlem af bestyrelsen Enhedsli-
sten Guldborgsund siden august 2010. 

Qua mit liv og mit job er mine vigtigste politiske fokuspunkter 
områder, der har med mennesker at gøre, den måde vi behandler 
hinanden og primært behandler samfundets mest udsatte med-
borgere. Jeg ønsker et socialistisk, demokratisk og medmenneske-
ligt samfund med plads til og respekt for alle mennesker. Jeg øn-
sker at arbejde for en prioriteret grøn profil med aktivt fokus på 
miljø, forurening og dyrevelfærd. En solidarisk økonomisk politik 
skal danne grundlaget for, at vi sammen kan etablere et velfunge-
rende velfærdssamfund, hvor alle kan finde en plads, hvor der er 
brug for alle, og hvor der er omsorg til dem, der har behov.  

Jeg ønsker aktivt at modarbejde de nyliberalistiske politiske 
strømninger, der har præget vores samfund alt for længe, hvor 
privatisering, udlicitering og stordrift har været det eneste ka-
pitalistiske bud på en samfundsudvikling, og hvor det socialpo-
litiske område ensidigt har været præget af manglende visioner, 
nedskæringer og forringelser. 

bente.lerche-thomsen@enhedslistenguldborgsund.dk 

Bruno Jerup, Næstved
Vi skal være det visionære socialistiske 
parti samtidig med, at vi overalt kæmper 
for konkrete forbedringer for befolknin-
gen. Vi skal flytte vores politiske udtryk 
fra at være imod noget til at være for no-
get.

Vi skal stå for de universelle rettighe-
der. Universelle menneskerettigheder 
bl.a. forsamlingsfrihed og ytringsfrihed, 
men også universelle rettigheder på det sociale område og på det 
sundhedsmæssige område.

Enhedslisten skal være et parti, som ikke kun er for de 2,5 % af 
befolkningen, men for 25 % af befolkningen. Vores mål om at opnå 
10 % opbakning ved næste valg er et vigtigt skridt på den vej.

Vores politik skal være i stadig udvikling, forandring, forank-
ring og forbedring, men vi skal fastholde vores socialistiske per-
spektiv og grundlæggende kapitalismekritik. 

Når vi dagligt irriteres over ABF regeringen, så man lige ihukom-
me de dårligdomme vi var udsat for under 10 onde år med VKO. Jeg 
har aldrig haft illusioner om en, hvad en socialdemokratisk rege-
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ring kunne leverer - med elle uden SF og/eller de Radikale. Vi må 
arbejde meget og dygtigt og evne at finde alliancer overalt for at 
trække politikken i en rødere retning.

Vi skal naturligvis fastholde vores princip om at stemme for den 
mindste forbedring og imod den mindste forringelse. Med den lille 
sidebemærkning, at det ikke er noget krav at forbedringerne skal 
være små!

Jeg var med til at starte Enhedslisten med ønske om, at skabe et 
nyt og vitalt socialistisk parti. De muligheder som venstrefløjen 
og revolutionære socialister havde, blev ikke udnyttet optimalt. 
Jeg sad i Enhedslisten første folketinggruppe fra 1994-1998 og jeg 
har været valgt ind i regionsrådet på sjælland fra 2005-2009.

Jeg er 54 år, gymnasielærer underviser i fysik og matematik. Jeg 
bor i Gelsted, Herlufmagle udenfor Næstved sammen med Marie 
og vores søn Mads.

bruno.jerup@mail.dk 

carsten Oddershede,  
Greve-Solrød
Jeg er 37 år og er gift, samt har to børn på 
6 og 9 år.

Jeg er bestyrelsesformand i DN, aktivt 
medlem i Enhedslisten, Natteravn mv.

Jeg vil arbejde for, at vi skal holde En-
hedslisten fast på de socialistiske ide-
aler om frihed, lighed og broderskab. Vi 
må ikke give køb på disse værdier, da vi 
er det eneste parti tilbage, der ikke bedriver en borgerlig økono-
misk tænkning. En tænkning, hvor vækst og grådighed er det ul-
timative mål. Jeg tror ikke på, at økonomisk rigdom løser samfun-
dets problemer. Vækstfokuseringen tager hverken hensyn til vo-
res miljø, dyr og medmennesker.

Udover sygdomstegnene i miljøet mv. stødte jeg, i min tid som 
selvstændig tømrermester, tit på kunder der efterspurgte sort 
arbejde. Dette sygdomstegn udgør et meget overset problem for 
Danmark. Et problem fordi samfundet legitimerer den asociale, 
usolidariske og egoistiske holdning til fællesskabet. Vi skal alle bi-
drage, og på lige vilkår, så vi kan styrke vores velfærdsydelser og 
skabe mere lighed.

VKO’s aftryk støder jeg også på i mit arbejde i folkeskolen. Her 
er et paramenter for vækst, konkurrence. Dette mål er forsøgt sti-
muleret via test, fagligt orienteret fællesmål, og øget pres til mere 
disciplin. Jeg ønsker at folkeskolen sigter mod formålsparagraf-
fen, der i sin grundtanke omhandler åndsfrihed, ligeværd og de-
mokrati. Jeg mener, at folkeskolen skal være en dannelsesinstitu-
tion, der skal skabe livsduelige menneske og ikke en opdragelses-
anstalt for erhvervslivet.

carsten@faxek.com 

christian Juhl, Silkeborg
• 59 år og fra Silkeborg 
• Tidl. formand for 3F i Silkeborg
• Aktiv i 3Fs internationale arbejde og i 

Arbejdernes Internationale Forum , der 
støtter kæmpende i Mellemamerika og 
på Vestbredden

• Medlem af Folketinget.
• Bedstefar til 4 glade og sprælske bør-

nebørn
• Min kærlige og konsekvente kone (og særlige rådgiver) er social-

rådgiver og hedder Karen Marie Møller.

Mærkesager
• En verden uden fattige og uden forurening
• Solidaritet uden grænser 
• Et åbent Europa uden EU
• Et rødt flertal i Folketinget
• Arbejde eller uddannelse til alle
• En fagforening uden tøven

Folketinget gør det ikke alene
• Mange kandidater i Folketinget gør det ikke alene 
• Vi skal opbygge og styrke aktiviteten nedefra – i afdelinger, fag-

foreningerne og blandt græsrødderne.
• Godt at Enhedslisten bliver større – men ligeså vigtigt at vi bli-

ver stærkere og mere aktive.
• Demonstrationer, protester & lokal aktivitet er en forudsæt-

ning for det nye flertal – ikke en forhindring. 
• Vi skal gå på 2 ben – det parlamentariske og det udenomsparla-

mentariske – for at skabe forandring. 

christian.Juhl@ft.dk 

Eva Flyvholm, Valby
Den danske stat går hvert år glip af mil-
liarder af kroner til selskaber, der skum-
mer Nordsøolien, til multinationale, der 
ikke betaler skat og til banker, der skal 
holdes oppe. 

Jeg bliver forarget over, hvor mange 
penge det er, og hvordan de små fisk - de 
arbejdsløse og de pivende studerende – bli-
ver gjort til skurke, mens de få bliver rige-
re og uligheden vokser. Vi skal skrue op for det politiske ambitions-
niveau og gå efter de store fisk både i Danmark, Europa og globalt.

 Vi har mod til at skabe mere lige samfund, og det, tror jeg, er nøg-
len til fremtiden. Der skal hentes penge ind på de rigeste selskaber 
og en finansskat. Og der skal investeres i mennesker og klima - i 
stedet for at fyre 9 mia. af til Vestjyske Bank. Det gælder også på 
europæisk plan. EU’s krisemedicin fører til massearbejdsløshed, 
og det er visionsløst og deprimerende at S og SF vil med i europag-
ten. Vores store opgave i Enhedslisten er at samle de danskere, der 
vil have mere og bedre end tysk konservativ finanspolitik.

  Mine politiske interesser er EU, internationalt arbejde og jag-
ten på store selskaber. De seneste tre år har jeg været ansat i vo-
res folketingssekretariat som politisk rådgiver på det internatio-
nale område og EU og lavet økonomiske kampagner som multinas-
serne og Nordsøolien. Nu er det kampen mod europagten og ny ud-
viklingspolitik, der er i top. Jeg har tidligere siddet i Enhedslistens 
hovedbestyrelse og været redaktør for Rød+Grøn. Jeg er 30 år, bor 
i Valby og holder af at drikke øl i haven.

eva.flyvholm@ft.dk 

Finn Sørensen, Amager 
Bedst, som jeg troede at jeg meget nød-
tvunget skulle på pension efter mere end 
25 år som fagforeningsmand, befandt jeg 
mig pludselig i Folketinget, valgt på det 3. 
mandat i København Storkreds!

Det er et stort privilegium at få lov at 
arbejde videre med de ting som jeg har 
kæmpet for i mange år, og oven i købet 
være med til at skabe resultater som af-
talen om social dumping, afskaffelse af fattigdomsydelser og 
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mange andre gode ting. Jeg håber, at få partiets opbakning til at 
fortsætte med det. Vi har mange store udfordringer, med kampen 
for grønne job og større lighed som nogle af de vigtigste. 

Forhandlingerne om førtidspension og fleksjob bliver en hård 
nyser. Regeringen vil skære ned og stramme op. Her vil vi som hid-
til give dem klar modstand. Vi medvirker ikke til forringelser, men 
vi vil afsøge hver en mulighed for at opnå konkrete resultater for 
de mange mennesker, der virkelig trænger til tryghed og forbed-
ringer af deres situation.

Hvis det skal lykkes, så skal vi i fællesskab holde fagbevægel-
sen op på dens ansvar for at forsvare de udsatte grupper, dens an-
svar for hele tiden at råbe op og presse på for en solidarisk politik.

Jeg har siddet 7 år i Hovedbestyrelsen, og så er det slut for den-
ne gang. Men jeg vil selvfølgelig gøre arbejdet med forslaget om 
”Enhedslistens politiske mål” færdigt. Jeg vil også som hidtil forsø-
ge at bidrage til gode svar på det store spørgsmål: Hvordan gør vi 
kampen for socialismen konkret?

• Læs mere om mig på www.finn-sorensen.dk

finn.s@ft.dk 

Gorm Anker Gunnarsen,  
Amager
49 år, cyklist, gymnasielærer, forfatter, 
amagerkaner, mand til en kvinde og far 
til to drenge.

I januar satte jeg en ny-indkøbt post-
kasse op foran vores hus helt ude ved ve-
jen. Nu skal jeg tage sko på, åbne døren og 
lukke varme ud, gå frem og tilbage ad fli-
segangen, lukke kulde ind og tage sko af 
for at få min post. Det har jeg gjort mig fortjent til ved at betale tre 
kroner mere for at sende et almindeligt brev. Og  posten har brugt 
det som anledning til at fyre 300 medarbejdere. Det gør mig util-
freds med regeringen. 

Jeg underviser 170 forskellige mennesker, hvor jeg for syv år si-
den kunne nøjes med 100. Gymnasiet betales med banklån og kø-
res som en topstyret forretning. Og vi skal have mange flere klasser, 
end bygningerne passer til. Det gør mig utilfreds med regeringen.

Ude i verden konvojerer flåden Mærsks skibe, mens lokale afri-
kanske fiskere vender tomhændede hjem til familierne, fordi 
europæiske trawl tømmer havet i ly af kanonerne. Det gør mig 
utilfreds med regeringen.

Den regering, der grundlagde problemerne, har vi væltet nu, men 
problemerne er væltet over på den nye. Jeg er ikke tilfreds med den – 
og vil arbejde for en politik, som bryder med privatiseringens dyre-
købte forringelser og med den manglende respekt for international 
ret. Alternativet til ulighed mellem mennesker og rovdrift på natu-
ren, er en miljøbevidst socialisme. Den vision vil jeg tale for, mens 
jeg deltager i hverdagens kampe for mere demokrati.

gg@cg-gym.dk 

Gunna Starck, Indre By
Egentlig har jeg aftjent min parlamen-
tariske værnepligt, men statistisk set 
har jeg 18 år tilbage, så det er måske lidt 
tyndt at hvile på laurbærene. 

Efter det gode valg skal vi fastholde 
fremgangen med en bred liste med solide 
kandidater - også skarpe og skrappe gam-
le damer på Borgen.

Jeg ved noget om socialpolitik, sundhedspolitik, by-, bolig- og tra-
fikplanlægning, kvindepolitik og meget mere. Ved ikke noget om 
sport. Er god til at organisere, er vedholdende, men ikke kompro-
misløs, driftsikker, men til fest og farver, har sans for tilværelsens 
absurditeter, men ikke rod. 

Er uddannet sociolog, men har mest lavet politik - de senere år 
på de indre linier i københavnsbestyrelsen, regionsledelsen, lov-
udvalget, introskoling og Rejseholdet. Er kontaktperson for Kvin-
deudvalget og min afdeling og sidder for Ø i Indre By Lokaludvalg. 
Privat er jeg formand for andelsboligforenigen, bor i kollektiv, 
spiller badminton og en god l’hombre samt driver sammen med an-
dre filmnørder en børnefilmklub med 700 medlemmer. Har et nært 
forhold til venner, børn. børnebørn og min cykel.

Enhedslisten skal forvalte det ønske om forandring, som valg-
resultatet var udtryk for, på den korte og lange bane, hvis vo-
res hårdt prøvede samund skal på fode efter 10 års misregimen-
te. Danskerne skal til igen at tænke kollektivt og solidarisk, skal 
igen tro på, at det gode liv - ja, et bedre - ligger i et samfund, hvor 
bæredygtighed er det nye ord for vækst og socialisme det nye 
sort. 

Motto: spring over, hvor gærdet er højest

gunna@enhedslisten.dk 

Helge Bo Jensen, Albertslund 
Vi fik så en ny regering - det kniber lidt 
mere med den nye politik. 
 
S og SF er ved at falde over deres egne 
ben for at vise deres økonomiske ansvar-
lighed - og bukker og skraber for marke-
dets luner - senest ved deres tilslutning 
til Europluspagten. Det er Enhedslistens 
opgave at holde fast i, at det ikke er nok at 
regulere markedsøkonomien en smule, men at det er nødvendigt 
at sætte fællesskab og demokratiske beslutninger ind imod kapi-
talisme og markedskræfter. Det er ikke nok at pege på skat på spe-
kulation -  vi må også forlange en spekulationsfri banksektor, en 
samfundsbank. Det er godt med flere solceller, men endnu bedre 
hvis de ejes af fællesskabet og ikke af aktieselskaber. Vi har brug 
for al vores politiske kreativitet - og skal samtidig sørge for, at vi 
ikke følger efter SF mod højre.

Enhedslisten skal være kendt som: 
• et socialistisk parti med en solidarisk politisk for økologisk om-

stilling. 
• krigsmodstandernes parti, der bekæmper krigspolitik og milita-

risme.
• bevægelsernes parti, der slås loyalt og aktivt - på det bredest 

mulige grundlag.
• et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vo-

res EU-modstand og vores anti-imperialistiske politik - også i 
perioder med modvind. 

Jeg har deltaget i opbygningen af Enhedslisten siden starten. Jeg 
er 52 år, kultursociolog. Jeg sidder i kommunalbestyrelsen i Al-
bertslund, hvor jeg bor med min kæreste og tre døtre på 21, 8 og 
6 år. 

helgeboj@mail.tele.dk 
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Henning Hyllested, Esbjerg
• 57 år, gift med Ina, med hvem jeg har to 

store børn, Thomas på 30 og Mette på 24.
• Blev ved valget d. 15.september valgt 

til Folketinget for Sydjyllands Stor-
kreds, hvor jeg var opstillet i Esbjerg.

• Havde et rimeligt godt personligt valg 
med ca. 2200 personlige stemmer i 
storkredsen, heraf knap 1600 i Esbjerg.

Jeg blev valgt ind, så at sige direkte fra havnekajerne i Esbjerg, 
hvor jeg i 30 år har arbejdet som havnearbejder. Har i 20 af disse 30 
år bestridt forskellige tillidshverv for mine arbejdskammerater, 
og fungerer fortsat som formand for Losseklubben i Esbjerg (dog 
nu mere af navn, end af gavn). Sidder også fortsat i bestyrelsen for 
Havnearbejdernes Landsklub.

I Folketinget har jeg overtaget det store transportområde fra Per 
clausen. ”Det kan Du få hele Dit liv til at gå med”, sagde Per til mig, 
da vi konstituerede os. Foreløbig har han haft ret.

Det har været meget overvældende at komme fra et forholds-
vist sorgløst (og muntert?) liv som ufaglært havnearbejder, vant 
til at arbejde og opholde mig i den friske luft på vestkysten, og til 
christiansborg, hvis mure faktisk er tykke!

Indtil videre har det været enormt spændende at bide skeer med 
politik på dette plan. Endnu mere spændende har det naturligvis 
været, fordi Enhedslisten efter valget jo skiftede rolle til at være 
kritisk parlamentarisk grundlag for den nye regering – efter 10 år 
som rent, men det mest konsekvente oppositionsparti under VKO.

Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde på transportområdet og 
håber at komme ud i alle afkroge af landet og Enhedslisten, noget 
som jeg lægger meget vægt på at overkomme.

Foruden transportområdet er jeg faktisk også forbrugerordfø-
rer, men det har jeg ikke fået gjort så meget ud af endnu. Desuden 
har jeg fået en lille ”luns” af uddannelsesområdet, nemlig AMU, 
hvor jeg arbejder sammen med vores dygtige uddannelsesordfø-
rer, Rosa Lund. Her lykkedes det som bekendt ved finanslovsfor-
handlingerne at få fjernet beløbsgrænsen på 3.500 kr./uge for le-
dige, så disse nu igen kan bruge noget af deres ledighed til at ud-
danne og opkvalificere sig.

Henning.Hyllested@ft.dk 

Jakob Hjuler Tamsmark,  
Indre by
Kampen fortsætter. For vel fik vi en rød 
regering, og vel vil den store EL-grup-
pe i Folketinget også kunne sikre rigtige 
røde resultater. Men efter 10 års borger-
lig hærgen og i en tid, hvor velfærd og ret-
færdighed rundbarberes i hele verden, er 
der mange kampe forude, der skal vindes.

Det kræver en stærk liste, der kan tage 
kampen op på Borgen og ude blandt folk. En liste, der tager ansvar 
for de udsatte og udstødte og sikrer reelle forbedringer af deres 
vilkår. En liste, der kræver opgør med pengemagtens egoisme og 
skaber velfærd for de mange, der gennem det daglige arbejde bæ-
rer vores samfund. En liste, der siger nej til finanseliternes lukke-
de loger, og ja til samarbejde og solidaritet mellem mennesker i alle 
lande.

Derfor skal Enhedslisten også efter næste valg sikres en bredt 
sammensat FT-gruppe, der med klare budskaber og benhårdt ar-
bejde kan vise vejen til en progressiv og solidarisk politik. Jeg er 
sikker på, at jeg med et solidt afsæt i erfaring, engagement, evner 
og energi kan være med til at løfte Enhedslistens politik på tinge.

Er årgang 67’er, alenefar til tre efterhånden frafløjne børn - og 
trækker på en bred vifte af viden om arbejdsmarkedet og arbejds-
miljø fra mere end 10 år i Arbejdstilsynet, årelangt socialt arbej-
de med børn i Mjølnerparken og blandt voksne med senfølger efter 
seksuelle overgreb, en omfattende aktivistisk baggrund og ikke 
mindst viljen til at gøre en forskel og være med til at sikre en socia-
listisk fremtid baseret på frihed og lighed for alle.

jakobht@gmail.com 

Janne Gleerup, Valby
Det kapitalistiske system vånder sig i en 
respirator, som alene holdes igang af vi-
sionsløse politikeres afmægtige hælden 
flere milliarder ind i en sygt liberalise-
ret og moralsk falleret  finanssektor. Pen-
gene frigøres gennem udmagring af vel-
færdssamfundets bærende institutioner. 
Opbakning vindes gennem hetz mod ar-
bejdsløse og økonomisk udsatte grupper, 
som nok engang skal betale gildet i ’Galimatias gade’. Ethvert almin-
deligt, fornuftigt menneske i Danmark kan se at den er helt gal og at 
der er behov for en radikalt anden måde at skabe samfundsudvik-
ling på, men hvor er alternativerne? Her skal Ø udnytte det ideologi-
ske tomrum. Vi skal stille tydelige offensive krav om en økonomisk, 
grøn og socialt bæredygtig nyorientering, baseret på socialistiske 
værdier, som erstatter blind markedsøkonomi med behovsstyret 
produktion og en solidarisk fordelingspolitik. Den nuværende rege-
ring synes imidlertid ikke afgørende opsat på at forfølge en sådan 
strategi. Jeg vil derfor gerne - med denne opstilling - bidrage til at vi 
skærper de ideologiske alternativer og herved tvinger regeringen i 
retning af et nyt og mere ambitiøst mod til fremtiden.  

Politisk er mine hjertebørn især uddannelses- beskæftigelses- 
og arbejdsmarkedspolitik. Til hverdag arbejder jeg som kritisk ar-
bejdslivsforsker med særligt fokus på forbedring af kortuddanne-
des løn- og arbejdsvilkår. Jeg har været aktiv i listen siden midten 
af 1990´erne – som kontaktperson i afdelingsarbejde og ind imel-
lem også i hovedbestyrelsen.

gleerup@ruc.dk 

 

Jean Thierry, Nordvest.
økonom, cand.polit 

Med den nye nyliberale regering har vi 
brug for en endnu mere skarp Enhedsli-
ste, som rækker ud til alle, der bliver ramt 
af hetzene mod store grupper af befolk-
ningen, samtidig med at vi gør vores po-
litik endnu mere grøn og rød. Fælleseje og 
stadig mere demokrati er vejen frem. 

Vi skal være venner med og solidariske med almindelige i ulan-
dene, i Danmark og i resten af verden frem for med regeringen.

Jeg vil altid tale for den mest direkte demokratiske, den mest 
miljøvenlige og den mest retfærdige politik. Vi skal altid stemme 
nej til forringelser og vi skal altid have en klar politik uanset hvad 
Thorning og Vestager prøver at få os med på.

Imperiet falder, og vi skal ikke være en del af det. USA’s krige er 
en katastrofe, uanset om nogen går med udfra pæne hensigter. EU 
viser mere end nogensinde sit sande udemokratiske ansigt og vi 
skal se at komme ud i en fart, og få andre med ud. 

green@fremtidsmaskinen.dk 
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Jens Wenzel Andreasen, 
Ballerup
Enhedslistens afdeling i Ballerup indstil-
ler Jens Wenzel Andreasen som kandidat 
til urafstemningen. Når vi har valgt at 
gøre dette gennem en samlet indstilling 
på afdelingsbasis, er det fordi vi gerne vil 
understrege at vi mener Jens har en pro-
fil, et engagement og ikke mindst en stor 
viden på områder vi gerne ser styrket i 
Enhedslisten.

I Ballerup drager vi stor nytte af Jens’ kompetencer indenfor en 
række områder – i særdeleshed klima/energi og boligpolitik. Jens 
er til daglig ansat som seniorforsker ved Risø DTU hvor han for-
sker i vedvarende energi og er fællestillidsmand. Men hans inte-
resse og viden om energi og miljø kommer også til udtryk som for-
mand for Grønt Råd i Ballerup og som medlem af Enhedslistens 
miljøudvalg.

Jens er formand for (og bor i) 3B’s almene boligafdeling Måløv 
Park og sidder desuden i organisationsbestyrelsen i netop 3B. Jens 
har desuden været en af drivkræfterne bag oprettelsen af En-
hedslistens nye boligpolitiske udvalg, hvor han naturligvis er et 
stort aktiv.

Jens har gennem de seneste otte år deltaget i Enhedslistens 
sommerlejr sammen med sin kone Mette Hedegaard og de-
res to børn. På sommerlejr såvel som på aktivistfabrikken har 
Jens bidraget med alternative metoder til politikudvikling. 
Ballerup afdelingen opfordrer til en stemme på Jens for mere fokus 
på klima, energi og boligpolitik.

jenswenzel@gmail.com 

Johanne Schmidt-Nielsen,  
Nørrebro Blågård
Der er sket forbedringer, siden den nye 
regering kom til. Somme tider kan de 
være svære at få øje på, men det er f.eks. 
endelig lykkedes at skrotte fattigdoms-
ydelser og pointsystem. Det er forbed-
ringer, der vil betyde en konkret forskel i 
menneskers liv. 

Alligevel er det ikke underligt, at man-
ge er skuffede. For på trods af løfter om at investere sig ud af kri-
sen, har regeringen valgt det modsatte. Det er begejstringen for 
EU’s udemokratiske finanspagt et skræmmende eksempel på. 
Samtidig oplever vi, hvordan mistænkeliggørelsen af dem, der 
står uden for arbejdsmarkedet fortsætter. Der er ingen tvivl om, 
at de Radikales indflydelse spiller en stor rolle, men Socialdemo-
kraterne og SF har også et ansvar. 

Enhedslisten står derfor med en afgørende rolle. Vi skal gøre alt, 
hvad vi overhovedet kan for at trække regeringen i en mere soli-
darisk og grøn retning. Og vi skal vise borgerne i Danmark, at der er 
et alternativ til nyliberalismen. Det er ikke en naturlov, at finans-
sektoren skal diktere, hvilken økonomisk politik der føres. Tvært-
imod. 

Vores opgave er at komme med konkrete bud på, hvordan vi på 
en socialt og miljømæssig bæredygtig måde kan skabe beskæfti-
gelse. Hvordan vi kan begrænse finanssektorens magt og i stedet 
udvide demokratiet. Og hvordan hullet i statskassen kan lukkes 
ved at de, der fik mest under opsvinget, holder for, nu hvor regnin-
gen skal betales. 

Regeringen skal udfordres hver eneste dag. På christiansborg 
og uden for christiansborg. Det vil jeg gerne være med til.

Johanne.Schmidt-Nielsen@ft.dk 

Jonathan Simmel, Nordvest
9.789 lærlinge manglede i november må-
ned en læreplads – en stigning på 33% i 
forhold til året før.

80.000 unge under 30 år er forvist fra 
arbejdsmarkedet og optræder nu i stati-
stikken over arbejdsløse. Helt effektivt 
har den tidligere regering præsteret at 
ændre ideologisk på centrale dele af vores 
samfund, herunder at sænke dagpenge-
perioden, ødelægge erhvervsuddannelserne og fjerne efterlønnen.

Hvis disse forringelse skal rulles tilbage, og ligheden udbygges. 
Kræver det ikke blot at Enhedslisten holder hånden under en S-
R-SF regering og støtter mindste forbedring. Det kræver at vi op-
ruster offensivt, kæder arbejdet i parlamentet og bevægelserne 
sammen, og ligger pres på regeringen, samt går i kødet på de insti-
tutioner i samfundet som har tjent på den økonomiske fremgang 
og nu slipper for regningen på krisen. 

Mit navn er Jonathan Simmel, jeg er 24 år, uddannet elektriker og læ-
ser til dagligt til elinstallatør på Københavns Maskinmesterskole.

Politisk sidder jeg i SUFs ledelse, samt som formand for Dansk 
El-Forbunds ungdom. Tidligere har jeg siddet frivillig på folkesko-
leelevernes sekretariat, samt som formand for eleverne på tekni-
ske skoler.

I folketinget skal vi ikke blot stille dag-til-dag krav som forbed-
re vilkårene for lønmodtagerne, men vi skal stille fundamentale 
krav, som bryder med de nyværende rammer og sætter offensivt 
ind mod dem der meler kagen i vores samfund. Samt udstille be-
grænsningerne med en S-R-SF regering, og hvorfor der er behov 
for en mere radikal politik.

jsimmel@gmail.com 

Jørgen Arbo-Bæhr, Valby
Jeg vil meget gerne stille op igen til Fol-
ketinget. Jeg blev valgt i 2011 i Nordsjæl-
land, som et comeback, efter  har været 
FT-medlem i perioden 2005-07. 

Denne gang er det jo noget andet, for-
di vi har fået en ny regering. Vi har haft 
en besværlig opgave, fordi vi skulle lave 
en finanslovsaftale med den rød-blå re-
gering. Jeg synes, at vi fik strikket en af-
tale sammen, som var ok.

Vi har ikke ændret den borgerlige politik, men vi har sået nogle 
spirer til at ændre den politik til at blive mere rød og grøn.

Vi skal bruge vores relativt mange mandater, og ikke mindst vo-
res 8.000 medlemmer til at opbygge et pres på den nye regering. Vi 
kan huske, at ikke mindst mange lokale fagforeninger i valgkam-
pen gjorde deres til, at vi fik en ny regering. Nu skal vi tage vores 
offensive politik op i disse fagforeninger – og i andre bevægelser. 
Vi skal sige ærligt, at den eneste vej til at vinde næste valg skal 
være en politik, som tager fra de rige og give det til lavtlønnede, 
arbejdsløse, pensionisterne osv.

Samtidigt skal vi være de bedste, når vi snakker om klima og mil-
jø, demokrati og international solidaritet.

Jeg har i den nye ft-gruppe haft ansvar for arbejdsmiljø og ligestil-
ling på arbejdsmarkedet mv. Det er nogle områder, som jeg bræn-
der for. Ikke mindst, fordi det handler arbejderbefolkningens 
hverdag, som jeg vil gøre bedre. Som jeg siger, at folk skal glæde sig 
til at gå på arbejde og vender tilbage som veltilfredse til fyraften.

jorgen.arbo-baehr@ft.dk 
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Jørgen Bodilsen,  
Nordøst Sjælland
Forfatter, elektriker

Jeg stiller op fordi jeg mener jeg kan tilfø-
re folketingsgruppe, nogle skæve og lidt 
mere humoristiske indfaldsvinkler til vo-
res politik, som jeg ellers stort set er enig 
i, bortset fra at jeg mener lejernes inte-
resser skal mere frem.

Min opstilling som kandidat skal også ses som en protest mod 
det udemokratiske show som urafstemningen op til årsmøderne 
har udviklet sig til.

Det har intet med medlemsdemokrati at gøre, at medlemmer 
kan deltage i en afstemning ud fra en kort ”fristil” i rød/grøn på 
1500 anslag, af kendte og ukendte medlemmer. Nogle bruger dis-
se 1500 anslag til at fortælle om deres private forhold. Jeg vil be-
grænse mig til at nævne, at jeg ikke tror mine private forhold vil 
begrænse mine muligheder for at udføre et politisk arbejde. 

Resultatet er, at medlemmerne i de store afdelinger, bestemmer 
hvem der skal opstilles på de sikre pladser og derefter på de usik-
re. Urafstemningens reelle indhold er: Vær kendt i København og 
bliv opstillet i Nordjylland. Sidste års afstemning var en parodi på 
manglende medlemsindflydelse, når opstilling til folketingen på 
en ”sikker” plads kunne sikres med under 200 stemmer.

Min holdning er at opstilling af folketingskandidater skal være 
en kollektiv beslutning i afdelingerne med sideordnet opstilling 
i storkredsene, så alle medlemmer føler et ansvar for at finde de 
bedst egnede.

I øvrigt mener jeg medlemsbladet er en skandale: ”store fotoer 
og uendelige artikler om hvor gode vi er og hvor godt det går”. Der 
må kunne laves et væsentligt bedre blad, der også knytter alle vo-
res passive medlemmer til listen.

j.bodilsen@pc.dk 

Lars Dohn,  
Herning – Ikast – Brande
MF, valgt i Vestjysk Storkreds.

Enhedslisten blev den 15. september et 
”landsdækkende parti” da valgsejren 
gav valg i alle storkredse. Den ny situa-
tion skal bruges til at partiet får fodfæ-
ste i alle områder af landet. Derfor er op-
bygningen af partiorganisationer i alle 
kommuner særdeles vigtig. Samtidig skal Enhedslistens modtræk 
mod affolkning og elendiggørelse af landdistrikterne udvikles og 
opprioriteres. En anden stor opgave for partiet er, at Enhedslisten 
stiller op til kommunevalget i november 2013 i samtlige danske 
kommuner. 

Jeg har fået følgende ordførerskaber i Folketinget:
• Folkeskoleordfører: Her er min baggrund, at jeg har været fol-

keskolelærer siden 1974. I studietiden var jeg medlem af styrel-
sen i Lærerstuderendes Landsråd. Siden har jeg været aktiv på 
forskellig vis f. eks. som mødeleder i PR, tillidsrepræsentant, ar-
bejdsmiljørepræsentant, skolebestyrelsesmedlem, kongres-
delegeret, styrelsesmedlem i Herningegnens Lærerforening 
(senere næstformand i samme). Jeg har især arbejdet med ar-
bejdsmiljø dels som arbejdsmiljøansvarlig og dels som arbejds-
miljøunderviser  og MED underviser i Parternes Uddannelses-
fællesskab (PUF).

• Boligordfører: Her er min baggrund, at jeg er formand for LLO 
Herning (800 medlemmer), huslejenævnsmedlem i Herning 

Kommune og Ikast-Brande Kommune. Desuden er jeg lægdom-
mer i boligretten.

• Kommunalordfører: Jeg har stillet op til alle kommunalvalg i 
Herning Kommune siden 1974. Desuden har jeg som medarbej-
derrepræsentant siddet i MED-systemet på arbejdsplads- sek-
tor og hovedMED niveau.

Jeg ønsker at give mit bidrag til Enhedslisten fortsatte udvikling. 
Derfor søger jeg fortsat opstilling i Vestjysk Storkreds.

Lars.Dohn@ft.dk 

Lene Rygaard Jessen,  
Albertslund 
At vejen til socialisme, gennem reformer, 
er svær at gå, har historien vist utallige 
eksempler på. Alligevel skal vi, som revo-
lutionære, socialister og arbejdere, blive 
ved at udfordre denne mulighed. Magt-
haverne skal ikke have fred til at ud-
plyndre os gennem reformer. Vores folk 
i tinget afdækker svinestreger, og stiller 
forslag, som trækker i en socialistisk retning.

Gennem vores arbejde i fagbevægelsen og andre organisationer 
får vi erfaringer og styrke. Denne styrke er Enhedslistens vigtig-
ste ressource. Vi skal fortælle de gode historier, om kampe der vin-
des, og brede dem ud til hele befolkningen. For de borgerlige me-
dier gør det ikke. Vi skal give håb om, at det kan være anderledes. 
At en mere retfærdig verden er mulig. At kapitalisme må afløses af 
socialisme. At der er kampe der skal kæmpes – og vindes!

Skønt vi næppe får et nyt valg lige med det samme, stiller jeg op 
til urafstemningen igen i år. Samtidig arbejder jeg politisk lokalt i 
Enhedslisten Albertslund afdeling, i Integrationsrådet i Alberts-
lund, i lærernetværket og boligudvalget, og om I vil i Hovedbesty-
relsen. 

Jeg er lærer, mor til tre, farmor til to, og bor til leje i Galgebakken, 
Albertslund.

rygaardj@gmail.com 

Line Hjarsø, Vesterbro
Det seneste folketingsvalg har været af-
gørende for vores muligheder for at for-
bedre samfundet. Men det bedst tænkeli-
ge samfund får vi ikke alene gennem ind-
flydelse på christiansborg. Vi skal ikke 
kun kunne flytte på stemmefordelingen 
på borgen, vi skal primært kunne flytte 
holdninger blandt mennesker. 

Efter mange års individualisering 
er behovet for et samfund med fællesskab og lige muligheder 
enormt. I Enhedslisten har vi potentialet for netop at vise den nye 
solidariske vej, især hvis vi styrker vores lokale forankring og vo-
res engagement i hverdagen, på arbejdspladser og i bevægelser – 
så kan vi flytte holdninger.

Jeg er optaget af at skabe forandringer. Gennem relationer, bevæ-
gelser, demokrati og uddannelse. Og så ligger det mig meget på 
sinde, at vi får skabt et velfærdssamfund, hvor offentligt ansatte 
anerkendes og får mulighed for at bruge deres faglighed på at ska-
be positive forandringer i hverdagen.

Jeg kommer fra elev- og studenterbevægelsen og lærerverde-
nen, hvor jeg har læst tre år til folkeskolelærer, været formand for 
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Lærerstuderendes Landskreds i to år og derigennem siddet i Dan-
marks Lærerforenings hovedstyrelse. Jeg er i dag ansat for En-
hedslisten på christiansborg, hvor jeg arbejder med uddannelses-
området.

Jeg stiller mig hermed til rådighed for partiet til folketingsval-
get, hvor jeg f.eks. gennem en suppleantopstilling kan yde et bi-
drag i den kommende valgkamp. Jeg håber på, at jeg derigennem 
kan gøre mit til at flytte holdninger.

ellihj@ft.dk 

Lone Lomholt, Ydre Nørrebro
Ansat som faglig konsulent i Dansk So-
cialrådgiverforening efter mange år som 
socialrådgiver og tillidsrepræsentant. 
Medlem af Enhedslisten i ca. 13 år. Aktiv 
i andre sammenhænge gennem hele mit 
liv.

Enhedslistens politik er på alle områ-
der nødvendig, og jeg synes vores folk på 
tinge gør det rigtig godt. Skal jeg pege på 
et område, som jeg mener  skal have max opmærksomhed, er det 
Ungdomsarbejdsløsheden.  Alt alt for mange 15-25-årige er uden 
arbejde og ikke i uddannelse. Vi er ved at gentage skrækscenari-
et fra 80’erne, hvor vi stadig døjer med alt for mange, der blev sat 
af og aldrig kom i gang med et arbejde eller andet relevant og nyt-
tigt. Danmark kan kun overleve med dygtige folk i alle erhverv.  Vi 
har altid været og skal fortsat være et dygtigt folk. Vi har ikke an-
dre ressourcer at trække på eller sælge af. At sikre dette er en sam-
fundsopgave i bredeste forstand, hvor samarbejdet mellem virk-
somhederne og staten tidligere har været frugtbart. Sådan er det 
i al for ringe grad nu. Virksomheder skal i et helt andet omfang end 
i dag forpligtes til at tage elever og lærlinge. Når der tales uddan-
nelsespolitik lever erhvervsuddannelserne en stedmoderlig til-
værelse i debatten. Det skal vi have lavet om på.

Erhvervsuddannelserne skal have langt større opmærksomhed 
med fokus på at skabe flere uddannelsespladser og mere kontinu-
itet og plads til de unge, der har deres styrker indenfor disse om-
råder. Vi har hverken menneskeligt eller samfundsmæssigt råd til 
andet.

lone.lomholt@gmail.com 

Margit Kjeldgaard,  
Nordøstsjælland
Jeg er 56 år, har to voksne døtre og for-
handler fair trade tøj.

Efter 10 års arbejde i restauration, i 
værtshus, i børnehave og som faglig se-
kretær i pædagogmedhjælpernes fagfor-
ening, læste jeg til økonom. Jeg fik lyst til, 
at forstå logikken i den borgerlige lejr, for 
at kunne argumentere imod og formulere 
økonomiske alternativer.

Siden har jeg bl.a. arbejdet 10 år på christiansborg og været for-
dybet i mange sagsområder: faglig kamp, ligestilling, EU, kommu-
nalpolitik og økonomisk politik, samt bolig- og miljøpolitik - men 
altid brændt mest for formidlingen.

I en periode på 2½ år boede og arbejdede jeg i storkollektivet, 
Svanholm. Det var fantastisk lærerigt - nok det nærmeste man 
kan komme til socialisme i dag, pga. fællesøkonomien, de fælles 
virksomheder og fordeling af goderne efter behov. Jeg håber, at 
der vil opstå flere af den slags steder, for at supplere den anti-ka-

pitalistiske kamp i bevægelserne med konkrete bæredygtige ek-
sempler.

Jeg har deltaget i udvalget vedr. demokratisk og bæredygtig 
produktion. Vi indsamlede erfaringer og formulerede forslag til 
Folketinget mhp. at ændre rammerne for produktion og forbrug. 
Jeg håber snart folketingsgruppen vil prioritere skridt, der kan 
sprede demokrati og bæredygtighed i produktionssfæren. Jeg me-
ner i øvrigt, at forbrugere bør organisere sig og rette købekraften 
efter kollektivt ejede og demokratisk styrede virksomheder i ind- 
og udland.

Jeg var opstillet til sidste kommunevalg i Rudersdal og ved sid-
ste folketingsvalg.

margit.kjeldgaard@gmail.com 

Maria Gjerding, Gladsaxe
Ved valget d. 15. september fik Danmark 
endelig en ny regering og et Enhedsli-
sten der er stærkere end nogensinde. Si-
den da er det blevet tydeligt, at hvis re-
geringen ikke kun skal bestå af nye mini-
stre, men også skal føre en ny politik, er 
det Enhedslisten der skal levere det nød-
vendige pres. 

Det har vi gjort og bl.a. sikret forbedrin-
ger for de arbejdsløse, bedre normeringer i dagsinstitutionerne og 
vigtige initiativer til beskyttelse af drikkevandet. Men samtidig 
med at vi skal kunne levere konkrete politiske resultater, skal vi 
også være det parti, der tør rejse de grundlæggende diskussioner 
om problemerne ved den vækst-drevne markedsøkonomi. Vi skal 
turde foreslå alternativer, hvor omfordeling af velstanden, øget 
demokratisk kontrol og deling af arbejdet kan erstatte den skade-
lige vækst-økonomi og på en gang gøre samfundet mere bæredyg-
tigt og mere retfærdigt. Vi kan ikke løse de globale klima- og miljø-
kriser uden at gøre op med vækst-dogmet og forbrugerismen, lige-
som vi ikke kan ikke tale om lighed og solidaritet uden også at tale 
om klima og global klimaretfærdighed. 

Jeg brænder for miljø og klimakampen og har gjort det hele mit 
liv. Jeg var opstillet i Nordsjælland ved sidste valg, og er suppleant 
for Jørgen Arbo-Bæhr. Til daglig arbejder jeg for Enhedslisten på 
christiansborg som miljøpolitisk medarbejder. Jeg bor i Gladsaxe, 
er 33 år og mor til Tristan på 4 år og Julius på 2 år.

maria.gjerding@ft.dk 

Mikkel Andersen, Kolding
Hvis det skulle blive nødvendigt at træk-
ke tæppet væk under en pseudorød rege-
ring i indeværende år, står jeg naturligvis 
igen klar til at føre en intens valgkamp 
for Enhedslisten. Vi var her i Kolding med 
til at sikre, at Enhedslisten fik et mandat 
i Sydjyllands Storkreds, gennem en sær-
deles skæv og kreativ valgkamp. Jeg såvel 
som afdelingen er klar til at tage kampen 
op nok engang, skulle en sådan opstå.

For der er desværre stadig en del mennesker, der burde stem-
me Enhedslisten, som ikke gjorde det ved sidste valg. Lokalt over-
svømmes vi stadig med sager om meningsløse aktiveringsforløb 
og uanstændig behandling af arbejdsløse. Samfundets svage-
ste fornedres stadig af sparekniven og kassetænkningen. Med de 
mange uddannelsesinstitutioner, der er vokset frem heromkring 
inden for de senere år, er ungdomsarbejdsløsheden og frustrati-
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onen herom også. Der er rigeligt med landspolitiske skridt at tage, 
som ville få stor indflydelse her, og der er al mulig grund til at syn-
liggøre Enhedslisten i trekantsområdet.

Jeg er journalist, men nu hvor jeg har set pressen indefra, bliver 
det ikke her til lands, jeg vil praktisere mit fag – den kritiske jour-
nalistik er med ganske få undtagelser en akut mangelvare. Den 
reelle kritik af regeringen og statsmagten findes tilsyneladende 
kun i Enhedslisten.

Jeg vil ruske op i det sydjyske med en kreativ og provokerende 
valgkamp med skarpe kanter, og jeg har gennem mit professionel-
le virke metoder og evner til at føre det ud i livet.

aka.chubby@gmail.com 

Namdar Khezri, Vesterbro
Jeg vil gerne stille op til folketingskandi-
dat for EL

I am the greatest bewonder of Sovjet 
flag and Sovjet kommunister som skab-
te den første socialist stat i verden. I love 
Maxim Gorki, General Jiap, Hu chi Min. 
Den Iransk Kommunist leder professor 
ved det militære akademi: General Khos-
rour Ruzbeh og hans kammerater ober-
sterne; Siamak, Jamshidi, Mobashiri og civil Wartan, Irans evige 
klassekampshelte som blev henrettet af USA’s agent-regime ef-
ter cIA kup 1953, er i mit hjerte for evigt. Kommunismen er kærlig-
hed til menneskeheden. Kapitalismen er grådighed og kærlighed 
til profit. Det hykleriske kapitalistiske system førte fra starten og 
fører til krige, krise, kolonialisme, slaveri og kriminalitet. Vestlige 
kapitalistiske magter gjorde befolkningen i Afrika, Latin Amerika 
og Asien til slaver i deres egne lande. Millioner af sorte, indianere, 
asiatere døde som slaver af sult og sygdom. 

Kapitalistiske kolonimagter som gemmer sig bag flotte ord som 
demokrati og såkaldte menneskerettigheder, med konstante kri-
ge og blodige kup har dræbt millioner og skabt elendighed i Afrika, 
Asien og Latin amerika, samtidig har de plyndret deres råvarer og 
rigdom. Derfor kommunist, parti stat er den eneste vej ud af kapi-
talisternes krise, krige og grådighed. Arbejderklassen i Vesteuro-
pa og USA med fredelig generalstrejke kan mindre end et år ændre 
verden til socialistisk paradis. 

ingen mailadresse 

Nikolaj Villumsen,  
Ydre Nørrebro
28 år, BA i historie.

Jeg er født og opvokset i Århus, men bor 
i dag i København. Jeg har været politisk 
aktiv, siden jeg var 14 år. Jeg har bl.a. væ-
ret med til at stifte SUF i 2001, lavet stu-
denterpolitik, velfærdsprotester, og den 
store klimademonstration i 2009 samt ar-
bejdet et halvt år i EU-parlamentet. De seneste 4 år har jeg siddet i 
Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg. 

I dag er jeg Enhedslistens EU-, forsvars- og beredskabsordfører 
i Folketinget. Det er nogle ordførerskaber, hvor Enhedslisten ofte 
står tilbage som det eneste parti i Folketinget, som forsvarer en 
solidarisk og ikke-militaristisk politik. Men ikke desto mindre er 
det afgørende, at vi står op for vores politik på disse områder. 

Jeg er valgt i Holbæk i Sjællands Storkreds. Jeg har mødt en fan-
tastisk opbakning og ser en ære i at kæmpe for Enhedslisten poli-

tik i en af de regioner af Danmark, hvor arbejdsløsheden er høj og 
årsindkomsterne i bund. 

Enhedslisten kommer til at spille en helt afgørende rolle i den 
kommende tid. Det er en stor opgave at trække regeringen til ven-
stre og jeg forstår de mange, der føler regeringen svigter deres 
håb. Det er vigtigt at vi ikke giver op. Tværtimod er der brug for at 
øge presset både i og udenfor Folketinget. 

Vores parti har en historisk chance for at sætte en solidarisk po-
litik på dagordenen og nå ud til endnu flere danskere. Her vil jeg 
gerne bidrage. 

nikolaj.villumsen@ft.dk 

Peder Hvelplund, Hjørring
Jeg er 44, bor sammen med Louise og vo-
res 4 børn, Oskar på 17, Anna på 13, Karl 
på 8 og vores plejedatter Jasmin på 13. 
Startede som politisk aktiv i fagbevæ-
gelsen og VS i Århus og har været med i 
Enhedslisten siden starten.  Lider stadig 
af den opfattelse at det vigtigste ikke er 
hvem der har regeringsmagten, men hvor 
stærk alliancen er, mellem de folkelige 
bevægelser og deres parlamentariske talerør. 

Finder stor glæde i at deltage politisk på mange niveauer. Mange 
års politisk arbejde i Hjørring har lært mig at se det revolutionære 
perspektiv i selv den mindste detalje, lige fra kampen mod firbene-
de svin og deres gylle til forsvaret for forbrugerejede forsynings-
selskaber. Har især beskæftiget mig med social-, miljø- og trafik-
politik. Er anti-militarist og international orienteret EU-modstan-
der. 

Enhedslisten har en hamrende vigtig opgave, at fremstå med et 
troværdigt og visionært alternativ til den konsensus-kapitalisti-
ske tankegang der præger resten af folketinget. 

Dilemmaet i den nuværende parlamentariske situation er at 
agere mellem at være troværdig både som samarbejdspartner og 
som et parti med en revolutionær strategi. Vi skal derfor finde kla-
re svar på hvor vi giver medspil for at trække i en rigtig retning og 
hvor vi giver modspil for at illustrere brudfladerne. Forsvaret for 
den demokratiske kontrol mod markedets hærgen, er den vigtig-
ste politiske kamp. 

Jeg anser mig selv som værende et loyalt (men rebelsk) medlem, 
der stiller op når det er nødvendigt. Er tilhænger af princippet om 
skoling gennem suppleantpladser. 

hvelplund@mail.dk 

Pernille Skipper, Vesterbro
Enhedslisten har fået et historisk valg, 
men står også overfor historiske mulig-
heder og udfordringer. Vi har set spæde 
skridt i retningen mod forbedringer, men 
samtidig har SF-S-R-regeringen øjen-
synligt meget svært ved at komme ud af 
starthullerne og skabe reel forandring til 
gavn for flertal og fællesskab. Det gør det 
svært at se den store forskel på tiden før 
og efter valget.

Vi risikerer, at regeringens uindfriede løfter vil betyde, at de 
mange mennesker som før og under valgkampen kæmpede for 
forandring, bliver desillusionerede, og vender tilbage til sofaen el-
ler højrefløjen. Det er vores opgave at sikre, at de mennesker ikke 
giver op, og det betyder, at vi ikke må holde tilbage på kritikken af 
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særligt de radikales asociale økonomiske politik – som er den stør-
ste forhindring for, at S og SF’s mange løfter kan blive til andet end 
glinsende valgfoldere. Skal der ske reel forandring, skal der et rent 
rødt flertal til efter næste valg, og det skal være vores gennemgå-
ende budskab både i og uden for Folketinget.

Jeg er nyvalgt retsordfører for Enhedslisten, og arbejder også 
med universitetspolitikken og samfundets udsatte grupper. På 
den korte tid siden valget er det bl.a. lykkedes os at forpligte rege-
ringen til en revision af lømmelpakkens præventive anholdelser 
og at sikre et flertal udenom regeringen for en evaluering af log-
ningsbekendtgørelsen. Det er vigtige sejre for retsstaten, men der 
er meget at nå endnu, og derfor vil jeg meget gerne kunne fortsæt-
te arbejdet som kandidat for Enhedslisten.

pernille.skipper@ft.dk 

Peter Jensen, Frederikshavn
Efter mange års arbejde i Metal Frede-
rikshavn, er Peter nu gået på efterløn. 
Han vil derfor gerne yde en ekstra ind-
sats med Enhedslistens politiske arbejde.

Han er uddannet maskinarbejder og 
har arbejdet i 40 år inden for faget. Fag-
foreningsarbejdet startede i 1985, først 
som sikkerhedsrepræsentant og sene-
re tillidsmand i 1994.  Han blev valgt ind 
som regionsformand i 1995 til 2011 for miljø og socialudvalget.  Pe-
ter er stadig i bestyrelsen for ” Metal Vendsyssel. ”

Peter arbejder kraftigt på at vække fagforeningerne nu, og få 
dem til at tage deres rolle i samfundet alvorligt, især i forhold til 
Arbejdsløsheden, udflagning af danske virksomheder (med pensi-
onskassernes kapital i ryggen,) arbejdsmiljø og den stadig voksen-
de utryghed i ansættelserne generelt. I forhold til de sociale ka-
tastrofer, som rigtig mange familier ryger ud i efter halveringen 
af dagpengeperioden, mener Peter også at fagforeningerne bør 
sørge for at folk kan bevare en tilknytning og få støtte fra bevæ-
gelserne. Peter vil selvfølgelig arbejde med alle andre af Enheds-
listens mærkesager. Vi fra Enhedslisten Frederikshavn anbefaler 
derfor gerne Peter som vores kandidat til Folketinget.

Med venlig hilsen Kis Bøggild Nielsen, Arbejdsudvalget.

dueoddevej@webspeed.dk 

Rosa Lund, Nørrebro Park
Da blækket var tørt på aftalen om et loft 
på klassekvotienten, gik der et sus igen-
nem mig. Det har jeg kæmpet for siden 
jeg var 16 år, og nu er det endelig blevet 
virkelighed. Det kunne kun lade sig gøre, 
fordi vi har en stærk elevbevægelse og et 
stærkt Enhedslisten. Og jeg er stolt af at 
have været en del af bevægelsen. Og be-
æret over, at jeg nu får lov til at arbejde 
videre med de ting jeg har kæmpet for på gaden, i Folketinget.

Det er afgørende, at vi i Enhedslisten fortsat er med til at opbyg-
ge bevægelser og skabe forbedringer i hverdagen, som vi for ek-
sempel har gjort ved at fjerne forringelserne af lønnen til elever i 
skolepraktik – det kan de mærke i deres hverdag. Derfor synes jeg, 
vi skal bruge vores mandater og tid til at arbejde endnu tættere 
sammen med bevægelserne, som for eksempel elevorganisatio-
nerne. Det er en alliance, der kan skabe mange konkrete sejre for 
unge aktivister i hele landet.

Vores parti er vokset, og det kan mærkes både indenfor og 
udenfor christiansborg. Vi skal bruge vores mandater til at træk-
ke Danmark til venstre. Det gør vi både ved at vise regeringen, 
at vi gerne vil være med på at lave reformer der øger ligheden 
og ved at sige klart fra overfor nedskæringer og forringelser. De 
daglige sejre giver vores parti og bevægelserne gejst til at kæm-
pe videre. 

Og hvis vi griber vores arbejde fornuftigt an, kan vi bruge vores 
sejre og vores kritik til at pege frem og give socialistiske svar på 
krisen.

Jeg har været formand for DGS, talsperson for ”velfærd til alle” 
og en del af kirkeasyl. 

Jeg er 25 år og bor på Nørrebro. Inden valget arbejdede jeg i en 
daginstitution og læste statskundskab. Jeg er medlem af FOA.

rosa.lund@ft.dk 

Rune Møller Stahl,  
Ydre Nørrebro
Vi har fået en socialdemokratisk rege-
ring. Men inden for økonomien hersker 
de borgerlige ideer stadig suverænt. Ban-
kerne og de multinationale selskaber har 
ikke skulle betale en krone for deres rol-
le under krisen, og staten er mere opta-
get af at piske de arbejdsløse end at skaf-
fe jobs til dem. Det bliver en politisk ho-
vedopgave i de næste år at tage livet af de borgerlige zombie-ide-
er. Ideer der burde være døde efter finanskrisen, men stadig går 
levende rundt omkring os. 

Hvis Danmark skal på ret kurs igen er vi nødt til bryde med de 
økonomiske strukturer, som har forårsaget finanskrise og stigen-
de ulighed. Enhedslisten har en nøglerolle sammen med allierede i 
fagbevægelsen og andre steder for at få brudt den økonomiske va-
netænkning og lære de nødvendige lektier af krisen.

Vi skal fordele arbejdet, ikke arbejde længere, hvis vi skal skabe 
arbejde til alle i en krisetid. 

Vi skal fokusere på at nedbringe uligheden fremfor at satse på 
blind vækst. 

Vi skal investere os ud af krisen, i stedet for at binde os til euro-
landenes økonomiske selvmordspagt. 

Det er netop de ting, jeg vil knokle for at bringe på dagsordenen, 
hvis jeg bliver opstillet som folketingskandidat.

Det personlige: 
Jeg er 29 år, og bor i London indtil september, hvor jeg læser øko-
nomisk historie på London School of Economics. Til og med val-
get i 2011 arbejdede jeg en som politisk medarbejder for Enheds-
listen på christiansborg, og jeg har været aktiv en på mange for-
skellige niveauer i Enhedslisten og i studenterbevægelsen de 
sidste 10 år. 

rune.stahl@gmail.com 

Sarah Nørris, Esbjerg
Jeg er 33 år gammel, bor i Esbjerg og er ud-
dannet radiograf. Jeg har været medlem 
af Enhedslisten siden 2004 og jeg var tid-
ligere aktiv i SUF. Efter det fantastiske 
valgresultat sidste år, er jeg FT-supple-
ant for Henning Hyllested. Dette vil jeg 
gerne fortsætte med, derfor denne op-
stilling. Jeg har tidligere siddet i Regions-
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rådet i Region Syddanmark, hvor mit princip var: hellere stemme 
nej én gang for meget end én gang for lidt. Sådan har jeg det sta-
dig. Jeg er ikke jordens største diplomat, men jeg er loyal overfor 
de beslutninger der tages. Og jeg gør mit for at føre Enhedslistens 
politik ud i livet.

Politisk interesserer jeg mig meget for sundhedsvæsenet, mil-
jøet og den offentlige trafik. Og alt muligt andet. Og jeg håber vir-
kelig at vi (Enhedslisten) får noget ud af alle vores mandater.

sarah@rafus.dk 

Solveig Munk, Århus
Enhedslistemedlem nr. 286, Suppleant 
nr. 2 i Østjylland til Folketinget 

Erfaringer med personligt formidlingsar-
bejde som kandidat i sidste valgkamp, vil 
jeg gerne videreudvikle.

Mine kompetencer opnået gennem fag-
ligt socialt arbejde og politisk aktivisme, 
er jeg overbevist om kan bruges i det par-
lamentariske arbejde. Til gavn for de mennesker, Enhedslisten re-
præsenterer, og til fremme af det socialistiske samfund, vi ønsker 
os. 

Mine erfaringer kommer fra et liv med bevægelsesarbejde, hvor 
jeg bor, hvor jeg arbejder og omkring mine børn.

Jeg er nu:
• Aktiv i Enhedslisten Århus , Antiracistisk gruppe,  hvor jeg er 

engageret i kampen for lighed og mod diskrimination.
• Suppleant til Århus byråd og aktiv i kommunalpolitik i EĹ s  kom-

munalgruppe.
• Medlem af brugervalgt Repræsentantskab for energiselskabet 

NRGI. 

Jeg har særlig fokus på retfærdighed, på arbejderklassen  og den 
underprivilegerede del af befolkningen, på forbedring af miljøet 
og levevilkårene i byerne.

Jeg er uddannet socialrådgiver. Ansat af beboerne i en almen bo-
ligorganisation I Århus. Jeg bor i lejlighed i Århus midtby og i de-
lekolonihave i Marselisborg skov.  Jeg er 59 år, og har udeboende 
voksne børn.

Jeg tror på inklusion, fællesskab og solidaritet, og har erfaring 
for, at det virker.

Se nogle af mine politiske markeringer på www.aarhus.enheds-
listen.dk, på https://www.facebook.com/#!/ profile.php?id=10000 
2059110738 og på https://www.facebook.com/ pages/Solveig- 
Munk-EL-suppleant-til-Folketinget/161361203925155

solveigmunk@gmail.com 

Stine Brix, Nørrebro Park
Fattigdomsydelserne er væk. De multina-
tionale selskaber skal betale skat. Gym-
nasieelever skal maks. være 28 i klasse-
lokalet. Aftalen om nordsøolien skal gen-
forhandles. Og for første gang skrues der 
op for indsatsen mod arbejdsgivernes ky-
niske misbrug af udenlandsk arbejds-
kraft. Det er fem konkrete resultater, som 
Enhedslisten har stået bag siden valget, 
og det er fem eksempler på, at det kan lade sig gøre at føre en poli-
tik, som forbedrer vores samfund. 

 Det er vigtigt at huske på i en tid, hvor politikere fra både Dan-
mark og resten af Europa siger, at det er nødvendigt at føre en eks-
tremt stram økonomisk politik og skære massivt ned på velfær-
den. Politikernes begrundelse er at de skal ”genvinde markedets 
tillid”, men i realiteten svigter de tilliden hos deres egen befolk-
ning. Enhedslisten skal insistere på, at rækkefølgen skal byttes 
om. Det er befolkningen – og ikke markedet – som bestemmer i et 
demokrati. 

 Det giver Enhedslisten to hovedopgaver. For det første skal vi 
arbejde for tiltag, som kan begrænse markedets magt og styrke 
demokratiet. Og det for andet skal vi holde Helle Thorning-Sch-
midt og Villy Søvndal fast på, hvilke løfter de valgt på. Begge op-
gaver kræver at vi formår at vende den skuffelse, som i øjeblikket 
breder sig hos de mange, som stemte på en ny regering, til enga-
gement. Et engagement som kan lægge et mærkbart pres på rege-
ringen.

Jeg vil gerne bidrage til denne opgave som folketingskandidat 
for Enhedslisten.

stine.brix@ft.dk 

Sune Blom, Frederiksberg 
Ved valget i september turnerede jeg Kø-
benhavn tyndt til valgdebatter. Med En-
hedslistens politik, havde jeg de bedste 
kort på hånden. Alle steder blev vi budt 
velkommen på en måde jeg ikke har ople-
vet før. Enhedslistens succes bygger på, 
at vi har fornyet os og er gået efter ind-
flydelsen, uden at vi er drejet til højre.

Det var en fornøjelse at repræsente-
re Enhedslisten. Med fokus på en solidarisk økonomisk politik, 
anstændig udlændingepolitik og en ambitiøs klimaindsats, fik 
jeg snakket med massevis af unge, der var lydhøre overfor vores 
dagsorden.

Desværre betyder Enhedslistens historiske fremgang ikke i 
sig selv, at vejen er banet for reformer der sikrer effektiv omfor-
deling af samfundets resurser, jobskabelse og klimainvesterin-
ger. De Radikales fremgang og S-SFs tur mod midten, er desvær-
re virkeligheden på christiansborg. Derfor er det Enhedslistens 
fornemmeste opgave, konstant at udfordre Regeringen. Sam-
men med de folkelige bevægelser skal vi presse på for forandrin-
ger, så vi kan dreje Danmark i en mere solidarisk og bæredygti-
ge retning.

Hvem er jeg?
• 22 år. Læser Politik og Administration på RUc
• Tidligere kandidat til kommunal- og folketingsvalg på Frede-

riksberg og i København
• Medlem af Hovedbestyrelsen 
Læs mere: suneblom.dk

sune@suneblom.dk 

Søren Egge Rasmussen, Århus
Klimakrisen medfører, at Enhedslisten 
skal opprioritere en klar miljøprofil med 
krav om omstilling til vedvarende ener-
gi, reduktioner i materielt forbrug og øko-
logiske løsninger. Vi skal skabe lokale kol-
lektive resultater og prioritere globalt 
samarbejde.

Bedre kollektiv trafik, uddannelse til 
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alle, økologisk skolemad, hjælp til de udsatte og et stærkt offent-
ligt sundhedsvæsen skal erstatte skattelettelser og flere penge 
på egoistkontoen.

Jeg har været medlem siden 1991 og repræsenterede Enheds-
listen fra 1994-2002 i Århus Byråd. Mine første politiske erfarin-
ger fik jeg i fredsbevægelsen, solidaritetsarbejde og fagbevægel-
sen. Jeg har 12 års erfaring som bestyrelsesmedlem i forbrugereje-
de energiselskaber, som bl.a. arbejder for mindre energiforbrug og 
for vedvarende energi. Jeg er bestyrelsesformand for NRGI amba 
og Havvind Århus Bugt A/S. Sådan skal klimakampen også føres.

Jeg bor i boligforening og har der brugt mine uddannelser som 
tømrer og økologisk landmand i opbygningen af Andelssamfun-
det i Hjortshøj.

Jeg har erfaringer som miljøsekretær og stedfortræder i Folke-
tinget og brænder for en plads i folketingsgruppen ved næste valg. 
Genopbygningen efter 10 sorte samfundsnedbrydende år med 
VKO-flertallet bliver omfattende. Lighed, solidaritet og miljøhen-
syn skal fremover være fundamentet for folketingets beslutninger.

Jeg er stærkest forankret i Århusområdet og har været opstil-
let i Århus ved de sidste fire folketingsvalg. Læs mere på www.so-
erenegge.dk   

S.egge@fiber.dk 

Theis Nielsen, Langeland
Mit navn er Theis Nielsen og jeg glæder 
mig over at vi ved det sidste valg, fik valgt 
så mange med en faglig baggrund. Dog så 
er det stadig mange ting, som jeg tror jeg 
kan være med til at forandre og derfor så 
stiller jeg op til urafstemning endnu en-
gang i håbet om at komme ind i folketin-
get.
 
1. Den store problem som jeg oplever ved at bo i en kommune som 

Langeland, er at vi har store problemer, med at vi har mange 
som står udenfor arbejdsmarkedet. Når man så mister retten til 
dagpengene så står kommunen med udgifterne, som så gør at 
vores skattepenge sluges til dette problem. Det jeg foreslår er 
at vi får overførselsindkomsterne over til statslig regi så vi alle 
tage hånd om vores fælles problem, arbejdsløsheden.

 2. Vi har ikke opnået ligestilling i vores dejlige Danmark, det er no-
get som jeg vil arbejde for. Lige løn til kvinder og mænd. Det vil 

sige at traditionelle kvindefag skal op i løn. Dog så er det et om-
råde hvor jeg ser at mændene har problemer, det er når det gæl-
der ligestilling i forhold til tvister omkring børnene hvis foræl-
drene går fra hinanden, det vil jeg gerne arbejde med at lave om 
i folketinget.

 3. Jeg er faglig aktiv og ønsker, at vi fra folketinget skal gøre no-
get ved arbejdstiden. Synes at det er synd at 1 ud af 4 under 25 
år mangler arbejde på Langeland, sådan ser det ud over det me-
ste af landet. Det jeg gerne så at vi gerne arbejde i at få en ned-
sættelse af arbejdstiden på hele arbejdsmarkedet.

theis1979@mail.dk 

Torben Kjær, Hillerød
56 års livserfaring med 30 års politisk og 
organisationsmæssig erfaring giver en 
god ballast også til at vælge kampene. 
Mine styrker er at igangsætte, overblik, 
gode politiske kontakter, arbejdsom, ved-
holdende - som en avis skrev i et portræt 
”en stædig kamel”.

Efter et spændende arbejdsliv som 
landmåler med kortlægning i det meste 
af Danmark og lidt i udlandet og som entrepriseleder i stort entre-
prenørfirma har jeg i 19 år været førtidspensionist - en blind land-
måler er ikke så fikst!

I dag formand for Hillerød Kommunes Handicapråd, medlem af 
kommunens Lokale BeskæftigelsesRåd, 16 års arbejde med han-
dicap-, social-, beskæftigelses og lidt europæisk politik - EU mod-
standen skal styrkes. Dertil et par regionale tillidsposter for EL, en 
flittig debattør i pressen, rådgiver med held borgere med handicap 
og pårørende mod kommuners umenneskelige afgørelser og op-
start af EL’s Handicappolitisk Udvalg.

EL’s folketingsmedlemmer gør, hvad de kan, men mit kandidatur 
kunne synliggøre handicapområdet mere, og hvem ved, måske en 
dag et Folketingsmedlem med handicap. Det er på høje tid at spee-
de processen op for, at personer med handicap kan blive en lige-
værdig del af samfundet.

Min blindhed er blot et vilkår, der ikke forhindrer mig i at bygge 
terrasser, carport, garagetag, lave lækker mad, skælde katten ud 
og meget mere.

torbenk@it.dk 
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11.1 ENHEDSLISTENS 
ARBEJDSPLAN 2012-2013
Perioden omkring folketingsvalget d. 15. september sidste år var 
en vild fed oplevelse. Enhedslisten gik bare frem og frem og fol-
ketingsgruppen tredobledes: Medlemmerne var aktive og på ga-
den som aldrig før. Og de nye medlemmer væltede bare ind. Det 
var helt vildt!   

Men med sejre kommer udfordringer. Og valgsejren stiller da 
også Enhedslisten overfor en række udfordringer, som vi skal 
have diskuteret og løst. 

Hvordan sikrer vi at alle de nye medlemmer bliver godt og ak-
tivt integreret i partiest afdelinger? Hvordan sikrer vi balancen 
mellem den tredoblede folketingsgruppe og resten af partiet? Og 
hvordan sikrer vi den lokale hyperaktivitet i afdelinger, netværk 
og udvalg, der tilvejebragte de 12 mandater? Det er blandt andet 
disse spørgsmål, som denne arbejdsplan søger at svare på. 

Styrk organisationen
En stor del af svaret på disse udfordringer ligger i styrkelsen af 
partiets basis; af medlemmernes muligheder for aktiv og kvalifi-
ceret deltagelse i politikudvikling, aktiviteter og bevægelsesar-

bejde. Derfor skal arbejdet med en styrkelse heraf også fortsæt-
tes i 2012/2013. 

Det skal blandt andet ske igennem en intensivering af indsat-
sen i forhold til uddannelsestilbud til Enhedslistens medlemmer 
og lokalafdelinger. De organisatoriske uddannelsestilbud (orga-
nisations-værkstedet og lignende) skal fortsættes og udvides. 
Det samme gælder rejseholdets aktiviteter i forhold til introkur-
ser for nye medlemmer. Og endelig skal uddannelsestilbuddene i 
2012/2013 også udvides til det politiske område i samarbejde med 
udvalg, fagsekretærer og folketingsgruppen. 

 Et andet vigtigt aspekt af styrkelsen af Enhedslistens ba-
sis er dobbeltorganiseringen og de faglige netværk, og disse er 
også en prioritet i 2012/2013. Vi skal udvide antallet af levedyg-
tige faglige netværk og styrke arbejdet i dem, der allerede er i 
gang. 

RØD+GRØN er en vigtig kommunikationskanal til partiets med-
lemmer. Det er derfor vigtigt, at bladet fortsat udvikler sig, så 
medlemmerne bliver bedre orienteret om partiets arbejde og mu-
lighederne for deltagelse heri. 

HB igangsætter desuden arbejdet med en sproglig og juridisk 
gennemgang af vedtægterne, da der er foretaget mange forskel-
lige rettelser igennem årene, uden at der altid er foretaget konse-
kvensrettelser alle steder i vedtægterne. F.eks. står der i nogle pa-

FOTO: WORAPUT cHAWALITPHON/ISTOcK
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ragraffer Hovedbestyrelsen og i andre Bestyrelsen. HB nedsætter 
en arbejdsgruppe der har dette snævre mandat og derfor ikke skal 
komme med forslag til indholdsmæssige ændringer i vedtægterne.

Der afholdes i vinteren 2012-13 et delegeretmøde om vedtæg-
terne, således at der kan ligge et samlet forslag til årsmødet 
2013.

Kampagner
Vi skal fortsat præge den aktuelle politiske debat. Det er kun ble-
vet endnu mere vigtigt efter regeringsskiftet, for det er nu helt 
klart, at det er vores opgave at vise alternativet og trække rege-
ringen mod venstre. 

Derfor er det også vigtigt, at vi fortsætter med løbende aktu-
elle kampagner, der er skarpt formuleret i forhold til den aktuelle 
dagsorden. Og det er vigtigt, at vi hele tiden eksperimenterer med 
nye kommunikationskanaler og former for inddragelse af med-
lemmerne. 

centralt fra inspireres der til og faciliteres det, at vi løbende bru-
ger muligheden for at lave mindre og hurtige kampagner i forhold 
til specifikke politiske sager.   

Der tages tiltag, der sikrer at der løbende forefindes materiale, 
som man kan sende til afdelinger der efterspørger dette til udde-
ling. 

Herudover kommer der en afstemning omkring et eller flere EU-
forbehold på et eller andet tidspunkt inden næste årsmøde. Det 
er vigtigt, at vi er klar til denne udfordring, hvor vi – i samarbejde 
med andre EU-modstandere skal stoppe udsalget af vores demo-
krati og suverænitet.   

Herudover er der en række konkrete kampagner og udfordrin-
ger, som primært har relevans for dele af partiet. Det gælder fx 
skolestartskampagnen, som igen i 2012 arrangeres i samarbejde 
med SUF. Og det gælder kampagneaktiviteter/aktiviteter omkring 
de offentlige overenskomstforhandlinger i 2013.   

Kommunalvalg
Forberedelsen af kommune- og regionsrådsvalget i 2013 er eks-
tremt vigtigt i forhold til at bevare og fortsætte partiets frem-
gang parlamentarisk, aktivitetsmæssigt og politisk. Og derfor er 
det også en stor prioritet fra nu af og frem.   

Som tingene ser ud nu, har vi en unik mulighed for at slå igen-
nem bredt i landets kommuner og regioner, og det skal selvfølgelig 
udnyttes. Men det kræver, at afdelinger, kandidater og aktivister 
er klar, og det kræver at forarbejdet er gjort. 

Derfor skal kommunalvalgsgruppen også intensivere sine akti-
viteter, og der skal indkaldes til seminarer, findes kandidater, ud-
arbejdes programmer og meget mere. Det er bare med at komme i 
gang. 

Nyt principprogram
En anden stor prioritet i den kommende periode er diskussion og 
udarbejdelse af et nyt principprogram. Der er sket rigtig meget si-
den vi vedtog det nuværende program. Både internt i Enhedsli-
sten, men også eksternt, hvor kapitalismens krise bare tager til. 

Diskussionen og vedtagelsen af et nyt principprogram skal 
vise os vejen fra kapitalismens krise og til socialismen. Og den-
ne vej finder vi kun gennem en bred, oplyst og grundig diskussi-
on, der involverer hele partiet frem mod vedtagelsen på årsmø-
det i 2014.

Programdiskussion
1. Årsmødet 2012 beslutter at påbegynde udarbejdelse af nyt pro-

gram.
2. FU begynder at forberede arbejdet umiddelbart efter årsmødet.
3. Hovedbestyrelsen afholder seminar /internat i september 2012 

med programarbejdet som et hovedpunkt. Med baggrund i HBs 
beslutninger og retningslinjer, nedsættes der en redaktions- og 
skrivegruppe.

4. Redaktions og skrivegruppen forelægger det første program-
udkast på HB-mødet i februar 2013.

5. Programudkastet drøftes på medlemsmøder og offentlige mø-
der i foråret 2013

6. Programforslaget offentliggøres på Årsmødet 2013, hvorfra 
den egentlige medlemsdebat skydes i gang. Det er ikke tanken 
at sætte forslaget til afstemning, men at introducere det for 
medlemmer fra hele landet og derpå drøfte det i en række ar-
bejdsgrupper.

7. Programmet drøftes på medlemsmøder og offentlige møder i ef-
teråret 2013.

8. Ændringsforslag skal være HB i hænde senest i februar 2014.
9. Programmet vedtages endeligt på årsmødet 2014.

De ovenstående aktiviteter skal sikre, at Enhedslisten fortsætter 
fremgangen på alle fronter. Og det er vitalt, at vi udnytter chan-
cen for at tage dette kæmpe skridt på vejen mod et mere grønt og 
solidarisk samfund. 

11.1.1 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-2013”
Enhedslistens hovedbestyrelse pålægges at iværksætte en dis-
kussion i partiet om vores udlændingepolitik, med henblik på at 
hovedbestyrelsen fremlægger et forslag til en samlet udlændin-
gepolitik på årsmødet 2013.

Begrundelse
Der har de seneste år, både lokalt men især på årsmødet, om dele 
af vores udlændingepolitik, herunder asyllejre, åbne grænser og 
boligpolitik. Debatten har været præget af mangel på prioritering 
og mindst to tilfælde, hvor et årsmødeforslag om dette emne slet 
ikke blev behandlet.

én af enhedslistens mærkesager har længe været flygtninge og 
indvandreres rettigheder og livsvilkår, men vi har aldrig haft den 
store og grundige diskussion af emnet. Dette mener jeg nu er på 
tide. Ikke mindst efter, at vi har fået en ny regering, hvor vi faktisk 
har en smule mere at skulle have sagt. 

Stillet af Sarah Victoria Bruun, Århus

11.1.2 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-2013”
D. 5. september, på den såkaldte nationale flagdag, indkalder og 
mobiliserer Enhedslisten (gerne sammen med sympatiseren-
de bevægelser) til en fredsmarch under parolen: Støt tropperne - 
send dem hjem.

Den interne målsætning skal være at få minimum 2.000 med-
lemmer til at deltage.

Begrundelse:
Det er på tide, at Enhedslisten går offensivt til antikrigs-spørgsmå-
let, presser regeringen til at indtage en anden linje, og samtidigt vi-
ser befolkningen, at Enhedslisten er et antimilitaristisk parti.

Den anden fordel ved dette forslag ligger i, at det konkret giver 
Enhedslisten mulighed for at skabe bevægelse, og ikke kun delta-
ge i eller for 117. gang på papir nedfælde ønsket om deltagelse i be-
vægelsesarbejde.

Stillet af Morten Riis, Bornholm, Lars Henrik Carlskov, Århus, 
Jens Lund Hansen, Bornholm, Jens Peter Kaj Jensen, Madrid, Mar-
git Kjeldgaard, Nordøstsjælland, Martin Mørch, Skive, Per Schwal-
be, Bornholm, Erik Mortensen, Bornholm, Hans Jørgen Vad, Århus, 
John Joseph Singleton, Bornholm, Birthe Marker, Østerbro, Ingelise 
Bech Hansen, Odense, Michael Schølardt, Sydhavnen, Rune H. Ja-
cobsen, Århus.
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12. REGNSKAB OG BUDGET
12.1 Forslag til budget for 2012 OG 2013

 Indtægter      
 Kontingent  3.600.000  3.708.000   5.200.000   5.356.000  

 Støtte til folketingsvalgkamp 3.920.189 513.280  200.000   -      -  

 Indsamling til kommunalvalg(1kr-om-dagen) 1.753.136 0  -      300.000   300.000  

 Partiskat folketingsgruppen 0 395.520  407.386  1.096.848   1.100.000 

 Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre 620.966 0  -      64.745  - 

 Statsstøtte 47.881 2.123.865  2.187.581   6.872.478   7.000.000  

 Statsstøtte til EU-oplysning 2.099.496 375.694  386.964   479.153   490.000  

 Diverse/ Div. støtte 351.922 60.000  -    -     - 

 Overført fra hensættelser til kommunevalg 68.057 0   -     250.000  

 Overført fra hensættelser folketingsvalg 0 447.090  -        -     - 

 Overført fra hensættelser medie/propaganda 642.920 49.230  -     -     - 

 Overførte EU-midler 49.231 119.281   -     -   

 Overført fra vikarfond 48.310 0  -     -     -   

 Indtægter på Rød+Grøn 45.201 24.235  24.963    24.963   26.000  

 Indtægter på salg af kopier 22.621 18.722  19.283    19.283   20.000 

 Indtægter fra valgtilforordnede 33.364 125.000  -     -     -  

 Renteindtægter 122.316 30.000  30.000   30.000   30.900  

 Indtægter i alt 21.498 7.881.917  6.964.177    14.087.470   14.572.900 

Vedtaget på årsmødet 2011 Forslag til årsmødet 2012
 

Regnskab 2011 
(foreløbigt)

 
 

Budget 2011

 
 

Budget 2012

 
 

Budget 2013

Budget 2012 
(Revideret af HB 

februar 2012)

FOTO: LEZH/ISTOcK



38 Årsmøde 2012

 Udgifter 9.847.108     
 Løn m.m. inkl. efterud 0 2.378.905  2.450.273  Fejl:509 Fejl:509 

 Kørsel  ansatte 3.186.920 21.855  22.510   144.000   148.320  

 Porto, netto 19.624 180.000  185.400   260.000   267.800  

 Kopiudgifter 166.610 57.894  59.631   83.625   86.134  

 Husleje mv. 64.801 364.659  375.599  744.439   766.773  

 Folketingsvalg 423.436 54.015  55.636  100.000   103.000  

 Lokaleindretning  samt EDB 101.335 100.000  100.000  500.000   130.000  

 Telefon, sms 59.661 56.849  58.555  110.000   113.300  

 Kontorartikler 67.869 25.000  25.000  50.000   51.500  

 HB-møder 29.610 0  -    100.000   103.000  

 Rejser, transport, taxa 255.162 90.000  100.000  150.000   154.500  

 Rød+Grøn 630.203 450.000  480.000  650.000   669.500  

 Kampagner og materialer 274.492 400.000  400.000    400.000   412.000  

 Medie/propaganda 63.552 49.230  -     - - 

 Annoncer 31.000 30.000  30.000   30.000   30.900  

 Årsmøder 309.627 325.000  330.000  600.000   618.000  

 EU-oplysning 406.829 540.000  390.000  479.153   493.528  

 Seminarer og konferencer 47366 69.000  71.000  181.000   186.430  

 Dobbeltmedlemskab SUF 102000 90.000  100.000  120.000   123.600  

 Diverse medlemsskaber 33.987 6.901  7.108   7.108   7.321  

 Medlemskab af European Left Party 18.000 0  -    50.000   51.500  

 Støtte til div. arr. 1.154.400 3.000  3.000   3.000   3.090  

 Kontingentandel lokalomr. 45.703 1.150.000  1.200.000   1.600.000   1.648.000  

 Støtte til lokalområder og SUF 51.800 60.000  60.000   60.000   61.800  

 Revision 0 33.055  34.047  50.000   51.500  

 Hensat til FT-valg/valgkamp 0 0  250.000  500.000   500.000  

 Hensat fra valgfondsindsamling ( KV) 100.000 0  200.000  -    -   

 Hensat til komm.valg /valg 0 100.000  100.000  50.000   

 Hensatte EU-midler 0    -     -   

 Hensat til vikarfond 2.450.899 20.000  20.000  40.000   41.200  

 Folketingsvalg 0 1.290.370  -     -     -   

 Kommunevalg 0 0  -    400.000  700.000  

 Afskrivninger 11.534 0  -     - -  

 Hensat til tab på debitorer 6.094 0  -     -     -  

 Diverse, småanskaffelser og bøger  1.000  1.000   1.000   1.030  

 Gebyrer 165.047 110.000  120.000  200.000   206.000  

 Udgifter i alt 10.277.561 8.056.734  7.228.759  13.537.754 13.668.120 
 Buffer     500.000   500.000  

 Resultat -430.453 -174.817  -264.582  49.716 404.780 
 Egenkapital herefter 441.511 697.147  491.227 896.006 

Vedtaget på årsmødet 2011 Forslag til årsmødet 2012
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14. marts kl.12.00: 
• Deadline for alle ændringsforslag til årsmødet
• Sidste frist for at få opstillinger til hovedbestyrelsen  
 med ud til alle medlemmer i Rød+Grøn
 
9. til 18. april: 
• I denne periode har alle afdelinger møder  
 med delegeretvalg og urafstemninger

19. april kl. 12.00:
• Deadline for indlevering af urafstemningsresultater  
 til landskontoret.
• Deadline for tilmelding af delegerede, suppleanter  
 og gæster til årsmødet.
• Deadline for opstilling til Rød fonds bestyrelse,  
 lovudvalg og kritisk revisor.
• Deadline for opstilling til hovedbestyrelsen.

27. april:
• De sidste papirer sendes til de tilmeldte til årsmødet

4.-6. maj:
• Enhedslistens 23. årsmøde i Bededagsferien 2012 

Deltag i debatten op til årsmødet – klik ind på netforum.enhedslisten.dk

Tidsplan frem til årsmødet
Alle ændringsforslag, opstillinger, tilmeldinger m.m. sendes  
til landskontoret@enhedslisten.dk


