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Årsmødehæfte 2 

Dette er 2. hæfte med årsmødepapirer frem mod Enhedslistens 23. 
årsmøde d. 4.-6. maj 2012.

Alle linjeangivelser henviser til det hæfte du fik med sidste 
Rød+Grøn. Har du mistet det, kan du ringe til landskontoret og få 
et nyt, eller finde det på www.enhedslisten.dk, hvor du også fin-
der mere info om årsmødet generelt. Alle delegerede og gæster vil 
i slutningen af april modtage et samlet årsmødehæfte med alle 
forslag og ændringsforslag.

Delegeretvalg, urafstemning og tilmelding til årsmødet
Fra og med d. 9. til 18. april afholder afdelingerne lokale møder med 
valg af deres delegerede til årsmødet, samt vejledende urafstem-
ning om de højst placerede folketingskandidater.

Det er dér du skal dukke op, hvis du vil vælges som delegeret på 
Enhedslistens årsmøde, og hvis du vil have indflydelse på, hvem 
der skal repræsentere Enhedslisten i folketinget.

Du kan finde dit lokale møde på listen bagerst i dette nummer af 
Rød+Grøn

Prisen for at deltage er 400 kr. Som udgangspunkt betaler din 
afdeling, hvis ikke landskontoret har fået andet at vide.

Hovedbestyrelsen har truffet beslutning om, at der skal være så 
mange delegerede som muligt på årsmødet, og at der derfor ikke 
bliver plads til suppleanter og kun få gæster. Det betyder, at til-
meldingsproceduren bliver lidt anderledes end de foregående år:

Delegerede
Deltager på årsmødet og vælges på afdelingernes delegeretmø-
de som sædvanlig. Listen over afdelingens delegerede sendes til 
landskontoret, så vi har den senest 19. april kl 12.00.

Suppleanter
Deltager ikke på årsmødet. Afdelingerne kan dog stadig vælge 
suppleanter for at sikre, at afdelingen har en valgt repræsentant, 
hvis en delegeret alligevel ikke kan komme til årsmødet. Supple-
anter kan med andre ord kun få adgang til årsmødet, hvis de er-
statter en delegeret. Suppleanter tilmeldes sammen med de dele-
gerede d. 19. april.

Gæster
Gæster tilmeldes i år kun via afdelingerne. Da der på grund af det 
store antal delegerede kun er plads til få gæster, foregår tilmeldin-
gen således, at hver afdeling får mulighed for at indsende en øn-
ske-gæsteliste med op til to navne, i prioriteret rækkefølge, sam-
men med listerne over delegerede og suppleanter. Suppleanter 
kan også melde sig på ønske-gæstelisten.

Efter tilmeldingsfristen d. 19. april vil landskontoret trække lod 
blandt de indsendte ønsker og meddele afdelingerne, om deres 

gæster er kommet med. Hvis der er afdelinger, der ikke opfylder 
hele deres delegeretkvote, vil der blive fyldt tilsvarende op med 
gæster.

Det bliver lidt bøvlet, men vil for de fleste afdelinger forhåbent-
lig opvejes af, at de pga. den store medlemstilvækst får mulighed 
for at sende flere delegerede til årsmødet. I alt får flere medlem-
mer adgang til årsmødet end nogensinde før.

Guide til proceduren omkring ændringsforslag  
og hovedbestyrelsens anbefalinger
I hæftet her får du overblik over alle de ændringsforslag, der er 
indkommet til de forslag til årsmødet, du fik i 1. årsmødehæfte.

Hovedbestyrelsen vil på sit møde d. 21. april gennemgå alle æn-
dringsforslag til hovedbestyrelsens egne hovedforslag og tage 
stilling til de forslag, man finder væsentlige, eller som hovedbe-
styrelsen mener umiddelbart kan indarbejdes i hovedforslaget.

Forslag, som hovedbestyrelsen mener umiddelbart kan indar-
bejdes i hovedforslaget, eller som vil kunne indarbejdes med min-
dre sproglige nyformuleringer, vil der ikke blive stemt om på års-
mødet, med mindre det bliver krævet på årsmødet. 

Det er hovedbestyrelsens ansvar at sikre, at forslagsstillerne 
af de forslag, hovedbestyrelsen foreslår indarbejdede, evt. med 
mindre sproglige ændringer, er indforståede og har godkendt evt. 
ændringer.

Det vil fremgå af årsmødehæfte 3, hvilke forslag som hovedbe-
styrelsen foreslår indarbejdet uden afstemning. Delegerede, der 
ønsker at opretholde oprindelige ændringsforslag eller ønsker af-
stemning om forslag som hovedbestyrelsen foreslår indarbejdet, 
skal meddele dette til dirigenterne senest fredag d. 4. maj kl 15.

Herudover tager hovedbestyrelsen stilling til, om de ønsker at 
komme med stemme-anbefalinger ved enkelte forslag. Hovedbe-
styrelsen har i år valgt kun at komme med anbefalinger ift. forslag 
og ændringsforslag, som man finder særligt væsentlige. Anbefa-
lingerne er begrundede og der oplyses stemmetal (dvs. hvor man-
ge der var enige el. uenige i anbefalingen på det møde, hvor hoved-
bestyrelsen tog stilling til forslaget).

Bliv aktiv i debatten
Inde på Enhedslistens netforum kan du finde alle de opstillede 
kandidater til både hovedbestyrelsen og urafstemningen og spør-
ge ind til deres holdninger. Der vil også være diskussioner og debat 
med udgangspunkt i forslagene til årsmødet. Så er du i tvivl, enig 
eller uenig – gå ind på Enhedslistens netforum og deltag i debat-
ten op til årsmødet.

Læs mere på www.enhedslisten.dk – find Enhedslistens 
netforum på netforum.enhedslisten.dk
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1.1 forslag tIl  
dagsorden  
for Årsmøde 2012
1.1.1 Ændringsforslag til dagsorden
Side 4

Vedtægtsændringer flyttet til søndag, sådan at der bliver en halv 
time mere til indkomne forslag lørdag. Programmet søndag vil 
derfor blive forrykket en halv time, og årsmødet vil derfor slutte 
en halv time senere: 

Lørdag 5. maj kl. 9.00-18.30
16.30-16.45 Pause
16.45-18.15  7. Indkomne forslag
18.15-18.30 Fremlæggelse af kandidatudvalgets indstilling

Søndag 6. maj kl. 9.00-13.30
10. HB-valg
10.00-10.30  8. Vedtægtsændringer
10.30-12.00 11. Arbejdsplan
12.00-13.10 12. Regnskab og budget
  13. Valg af kritisk revisor og til Rød Fond  
  og lovudvalget
  Præsentation af det valgte HB. En del praktiske ting.
13.10-13.30  Afslutningstale(r)

Begrundelse:
Det er i år kommet usædvanlig mange indkomne forslag. Hvis års-
mødet skal have en rimelig chance for at behandle bare de forslag 
HB anbefaler bliver behandlet ordentligt, er vi nødt til at afsætte 
mere tid. Mine to forslag giver en halv time mere til indkomne for-
slag – det er stadig ikke meget, men dog bedre end HB’s forslag til 
dagsorden. 

Stillet af Jon Rostgaard Boiesen, Århus

1.1.2 Ændringsforslag til dagsorden
Side 4

Pausen fredag før aftensmaden erstattes af behandling af ved-
tægtsændringer, således at der bliver en halv time mere til ind-
komne forslag lørdag. Forslaget har ikke andre konsekvenser for 
dagsordenen:

fredag 4. maj kl. 14.00-21.00
15.00-17.30 2. Den politiske situation, hovedbestyrelsens  
  beretning, folketingsgruppens beretning og debat
17.30-18.00 8. Vedtægtsændringer
18.00-19.00 Aftensmad

Lørdag 5. maj kl. 9.00-18.30
16.30-16.45  Pause
16.45-18.15  7. Indkomne forslag
18.15-18.30  Fremlæggelse af kandidatudvalgets indstilling

Stillet af Jon Rostgaard Boiesen, Århus

1.2 revIderet 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  Fælles afgang til 4. maj-demonstration 
  Fredagshygge

Lørdag 5. maj kl. 9.00-18.30
9.00-12.00 4. Strategidebat
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30  5. Boligforslag
14.30-15.00  Pause
15.00-16.30  6. FN-forslag
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
20.00-02.00  Musik og hygge

Søndag 6. maj kl. 9-13
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)

Vedtaget af Hovedbestyrelsen
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1.3 forretnIngsorden  
for enhedslIstens  
Årsmøde 2012
1. Dirigenter
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder 
årsmødets forhandlinger.

2. Presseudvalg
Årsmødet vælger et presseudvalg, som holder pressen orienteret 
under årsmødet.

3. Stemmeudvalg
Årsmødet vælger et udvalg, som tæller stemmer op. Landskonto-
ret udarbejder et mandatskema for de delegerede.

4. Kandidatudvalg
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpe-
ger alle storkredse en repræsentant.

5. redaktionsgruppe
Årsmødet vælger en redaktionsgruppe vedr. de aktuelle politi-
ske udtalelser. Gruppen har til opgave før og under årsmødets be-
handling at indarbejde forslag, der er af sproglig karakter, samt 
sikre at udtalelserne bliver sammenhængende.

6. regnegruppe
Forud for årsmødet nedsætter Forretningsudvalget en regne-
gruppe, der har til opgave at beregne evt. økonomiske konsekven-
ser af de fremsatte forslag.

7. taletid og talerliste
Delegerede og gæster har taleret på årsmødet. Personer der er 
valgt til parlamentariske tillidshverv for Enhedslisten eller der er 
valgt til hovedbestyrelsen, lovudvalget eller Rød Fonds bestyrel-
se har desuden taleret.

Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 3 minutter, ved 
andengangsindlæg 2 minutter. Førstegangstalere sættes øverst 
på talerlisten. Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det 
skønnes nødvendigt (dog kan taletiden aldrig sættes til mindre 
end 1 minut).

Dirigenterne kan desuden tildele oplægsholdere, indledere og 
gæstetalere længere taletid. Der føres to talerlister: Kvinder fø-
res på den ene, mænd på den anden. Så vidt muligt vælges taler-
ne på skift fra de to lister. Dirigenterne kan holde en af de to lister 
længere åben, hvis fordelingen på de to lister er skæv. Hvis taler-
listen overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskrænke ta-
letiden.

Der kan gives tilladelse til korte bemærkninger udenfor talerli-
sten.

8. afstemninger og valg
Ved årsmødets start fremlægger sekretariatet en indstilling om, 
hvem der er valgt som delegerede i overensstemmelse med ved-
tægternes retningslinier for valg af delegerede. I tvivlstilfælde 
afgør forsamlingen - alle der betragter sig som delegerede - sagen 
ved almindeligt flertal. Afgørelser træffes ved almindeligt stem-
meflertal med mindre andet er angivet i vedtægterne.

9. tidsfrister
1. februar kl 12.00
Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, ændringsforslag til 
vedtægter og program, samt for opstilling til urafstemning

14. marts kl. 12.00
Deadline for ændringsforslag til de stillede forslag.

Deadline for opstilling til HB, hvis opstillingen skal nå med i 
medlemsbladet.

9.-18. april
I denne periode har afdelingerne møder med delegeretvalg og ur-
afstemninger

19. april kl. 12.00
Deadline for indlevering af urafstemningsresultater, der skal tælle.

Deadline for tilmelding af delegerede, suppleanter og gæster til 
årsmøde.

Deadline for opstilling til Rød Fonds bestyrelse, lovudvalg og 
kritisk revisor.

Deadline for opstilling til HB.
Deadline for ændringsforslag til forslag 6.3 Nyt forslag til FN-

resolution

4. maj kl. 12.00
Sidste frist for ændringsforslag til denne forretningsorden og æn-
dringsforslag til dagsorden (fremsendes til landskontoret@en-
hedslisten.dk)

4. maj kl. 15.00
Sidste frist for at opretholde, at ændringsforslag, som er ind- eller 
omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstemning.

Sidste frist for ændringsforslag til aktuelle politiske udtalelser 
(som udleveres ved indskrivning).

Ændringsforslag indleveres ved dirigentbordet.

6. maj kl. 08.30
Sidste frist for alternative forslag til kandidatliste (spidskandida-
ter til Folketinget). Kandidatudvalgets forslag præsenteres lør-
dag aften.

forslag til dirigenter:
Malene V. Kjer (Nordvest), Falle Hjort (Frederiksberg), Morten Tor-
bjørn Andersen (Nordvest), Camilla Gregersen (Amager), Pia Boi-
sen (Lyngby), Rasmus Østergaard (Aalborg).

forslag til presseudvalg:
Pelle Dragsted, Emil Nielsen, Lars H. Hansen, Susanne Flydtkjær 
og Pernille Skipper.

HB’s repræsentanter i kandidatudvalget:
Marianne Frederik (Amager), Lasse P. N. Olsen (Aalborg).

regnegruppe:
Bruno Jerup og Kirsten Bilfeldt.

forslag til stemmeudvalg, til både HB-valg og 
kandidatlistevalg:
Charlotte Lund (Vesterbro), Vagn Kofoed (Nørrebro), Jonathan 
Simmel (Nordvest),  Peder Larsen (Tårnby), Egon Laugesen  (Syd-
havnen), Bolette Jørgensen (Brønshøj-Vanløse), Merete Pedersen 
(Vesterbro), Hans Irgens Hansen (Vesterbro).

Udvalget får sekretærbistand fra Janus Noack.

redaktionsgruppe
Lole Møller (Brønshøj-Vanløse) og Brian Skov (Odense).

referenter (den hovedansvarlige er i kursiv):
Der vil foreligge en liste i forretningsordenen, som bliver optrykt 
i årsmødehæfte 3.
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2.1 hovedbestyrelsens  
beretnIng
1. Valgkamp 
2. Ny regering
3. Finanslov
4. Skuffelsen over regeringens politik og kampen  
 uden for Folketinget 
5. Libyen
6. Arbejdsplan 
7. Meget større organisation, organisatoriske ændringer
8. EUN 
9. Internationalt 
10. Hovedbestyrelsens arbejde

Det sidste år har været præget af valgkamp og Enhedslistens nye 
rolle efter valget. Det har været og er en stor opgave både politisk 
og organisatorisk. Det er kun kort tid siden vi fejrede medlem nr. 
5.000 på årsmødet. Nu er vi 8.000 medlemmer og der bliver hele ti-
den oprettet nye afdelinger og nye udvalg. Det er afgørende at vi 
får en organisation der kan give de bedste rammer for at de mange 
medlemmer kan være aktive.

Samtidig er vi gået fra at være et lille parti i stærk opposition 
til en ultraborgerlig regering, til at være parlamentarisk grund-
lag for en S-R-SF regering, som bliver ved med at ville indgå for-
lig med de borgerlige partier. Det giver også store udfordringer for 
vores parti og hovedbestyrelse, så vi sikrer balancen mellem at få 

en ordentlig politisk diskussion og forankring af det der foregår på 
Christiansborg og samtidig sikre at vi får mobiliseret udenfor Chri-
stiansborg, så der bliver lagt pres på regeringen for at føre en po-
litik der gavner mennesker og miljø, frem for spekulanter og sto-
re virksomheder.

1. valgkamp:
2011 blev året, hvor vi fik gjort op med VKO-regeringen. Efter et 
tiår med ultraborgerlig politik lykkedes det endelig at få en ny re-
gering. At det lykkedes skyldes i høj grad at fagbevægelsen be-
sluttede at gå aktivt ind i kampen. 3Fs SKÆVT-kampagne har haft 
stor betydning, men især det at fagbevægelsen besluttede at mo-
bilisere sine medlemmer til at diskutere politik. LO kørte en stor 
kampagne med politisk debat og opfordring til at man diskuterede 
politik på arbejdspladserne og udsendte materiale, der kunne bru-
ges til debatterne. 3F gennemførte en stor kampagne efter orga-
nizermodellen, hvor flere tusinde medlemmer gik på gaden og gik 
fra dør til dør og diskuterede politik. Og overalt opfordrede til at 
man stemte på et af de tre arbejderpartier, S, SF og Ø. Resultaterne 
kan konkret aflæses ved at der er færre sofavælgere og langt fær-
re der stemte på Dansk Folkeparti i de boligområder, hvor de fagli-
ge aktivister var ude. 

Også andre fagforeninger var aktive. 
I Enhedslisten har vi arbejdet frem mod valget i flere år. Der er 

på årsmøder og i Folketingsgruppen vedtaget nogle få klare poli-
tiske prioriteringer som der er arbejdet med. Årsmødet i 2010 ved-
tog resolutionen ”Sådan bliver Enhedslisten kampklar” der satte 
nogle klare organisatoriske rammer og satte fart i uddannelsen af 

FOTO: FON-TINA/FLICKR
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organizers, med stor inspiration fra fagbevægelsen. Det betød at 
rigtig mange af vores medlemmer fik konkrete redskaber til at gå 
i gang med valgkampen, længe før den blev officielt udskrevet. Vi 
førte den mest omfattende valgkamp nogensinde i Enhedslistens 
historie og det bidrog også til det gode resultat.

Samtidig havde vi i 2009 besluttet at forny vores kommunika-
tion først og fremmest ved de få klare politiske prioriteringer: Kli-
ma, økonomisk omfordeling og rettigheder. Men også ved at det 
gøre det krystalklart at vi pegede på Helle Thorning-Schmidt som 
statsminister. Og at vi gik efter at få indflydelse. Desuden satsede 
vi på en mere gennemarbejdet kommunikation og valgte en poli-
tisk ordfører for folketingsgruppen. Årsmødet 2010 vedtog hvad 
vi skulle gå efter i forhold til finanslovsforhandlinger, når vi fik en 
ny regering og at vi skulle i dialog med bevægelser for at få deres 
krav bragt med i forhandlingerne.

S-SF’s tætte samarbejde i flere år før valget medførte at man-
ge SF-vælgere blev utilfredse med de indrømmelser SF gav til S på 
væsentlige politiske sager og mange oplevede det som en klar høj-
redrejning. Men det havde i lang tid ingen betydning for opbaknin-
gen til Enhedslisten. Og vi kan se i Norge, at selvom SV der er i re-
gering med Arbejderpartiet taber stort i meningsmålingerne, så 
går partiet Rødt, der ligger til venstre for SV, ikke frem. Det er alt-
så ikke nogen selvfølge, at et venstrefløjsparti går frem, når et an-
det går tilbage. 

Derfor kan vi godt tillade os, at rose os selv for at vi med den for-
nyelse vi har været igennem, hvor vi har ændret vores måde at ar-
bejde på og kommunikere på, men uden at ændre et komma i vo-
res politik, er lykkedes med at få så store resultater. Det afgørende 
er så, at vi ikke lader os beruse af succesen, men fortsat både hol-
der fast i vores politiske principper og arbejder for at lægge pres 
på, så vi også får nogle politiske resultater med al den opbakning 
vi har fået.

Vi havde tre mål for valgkampen: En ny regering, et større En-
hedslisten og rent rødt flertal. Det lykkedes at få en ny regering og 
Enhedslisten fik et langt bedre resultat end selv de mest optimi-
stiske havde regnet med. Men desværre blev det ikke et rent rødt 
flertal. Tværtimod blev de Radikale meget styrket og brugte den 
styrke til at modsætte sig store dele af den røde politik, som S og 
SF havde lovet før valget. 

Men en del løfter blev gennemført. Først og fremmest blev fat-
tigdomsydelserne afskaffet. Og   i forbindelse med finanslovsfor-
handlingerne blev der gennemført en række forbedringer. Des-
værre fastholdt Radikale at gennemføre store forringelser af ef-
terlønnen.

Organisatorisk har 2011 har først og fremmest stået i valgkam-
pens tegn. Vi har aldrig været så godt forberedt til en valgkamp 
som denne gang. Og det blev også en utrolig flot valgkamp for En-
hedslisten, hvor tusindvis af medlemmer var på gaden og dele ma-
teriale ud og diskutere politik 

Og SUF udførte en utrolig flot ungdomsvalgkamp, der var med til 
at få mange unge til at stemme på Enhedslisten. Det kunne lykkes 
pga. SUFs veltilrettelagte ungdomsvalgkamp, hvor det i høj grad 
lykkedes SUF at få mobiliseret sine medlemmer og sympatisører 
til at sprede Enhedslistens politik ud til rigtig mange unge menne-
sker i hele landet. Særligt lykkedes det at nå ud til langt de fleste  
ungdomsuddannelsessteder i Danmark. En indsats, der kan aflæ-
ses af den store andel af førstegangsvælgere, der valgte at sætte 
deres kryds ved Enhedslisten.I de sidste uger af valgkampen blev 
der i flere medier forsøgt sået tvivl om Enhedslistens holdninger 
til vold og til voldelige organisationer i Danmark. I en række artik-
ler blev det påstået, at nogle af Enhedslistens lokalafdelinger an-
giveligt havde lånt Enhedslistens lokaler ud til antiracistiske or-
ganisationer som accepterer og deltager i voldelige angreb på poli-
tiske modstandere. I andre artikler fremkom beskyldninger om et 
lignende samarbejde mellem SUF og voldelige antiracistiske orga-
nisationer. Valgkampsledelsen imødegik beskyldningerne og slog 
ved flere lejligheder fast, at Enhedslisten er skarpe modstandere 

af anvendelse af vold mod politiske modstandere i Danmark, og at 
det strider mod Enhedslistens politik og værdier, at samarbejde 
med organisationer som accepterer eller anvender vold mod poli-
tiske modstandere i Danmark.

Efterfølgende skrev forretningsudvalget et brev til alle lokalaf-
delinger, og klargjorde Enhedslistens politik, og opfordrede dem 
til at være mere opmærksomme på, hvem der lånte partiafdelin-
gernes lokaler.

Forretningsudvalget tog ligeledes kontakt til SUF og gjorde det 
klart, at det ikke er acceptabelt for Enhedslisten hvis SUF indgår i 
samarbejde med organisationer som anvender vold mod politiske 
modstandere. Forretningsudvalget foreslog samtidig at det i for-
bindelse med en revidering af samarbejdsaftalen mellem SUF og 
Enhedslisten klart skal fremgå at organisationerne arbejder på et 
fredeligt grundlag og ikke samarbejder med organisationer som 
anvender vold mod politiske modstandere i Danmark.

HB drøftede spørgsmålet med SUFs ledelse på et fællesmøde 
den 9.10.11. SUF fremlagde at de havde vedtaget at samarbejds-
aftalen bør ændres, så begge forpligter sig til at arbejde på et fre-
deligt grundlag. Spørgsmålet om formuleringer i forhold til samar-
bejde med andre organisationer blev stadig drøftet i SUF. Det blev 
aftalt at tage samarbejdsaftalen op på et senere fællesmøde.

2. Ny regering: 
Det bliver en stor udfordring i den kommende tid at fastholde ba-
lancen mellem at være parlamentarisk grundlag for regeringen 
og samtidig trække regeringen til venstre og kritisere regeringen 
skarpt, når de går til højre. Men det er helt afgørende at vi gør det. 
Og at vi samtidig er aktiv i bevægelserne for at mobilisere og læg-
ge pres på for at skabe flere forbedringer.

Den ny regering har desværre valgt i høj grad at lægge sig op af 
borgerlig økonomisk politik. De udmeldinger der foreløbig er kom-
met om de mange reformer regeringen lægger op til, ser meget be-
kymrende ud, hvis man ønsker at forbedre vilkårene for menne-
sker og miljø. Og foreløbig er der ikke meget kick-start over udspil-
lene fra regeringen. HB bruger en del tid på at diskutere indholdet i 
de kommende forligsforhandlinger med folketingsgruppen, så det 
ligger klart, hvad vi skal gå efter at få igennem i forhandlingerne 
og hvad vi ikke kan være med til.

Der er for alvor brug for en  aktiv fagbevægelse, elev- og stu-
denterbevægelse, miljøbevægelse og mange andre folkelige be-
vægelser, som kan mobilisere for at få gennemført forbedringer. 
Først og fremmest få sikret at der oprettes tusindvis af grønne 
jobs og investeres i uddannelse og velfærd. Men også at der gen-
nemføres demokratiske tiltag, der gør det muligt at sikre udvik-
ling lokalt og får stoppet privatiseringen og markedsgørelsen af 
den offentlige sektor. Der har Enhedslisten et stort ansvar for at 
få rejst debat og mobilisering for kravene.

Og Enhedslisten har en afgørende rolle at spille. Det har stor be-
tydning - også internationalt - at vi har vist at man som venstre-
fløjsparti kan gå frem ved at holde fast i sine politiske holdninger 
og klart sige, hvad man mener. Vi har vist at man kan forny sig som 
parti uden at give køb på sine politiske principper. Det at vi har 
brugt mange kræfter på intern uddannelse og på udadvendt kom-
munikation, i høj grad i de sociale medier, har vist sig at virke. 

Og med finansloven viste vi også at det kan lade sig gøre at for-
handle finanslov og stemme for en finanslov, uden nye forringel-
ser for almindelige mennesker og miljø.

3. finanslov
Enhedslistens årmøde i 2010 havde fastlagt grundlaget for hvad 
Enhedslisten skulle arbejde for ved en kommende finanslovsfor-
handling, hvis der kom et regeringsskifte. Denne vedtagelse dan-
nede grundlaget for HBs arbejde i forhold til finanslovsforhand-
lingerne. 

HB havde i forberedelserne på et regeringsskifte og den kom-
mende deltagelse i samarbejdet med en ny regering planlagt et fi-
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nanslovsseminar sammen med folketingsgruppen i slutningen af 
august, men dette måtte udskydes pga. udskrivelse af valget.

På seminaret, der i stedet blev afholdt 8. oktober, gav HB et fore-
løbigt forhandlingsmandat til Folketingsgruppens forhandlings-
udvalg, hvor der blev opridset en række hovedpunkter, hvor der 
skulle opnås markante forbedringer samtidig med at det endeli-
ge finanslovsforlag skulle være uden forringelser  – hvis Enheds-
listen efterfølgende skulle kunne stemme for finansloven. Ho-
vedbestyrelsen udpegede samtidig en følgegruppe, som løbende 
skulle informeres om forhandlingerne, og som Folketingsgruppen 
kunne rådføre sig med. 

Undervejs i forhandlingsforløbet blev der afholdt yderligere 3 
HB møder, heraf to ekstraordinært, hvor der blev set på de forelø-
bige resultater, diskuteret problemer med bl.a. gamle budgettere-
de grønthøsterbesparelser og givet et endeligt forhandlingsman-
dat. 

På trods af at Finanslov 2012 bygger på en tilrettet version af 
den tidligere borgerlige regerings finanslovsforslag lever finans-
loven op til de retningslinier som årsmødet 2010 vedtog om  En-
hedslistens tilslutning til en finanslov og derfor vedtog HB, søn-
dag d. 20. november at stemme for finansloven for 2012, med 
stemmerne 23 for og 2, der undlod at stemme.

HB har haft været gennem en god og konstruktiv proces, som 
har givet erfaringer til at tilrettelægge og forbedre partiets frem-
tidige arbejde omkring finanslovsforhandlinger. Ligeledes vil HB i 
den kommende tid se på brugen af grønthøsterbesparelser og al-
ternativerne. 

HB har sammen med Folketingsgruppen forsøgt at inddrage 
så store dele af partiet som muligt i finanslovsdiskussionerne og 
formuleringen af krav, ligesom eksterne parter som fagforenin-
ger, interesseorganisationer og bevægelser har været hørt om de-
res eventuelle krav. Erfaringerne hermed har været meget posi-
tive, på trods af at netop denne finanslov har haft et meget kort 
optakts og forhandlingsforløb på grund af tidspunktet for valgets 
udskrivning. 

4. Skuffelsen over regeringens politik og kampen  
uden for folketinget

Enhedslistens muligheder for at trække regeringen til venstre 
har været langt mindre, end mange havde forventet, og det har 
ført til tydelige frustrationer. Ofte har det fået folk på venstreflø-
jen til at sige, at der må være ”en grænse for”, hvor længe Enheds-
listen kan blive ved med at ”støtte” regeringen. Denne reaktion 
bygger imidlertid på en misforståelse af, hvad det vil sige, at være 
”støtteparti” og ”parlamentarisk grundlag” for regeringen.

For det sidste betyder kun, at vi ikke vil gå sammen med de bor-
gerlige for at vælte regeringen – men på ingen måde noget medan-
svar for den politik. Og ”støtteparti” er vi kun i de konkrete situati-
oner, hvor vi stemmer sammen med regeringen – ellers er vi et op-
positionsparti. 

Og når parlamentariske appeller er nytteløse, er vores eneste 
mulighed at satse på en mobilisering udenfor Folketinget. Vi fik de 
første spæde erfaringer med dette under finanslovsforhandlin-
gerne og med opfølgningen efter ”Regeringens første 100 dage”. 
Den positive erfaring er, at der faktisk viste sig en stor klangbund 
for det. Men vi oplevede også den negative begrænsning, at En-
hedslisten som hedhed er meget lidt gearet til en sådan indsats. 
Der findes ikke nogen snuptagsløsning på dette problem. Det kom-
mer vi kun ud over ved at fastholde perspektivet i en vedholdende 
indsats, så  alle dele af partiet efterhånden lærer at arbejde med.

5. Libyen
Enhedslistens politik i forhold til FN og militære aktioner blev dis-
kuteret meget op til og på årsmødet 2011 som følge af beslutnin-
gen om at støtte en FN-aktion i Libyen. Der blev på årsmødet ved-
taget en beretning fra HB om sagen. Det blev samtidig besluttet at 
der skulle afholdes et seminar og fremlægges et forslag til årsmø-

det. Seminaret blev afholdt den 10. marts og en arbejdsgruppe har 
udarbejdet et forslag til årsmødevedtagelse, der supplerer årsmø-
devedtagelsen fra 2009 om FN.

Det er værd at notere sig at selvom der var tale om en meget al-
vorlig debat, hvor der var stærkt delte meninger i partiet, så lyk-
kedes det alligevel at gennemføre en ordentlig debat i HB, i parti-
et og på årsmødet. Det er afgørende for Enhedslistens styrke, at 
vi er i stand til at rumme uenigheder og give ordentlige mulighe-
der for debat.  

6. arbejdsplan:
Valgkampen fyldte rigtig meget i 2011. Først alle forberedelser-
ne, så selve den intense valgkamp og bagefter var der brug for at 
puste ud. Og for at tilpasse organisationen til den helt nye situa-
tion efter valget. Både med den nye regering, de mange nye fol-
ketingsmedlemmer og de rigtig mange flere medlemmer og afde-
linger. 

Skolestartskampagnen blev udsat pga valgkampen.
Uddannelse/skoling har i høj grad bestået i organizerseminarer 

i forhold til valgkampen og Rejseholdet har intensiveret sit arbej-
det og fordoblet aktiviteten med introduktion til nye medlemmer.. 

Aktivistfabrikken blev pga valget udskudt til januar og ændret 
til Organisationsværksted, der er blevet gennemført både vest og 
øst for Storebælt, for at give mulighed for at rigtig mange kunne 
deltage.

Der var i 2011 stort set ingen protester mod de kommunale bud-
getter, selvom der mange steder igen var nedskæringer. Så selvom 
det indgik i arbejdsplanen at vi skulle være aktive i protesterne, så 
var der ingen bevægelse vi kunne deltage i.

Vi deltog i årets Pride Parade i København, efter at en arbejds-
gruppe nedsat af forretningsudvalget i samarbejde med Queerud-
valget havde udarbejdet et politisk grundlag for vores deltagelse. 

Strategidebat er væsentligt for vores politiske udvikling. HB 
holdt strategiseminar i juni og en arbejdsgruppe udarbejdede der-
efter et forslag til årsmødevedtagelse 2012, som blev udsendt til 
medlemmerne med Rød+Grøn i november 2011. Der blev afholdt et 
seminar som led i debatten den 25. februar. Rigtig mange medlem-
mer har deltaget i debatten, der også har været oppe i mange af-
delinger.

Som led i denne debat vedtog HB også at foreslå årsmødet 2012 
at der iværksættes et arbejde med at skrive et nyt principprogram 
frem til årsmødet 2014. Dette forslag indgår i HBs forslag til ar-
bejdsplan. 

Organisationsudvalget har primært arbejdet med uddannel-
se af medlemmerne i form af Organisationsværksteder mm. Der 
er endnu ikke kommet gang i organizerseminarer målrettet koor-
dinatorer/koordinationsgrupper i faglige netværk og udvalg. Det 
bliver en væsentlig opgave i de kommende år at få dette organi-
seret. Det vil nok i høj grad blive de nye organisationssekretærer, 
der skal løfte den opgave sammen med den nye faglige sekretær.

7. meget større organisation, organisatoriske ændringer
Vi har på få år fordoblet vores medlemsantal og er nu omkring 
8.000 medlemmer. Det stiller store krav til vores organisation. HB 
har derfor brugt en del tid på at diskutere dette. 

Det har betydet at vores ansatte har haft meget svært ved at 
følge med arbejdsopgaverne og HB har derfor af flere omgange be-
sluttet at udvide antallet af ansatte, selvom det betød en væsent-
lig budgetoverskridelse. Men det var HBs vurdering at det var nød-
vendigt og at der også ville være råd, med de mange nye indtægter 
fra de mange nye medlemmer og senere fra det flotte valgresultat. 

HB har besluttet at en del af de ekstra midler vi har fået pga 
valgresultatet skal bruges til at investere i fremtiden, så vi kan 
stå bedre rustet, hvis vi på et senere tidspunkt skulle gå tilbage 
ved et valg. Derfor skal den lønnede arbejdskraft i høj grad bruges 
til at udvikle organizertilgangen i afdelinger, udvalg og netværk. 
Så rigtig mange medlemmer får lært at organisere, såvel det dag-
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lige arbejde, som kampagner, møder, events og ikke mindst poli-
tikudvikling. Vi får i de kommende år brug for rigtig meget udvik-
ling af vores politik på alle niveauer og det skal vi have inddraget 
så mange som muligt i. 

En stor del af dette arbejde skal løftes af tre nye organisations-
sekretærer, der skal arbejde sammen som et team. Samtidig får de 
hver især ansvaret for kontakt med et antal afdelinger og regio-
ner og skal bruge en del af deres arbejdstid på at være ude til se-
minarer og møder. Det har i høj grad været årsmødebeslutningen 
fra 2010 ”Sådan bliver Enhedslisten kampklar”, der har ligget til 
grund for HBs beslutninger. 

Der er også ansat en faglig sekretær der skal bruge en del kræf-
ter på at hjælpe med organiseringen af de faglige netværk. 

Der er oprettet en midlertidig stilling i to år til at forberede kom-
munal- og regionsvalgene i 2013.  Og det generelle arbejde på 
landskontoret med at sørge for at organisationen fungerer er op-
prioriteret.

Desuden bliver der for første gang en sekretariatsleder for 
landsorganisationens sekretariat. Det har i flere år været et stort 
ønske fra de ansatte og meningen er at det skal være med til at for-
bedre arbejdsmiljøet og sikre en løbende prioritering af indsatsen. 

I alt vil der fremover være ca. 12 ansatte i landsorganisationen.

8. EUN 
I slutningen af september brød en mindre gruppe med SUF og 
meldte ud på maillister, via en hjemmeside og i diverse medier, 
at de ville starte Enhedslistens Ungdom, dette dog uden at have 
inddraget Enhedslistens ledelse i beslutningen. Forretningsud-
valget kontaktede derfor gruppen med en klar melding om at En-
hedslisten samarbejder med SUF og at gruppen ikke måtte benyt-
te navnet Enhedslistens Ungdom. Denne udmelding blev også lagt 
på Enhedslistens hjemmeside. Det havde været hensigtsmæssigt 
hvis FU havde meldt ud tidligere i forløbet.

I Enhedslisten og SUF havde udmeldingen om dannelse af en 
ungdomsorganisation sat gang i debatten og medførte henven-
delse til HB fra en række afdelings kontaktpersoner. HB har efter-
følgende behandlet gruppens ønske om at lave en ungdomsorga-
nisering og det blev på HB-mødet i december vedtaget med stem-
merne 12-11 at danne ”Enhedslistens UngdomsNetværk, et udvalg for unge 
i Enhedslisten. I udvalgskommissoriet blev det understreget at udvalget er et in-
ternt udvalg og ikke er en konkurrent eller et alternativ til SUF.

Der er stadig en del debat om dette i såvel Enhedslisten som SUF. Forret-
ningsudvalget forsøger om man kan få en dialog med de involverede. Det er af-
gørende for Enhedslistens videre udvikling at de erfaringer venstrefløjen fik i 
70’erne og 80’erne med indbyrdes kampe videregives til nye generationer og at 
tidligere tiders arbejdsmetoder ikke vinder indpas i Enhedslisten. HB ønsker 
at fastholde Enhedslisten som et bredt parti, hvor der er plads til uenigheder. 

9. internationalt 
2011 var et år, hvor der skete rigtig meget internationalt. Det ara-
biske forår satte en helt ny dagsorden og har inspireret til kamp 
for demokrati mange steder. Occupy-bevægelsen i USA og Storbri-
tannien, protesterne i Spanien og mange andre folkelige bevægel-
ser viser at der er stor modstand mod at bankerne får lov at tørre 
deres tab af på almindelige mennesker. 

EUs topledere valgte at gå den stik modsatte vej og sætte demo-
kratiet ud af kraft. Europluspagten forsøges vedtaget uden folke-
afstemninger og regeringerne i Grækenland og Italien erstattet 
med teknokrater. Og der diskuteres videre om hvordan man fort-
sat kan sikre milliarder til de store tyske og franske banker, betalt 
med nedskæringer på velfærden og udsalg af offentlig ejendom og 
naturressourcer, samtidig med at arbejdsløsheden eksploderer. 

HB har besluttet at vores internationale indsats skal oppriori-
teres, da der er stort behov for international debat og for at finde 
frem til konkrete forslag, som vi sammen kan arbejde for i hver vo-
res lande og på tværs af grænserne. Derfor har vi deltaget i man-
ge internationale møder. Og skal i 2012 være vært for mindst tre 

arrangementer. Studiedage for GUE-NGL, uformelt møde for ven-
strefløjspartier og møde i executive board for European Left. 

Med det valgresultat vi fik, er der langt større interesse for En-
hedslisten fra andre venstrefløjspartier og vi har også selv behov 
for større samarbejde med andre for at finde konkrete forslag til 
løsninger på de store internationale problemer.

HB har derfor besluttet at ansætte en international sekretær, 
der også skal arbejde konkret med aktiviteterne i forhold til EU-
formandskabet og forberedelse af eventuelle folkeafstemninger 
om EU-forbeholdene. 

Institut for Flerpartisamarbejde fungerer nu og Enhedslisten 
har besluttet at vores første konkrete projekt skal være at støtte 
et demokratisk netværk i Honduras. 

10. Hovedbestyrelsens arbejde
Hovedbestyrelsens arbejde: HB har afholdt 12 møder,  hvoraf der 
på et af møderne også var strategiseminar og på et af møderne fi-
nanslovsseminar. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne 
blev der afholdt to ekstraordinære HB-møder.  To af møderne har 
været afholdt som internatmøder og et af møderne har været af-
holdt i Århus, hvor der var en fælles drøftelse med Århus afdeling. 
Fremmødet til HB-møderne fremgår af den vedlagte oversigt.

Årsmødeforberedelser har som sædvanlig fyldt en hel del af 
HBs arbejdstid. Årsmødet i 2011 besluttede hele tre store emner, 
der skulle arbejdes med frem til og på årsmødet 2012: strategi, FN 
og Boligskat. HB besluttede derfor at der ikke skulle yderligere 
emner på dagsordenen. 

HB har nedsat en gruppe der skal forberede kommunal- og regi-
onsvalg i 2013. Det bliver en kæmpe opgave for hele organisatio-
nen at sikre at den store fremgang vi fik ved folketingsvalget fast-
holdes ved kommunal- og regionsvalget. Og det stiller ikke mindst 
krav om at vi finder dygtige kandidater, der vil påtage sig den sto-
re opgave at sidde i byråd og regionsråd. Og medlemmer der vil på-
tage sig den store opgave at sidde i baggrundsgrupper og sikre at 
vores byråds- og regionsrådsmedlemmer ikke kommer til at sid-
de helt alene med den opgaven. Men at vi i fællesskab bruger den 
platform til at fremme vores politik. 

HB har længe ønsket at diskutere partiets medier og ikke mindst 
medlemsbladet Rød+Grøn, men det har været svært at finde or-
dentlig tid på et HB-møde, fordi der har været mange andre vig-
tige emner at diskutere. Derfor blev det først i marts 2012 at der 
blev gennemført en debat på et HB-møde, efter at der har været 
gennemført en undersøgelse blandt læserne om deres opfattelse 
af Rød+Grøn. HB har besluttet at Rød+Grøn fremover også udgi-
ves i januar. I debatten skal vi også diskutere hvordan vi bedre kan 
bruge Netforum. Det er endnu ikke rigtig lykkedes at få gang i de-
bat og anden brug af Netforum. 

EU-krisen har fyldt meget på HB-møderne og HB besluttede at 
Forårskampagnen i 2012 skal handle om EU og krise, herunder ak-
tiviteter i forbindelse med EU-formandsskabet. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe der forbereder aktiviteterne. 

HB har diskuteret hvordan vi styrker organisationen og herun-
der også HBs egen rolle. Og har blandt andet besluttet at der på 
hvert HB-møde skal vedtages en udtalelse, som helst skal inde-
holde handlingsanvisninger, så det bliver tydeligt, hvad HB me-
ner partiets kræfter skal bruges til.

Enhedslistens nye situation stiller store krav til hele organisa-
tionen – også til HB. Det er vigtigt at HB prioriterer tid til at have 
de grundlæggende politiske diskussioner, hvor vi både analyse-
rer den politiske situation, organisationens tilstand, mulighe-
den for at skabe bevægelse og ud fra det træffer politiske beslut-
ninger om hvad vi mener der skal gøre. Vi skal vurderer hvordan 
vi får mest muligt igennem politisk og får ændret styrkeforhol-
dene, ved hjælp af godt parlamentarisk arbejde, pres udefra på 
politikerne og ikke mindst ved at skabe lokale bevægelser så fle-
re og flere får en tro på at de selv kan være med til at skabe for-
andringer.
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4.1 enhedslIstens mÅl 
2012-2016
4.1.1 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 6-8

Omskrivning: 
Derfor er det nødvendigt at vores samfund overalt bliver mere 
demokratisk og mere baseret på fællesskab og solidaritet. Det er 
hvad vi forstår som en socialistisk udvikling, men vi har ikke et be-
stemt endemål. Foreløbig handler det derfor kun om at retningen 
er rigtig.

Begrundelse
At undgå at ordet ’socialisme’ forstås som identisk med nogle af de 
såkaldt socialistiske stater der hidtil har været etableret.

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov.

4.1.2 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 6-8

”Derfor er det nødvendigt med en socialistisk samfundsudvikling, 
der demokratiserer og kollektiviserer økonomien.” 

erstattes af: 
”Derfor er det nødvendigt, at kapitalismen erstattes af et socia-

listisk samfundssystem, hvor markedskræfterne styring erstat-

tes af befolkningens demokratiske kontrol med produktionen, 
som kan sikre, at der ikke produceres for profit, men for menneske-
lige behov, så vi kan undgå kapitalismens kriser.”

Begrundelse:
Denne formulering bringer papiret i overensstemmelse med prin-
cipprogrammet.

Generel begrundelse, også for de øvrige ændringsforslag fra 
undertegnede:
Jeg har selv været med i arbejdsgruppen bag strategi-papiret, om 
end lidt på sidelinjen på flere møder, som det ofte er vilkårene for 
provinsfolk i udvalg. Der er dele af papiret, som vi er enige om, no-
get er mere kompromisagtigt og ting vi er direkte uenige om. Jeg 
har koncentreret mine ændringer om det sidste, og de falder i to 
dele: En strategisk (ÆF 4.1.2, 4.1.3, 4.1.13, 4.1.93 og 4.1.95) og en 
mere praktisk/politisk del (4.1.19, 4.1.21, 4.1.24, 4.1.61, 4.1.95 og 
4.1.99).

Strategisk er det afgørende, at det er klart, at socialisme er et 
andet system, og ikke bare en forbedring/reformering/tæmning 
af markedskapitalismen, som SF har stået for. Vi ønsker klart et 
fredeligt opgør, men det er ikke noget vi bestemmer, og kan der-
for ej heller love det. 

Vores mål er ej heller bare en socialistisk udvikling (som Bern-
stein), men et opgør med kapitalismen. Min sidste pointe er her, at 
det er noget, vi klart skal stå frem med udadtil.

Praktisk/politisk: Det er vigtigt, at papiret er realistisk ifht. det 
vi står overfor. Herunder at problemet med den nye regering ikke 
kun er, at ”problemer forbliver uløste”, men at den selv er en del af 

FOTO: DORENA-wM/FLICKR
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problemet ved aktivt at lægge sig på en nedskæringskurs, som vi 
skal være med til at bekæmpe. 

Det er heller ikke nok at tale om ”lønarbejdere mod arbejdsgive-
re” når vi ved, at dele af fagtoppen vil støtte nedskæringer i tre-
partsforhandlinger. Dernæst skal papiret også afspejle vores spi-
rende erfaringer med ”aktionsenhed”. 

Min sidste pointe er her, at det er vigtigere, at vi får en mere 
praktisk debat om, hvordan vi argumenterer for socialisme end en 
teoretisk debat om, hvad der skal stå i et principprogram, som der 
skulle gå otte år før en journalist fandt interesse for det.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

4.1.3 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 6 – 21

Erstattes af følgende: 
”Derfor er det nødvendigt med en socialistisk samfundsomvælt-
ning, der erstatter kapitalismen med et socialistisk samfundssy-
stem, hvor markedskræfternes styring erstattes af befolknin-
gens demokratiske kontrol med produktionen, så der produceres 
for at dække menneskelige behov og ikke for at opnå en profit.

I samarbejde med fagforeninger, sociale bevægelser og miljøor-
ganisationer er det Enhedslistens opgave at bane vejen for en så-
dan vision ved at forrykke styrkeforholdene i samfundet til fordel 
for arbejderklassen, som udgør det store flertal af befolkningen. 

Opgaven kræver, at vi kigger på vores organisation. Gennem 
de sidste 2 år har Enhedslisten oplevet en stor vækst i antallet af 
medlemmer og folkelig opbakning – senest set ved folketingsval-
get i 2011. Der er behov for, at vi udvikler organisationen, så den 
svarer til de behov, som et voksende medlemstal og en tungere 
rolle i bevægelser og samfundsdebat stiller os overfor.

Derfor er det i den kommende periode en hovedopgave for En-
hedslisten at udvikle partiorganisationen. Det skal vi gøre ved at 
sætte os nogle politisk-organisatoriske mål, så vores arbejde har 
en tydelig og fokuseret rettesnor at følge. Dette papir udkaster 
Enhedslistens målsætninger for at udvikle partiets organisation 
over de næste 5 år. Målsætningerne bygger oven den politiske og 
strategiske retning, som allerede er formuleret i programmet og i 
tidligere hovedresolutioner.”

Begrundelse:
Ændringsforslaget har tre formål. For det første at bringe resoluti-
onen i overensstemmelse med programmets beskrivelse af brud-
det med kapitalismen. For det andet, handler resolutionen om de 
organisatoriske målsætninger, vi skal sætter os i den kommende 
5-års periode. Desværre skaber indledningen forvirring om, hvor-
vidt der er tale om et papir som handler om Enhedslistens politiske 
strategi, eller om det handler om at udvikle organisationen for at 
understøtte den strategi, som allerede er fastlagt i vores program 
og andre resolutioner. For det tredje er der formuleringer i indled-
ningen, som står i modsætning til formuleringer i programmet. 
Man kan derfor tro, at der er tale om en ny formulering af Enheds-
listens strategi – og ikke om en præcisering af hvordan vi udvikler 
organisationen til at gennemføre strategien.

Stillet af Anders Hadberg, Nørrebro Park, og Katrine Toft Mikkel-
sen, Brønshøj-Vanløse.

4.1.4 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 11: 

Efter punktum (som ændres til et komma) tilføjes: ”og hvor kapita-
lejernes kortsigtede beslutninger ødelægger vores fælles miljø og 
vore fælles ressourcer”

Begrundelse:
Enhedslistens vision (side 5 linje 1 - 6) betoner to forhold. 
1) Ingen skal underlægges udbytning af deres arbejdskraft.
2) Ingen rovdrift på miljø og naturressourcer.

Så følger en konstatering af, at Enhedslistens vision ikke kan 
indfries i et kapitalistisk samfund. 

Fortsættelsen (linje10) ”hvor rigdom og magt koncentreres på 
få hænder nationalt og globalt” drejer sig alene om forhold 1). 

Ændringsforslaget sigter mod at forklare forhold 2), således at 
der kommer til at stå:

…men Enhedslistens vision kan ikke indfries i et kapitalistisk 
samfund, hvor rigdom og magt koncentreres på få hænder nati-
onalt og globalt, og hvor kapitalejernes kortsigtede beslutninger 
ødelægger vores fælles miljø og vore fælles ressourcer.

Stillet af Peter Kjær, Skanderborg, Bente Hessellund-Andersen, 
Furesø, Thyge Enevoldsen, Frederiksberg, Pelle Andersen-Harrild, 
Frederikssund, Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe, Trine Henriksen, 
Gladsaxe, Jens Wenzel Andreasen, Ballerup, Petter Næss, Aalborg, 
Kjeld A. Larsen, Frederiksberg, Søren Egge, Århus, Peder Hvel-
plund, Hjørring, Johannes Lund, Ringsted, Per Clausen, Aalborg, 
Christian Bundgård, Djursland, Jørgen Holst, Roskilde, Åse Christi-
ansen, Næstved, Sune Bach, Valby.

4.1.5 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 11-13

”Et sådant opgør med kapitalismen skal naturligvis foregå frede-
ligt og demokratisk og forudsætter opbakning og aktiv deltagelse..”

erstattes af:
”Et sådant opgør med kapitalismen forudsætter naturligvis demo-
kratisk opbakning og aktiv deltagelse..”

Begrundelse:
Om opgøret bliver fredeligt er ønskeligt, men ikke noget vi be-
stemmer.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

4.1.6 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 11-14

Ændres til:
“Da disse magthavere og deres institutioner har de modsatte øn-
sker af vore, idet de vil fastholde og udvide deres domæner, opnår 
vi ingen afgørende ændringer i samfundets eksisterende orden og 
styrkeforhold uden magtkampe på alle niveauer.

Dem vinder vi kun gennem vedholdende, bredt og aktivt samar-
bejde med befolkningens store flertal, samt gennem seriøs anven-
delse af alle det borgerlige demokratis muligheder.”

Begrundelse:
Vi kan ønske og tilstræbe at vore opgør med kapitalismen kan 
foregå fredeligt, men erfaringen er, at kapitalens magtmidler bli-
ver brugt, og derfor er det meningsløst at hævde, at magtkampe-
ne kan undgås.

Generel begrundelse, også for de øvrige forslag fra Bornholm
Vi mener HB’s forslag lægger alt for stort fokus på målene og glem-
mer at definere de midler, der konkret skal indfri målene, og når 
midlerne endelig udpeges, så bestemmes de ikke særligt konkret.

Vi mener en nøjere analyse af, hvor det halter i partiarbejdet med 
partiets nuværende medlemmer og ansatte, havde været en god 
forudsætning for at vælge konkrete initiativer til løsningen af vo-
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res faktiske problemer, samt for fremsættelsen af forslag om hvad, 
vi og vore fremtidige kammerater bør have lyst til og overkomme.

Fx er ingen formentlig uenige i, at vi skal have 10% af stemmer-
ne ved næste folketingsvalg eller være 10.000 medlemmer.

Det interessante er, hvordan vi helt konkret får stemmerne og 
medlemmerne, og hvordan vi sikre os, at de ny medlemmer lever 
op til alle forslagets ønsker, om hvad de bør overkomme – på en 
bedre måde, end vi aktuelt er i stand til at gøre det.

Og hvordan skal f.eks. medlemsbladet udvikles, for at blive et 
vigtigt redskab for medlemmernes viden om samfundet, og inspi-
rere til handling? Hvis det skal køre over en læst som redaktionen 
til Rød+Grøn gør det nu, bare på flere sider – så ændres der ikke me-
get på vores viden og motivation, kun økonomien. På samme vis 
med forslaget om en stærk udvidelse af it-siden, hvor vi efter års 
møje knap har fået styr på de mest elementære problemer med op-
bygningen og vedligeholdelsen af vore egne lokale hjemmesider.

Og hvordan opbygger og forbedrer vi vores netværk, fx de fagli-
ge, så de fungerer bedre end det, vi har opnået til nu?

Vi er tilfredse med, at HB har sørget for, at papiret ligger her, og 
deler dets ønsker, men frygter, de manglende forarbejder fører til 
forhastede og uproduktive beslutninger, og håber derfor partiet 
gør et bedre forarbejde til strategipapiret for 2016-2020.

Stillet af Bornholm afd.

4.1.7 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 13

”stort” slettes. Så sætningen bliver: ”og aktiv deltagelse fra et fler-
tal af befolkningen,

Begrundelse
Hvor meget er et stort flertal ? Efter 2. juni 1992 ved vi, at 50,7% 
Nej ikke var stort nok. Skal det så være 65% ? Vi skal undgå at kom-
me ind i en sådan diskussion om flertallets størrelse.

Stillet af Vejle afd.

4.1.8 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 18:

”...arbejderklassen...” ændres til ”lønarbejderne”

Begrundelse: 
Indtil vi i Enhedslisten har en egentlig klasseanalyse ift. det sam-
fund vi lever i idag, er det bedre at bruge en bredere betegnelse.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbrol

4.1.9 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 19-21

Ændres til :
“Samtidig med at vi øger vores egen medlemsmasse og vores fæl-
les aktivitetsniveau, skal vi både styrke det udenomsparlementa-
riske arbejde på alle niveauer, herunder ikke mindst i fagbevægel-
sen og andre bevægelser, samt styrke Enhedslistens muligheder i 
vores parlamentariske arbejde.”

Begrundelse:
Præcisering af det meningsmæssige indhold.

Stillet af Bornholm afd.

4.1.10 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 25

Tilføjelse af enkelte ord (nyliberalismen og privatiserings- og ud-
liciteringsbølgen):

”Styrkeforholdene er siden 1980’ernes nyliberalisme rykket i 
den forkerte retning…. Det skyldes bl.a. privatiserings- og udlici-
teringsbølgen, globaliseringen og flytning…”

Begrundelse
At præcisere hvad det er for en konkret politik der har præget Dan-
mark og EU (samt også USA og mange andre lande) i de sidste årtier.

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov.

4.1.11 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 26

Ændres til: ”Arbejdsgivere, topdirektører, storaktionærer og spe-
kulanter …”

Stillet af Chr. Bundgård, Djursland, Jens Wenzel Andreasen, Balle-
rup, Johannes Lund, Ringsted

4.1.11 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 28-29:

”...den borgerlige regerings politik,...”
Ændres til:  ..”det skyldes at tidligere borgerlige og socialdemokra-
tisk ledede regeringers politik primært har gavnet de rige og de 
store kapitalinteresser.”

Begrundelse:  
Desværre har socialdemokratisk ledede regeringer også bidraget 
til at udvikle nyliberalismen, fx under Poul Nyrup Rasmussen i 
1990’erne, hvor vi så de første større udliciteringer/privatiserin-
ger. Dette er en væsentlig årsag til Socialdemokraternes tilbage-
gang, ikke kun her i landet men over hele Europa. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.13 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 33

Tilføjelse efter l. 33:
”I dag kan de færreste forestille sig et alternativ til kapitalismen. Men 
med krisens tiltagende dybde vil behovet for det blive stadigt mere 
presserende. Derfor er det en helt central opgave for Enhedslisten at 
”genlancere” socialisme som et alternativ i den offentlige debat.  

Begrundelse:
Det er ikke nok, at vi er socialister i vores interne vedtagelser. Det 
er også en vision og et perspektiv, som vi offentligt skal italesætte. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

4.1.14 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 34

Tilføjelse:
”Alligevel har kapitalismen en enorm mental magt, hvor mange 
mennesker trods krisen har svært ved at forestille sig et alternativ 
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i form af socialisme, hvilket bestyrkes af en overvægt af borgerlige 
medier herhjemme. Dette gør det sværere at mobilisere afgørende 
mod alvorlige forringelser fremsat i ”nødvendigheden navn”.

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Finn Sørensen, Amager, Lavra 
Lumholdt Holm, Halsnæs, Mille Stockner, Høje Taastrup, Søren El-
lemann Petersen, Østerbro, Merete Lindegaard, Allerød, Mercedes 
Sanz, Århus, Benny Allermand, Amager, Morten Thomassen, Blå-
gård, Jakob Krogh, Amager, Bo Stefan Nielsen, Amager, Jacob Ole-
sen, Aalborg, Keld Lund Andersen, Århus, Jan Olesen, Århus.

4.1.15 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 34

Linjerne 34-38 udgår og erstattes med:
Den nye socialdemokratisk ledede regering har ikke brudt med de 
borgerlige regeringers liberalistiske politik. Tværtimod har regerin-
gen med tilslutningen til Finanstraktaten og fastholdelse af EuroP-
lus pagten cementeret den liberalistiske demontering af velfærds-
staten. For de dele af befolkningen, der havde illusioner om at en 
socialdemokratisk regering vil føre en helt anden politik, der løser 
store samfundsproblemer, står det nu lysende klart, at det bliver en 
fortsættelse af de borgerlige regeringers EU- tilpassede politik.

Begrundelse
Det eksisterende afsnit giver en forståelse af, at hvis bare de Ra-
dikale ikke havde været med i Regeringen så ville Socialdemokra-
ternes og SFs politik havde været helt anderledes. 

Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør, Benny Allermand, Amager, Jens 
Wenzel Andreasen, Ballerup, Jeppe Milthers, Albertslund, Mille 
Stockner, Høje Taastrup, Lavra Lumholt, Halsnæs, Lars Hansen, 
Blågård.

4.1.16 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 34-36

”Vi har fået en ny regering med en socialdemokratisk statsmini-
ster, men de borgerlige partier . .”

Ændres til:
”Vi har fået en ny regering med en socialdemokratisk statsmini-
ster. Men socialdemokraterne går i vid udstrækning ind for det ka-
pitalistiske samfund, og de borgerlige partier.”

Begrundelse
Nok er socialdemokraterne herunder fagbevægelsen det bedste 
samarbejdspotentiale, de lavere klasser har for at få retfærdige 
forandringer. Men socialdemokraterne står lige nu for at gennem-
føre de værste velfærdsforringelser, vi har set i mands minde. Vi 
stikker blår i øjnene på os selv, hvis vi fornægter, at socialdemo-
kraterne og store dele af fagbevægelsen faktisk går ind for det ka-
pitalistiske samfund, som vi bekæmper, og at der også her er brug 
for ændrede holdninger.

Stillet af Torben Kjær, Hillerød.

4.1.17 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 35

Tilføjelse til listen over borgerlige partier :
“Liberal Alliance”

Stillet af Bornholm afd.

4.1.18 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 36

indsættes ny sætning efter …Folketinget:
”Med regeringens tilslutning til EU’s finanspagt gøres den nylibe-
ralistiske økonomiske politik permanent.”

Begrundelse: 
Vigtigt at have med, at den nye centrum-venstre regering vide-
refører den borgerlige regerings politik fordi den opererer inden-
for den samme økonomiske forståelsesramme. Regeringens ukri-
tiske tilslutning til EU’s finanspagt er et eklatant eksempel på det-
te, og regeringens økonomiske politik i øvrigt ligger direkte i for-
længelse af dette. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.19 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 38

Tilføjelse efter l. 38:
”I stedet vil vi som i andre lande se store offentlige nedskæringer, 
der også i Danmark kan fremkalde stærke modstandskampe.”

Begrundelse:
Dette giver en realistisk forestilling om, hvordan kampen kan opstå. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

4.1.20 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 39:

Nyt afsnit tilføjes:
Ny regering og hvad så?
Den ny regering var en stor sejr – også for Enhedslisten. Men det 
stiller os overfor nye udfordringer, da den nyregering ikke fører 
en politik vi er tilfredse med og som allerede har svigtet mange 
af de progressive forslag der trods alt var i regeringsgrundlaget . 
Hverken Socialdemokratiet eller SF er klar til at tilbagerulle de for-
ringelser, som vi har set de sidste ti år – fx skattelettelserne til de 
rige. De radikale fører en klart borgerlig politik.  Grundlæggende 
løsninger af en række brændende samfundsmæssige problemer  
kræver et opgør med banker og storkapital, EU’s diktater mv. Det 
vil regeringen ikke. Med tilslutningen til EU’s stabilitetspagt har 
regeringen bundet sig til en borgerlig politik i al evighed.

Overordnet vil en ny regering forsøge at føre en politik der me-
get ligner Lars Løkkes. Vores opgave bliver at presse regeringen så 
langt som muligt – på fordelingen af samfundsøkonomien mellem 
arbejde og kapital, ændring af miljøpolitikken, ændring af udlæn-
dingepolitikken, og helt holde os fri af et medansvar for forringel-
ser for lønmodtagere. 

Erfaringen fra andre lande, hvor centrum-venstre regeringer 
fører en borgerlig politik, er at det nemt fører til valgnederlag ved 
det efterfølgende valg. Et sådant valgnederlag kan også kan ram-
me et venstreorienteret parti der har fungeret som støtteparti for 
centrum-venstreregeringen. 

Det er et politisk mål for Enhedslisten at undgå at den demora-
lisering der vil følge af skuffelse over S og SF også rammer os. Der-
for vil Enhedslisten vil aldrig lade sig presse til at stemme for en 
politik, der er imod arbejderbefolkningens interesser. Vi vil tvært-
imod fremme alle initiativer uden for parlamentet for at presse re-
geringen til en mere progressiv politik.

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro.
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4.1.21 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 40

Tilføjelse efter l. 40:
”Enhedslisten skal som parti gå forrest i at styrke sådanne kam-
pe og opbygge solidaritet.” (Det efterfølgende ”I denne situation..” 
ændres til ”I forlængelse heraf..”

Begrundelse:
Dette giver en realistisk billede af vores rolle udenfor Folketinget.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

4.1.22 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 41

Tilføjes:
”Den nuværende situation kræver mere radikale svar, ikke mindre 
radikale svar. Samtidigt er det Enhedslistens opgave også at for-
mulere konkrete....”

Begrundelse:
Over for EU’s krisepolitik med voldsomme nedskæringer i den of-
fentlige sektor, tvungen lønnedgang og andre forringelser på ar-
bejdsmarkedet, som i øjeblikket underminerer hele samfund som 

f. eks. det græske, er kompromis’er/tilpasning ikke mulige for ven-
strefløjen.  Det kræver et opgør – hvor venstrefløjen søger at for-
enes med sociale bevægelser og fagbevægelse  i en regulær mod-
stand mod disse angreb og afslører den megen tale om at ”være 
med til at betale for krisen” som det hykleri dette er. Selv om det 
sociale opgør i Danmark pt. ikke er på samme niveau som i det syd-
lige Europa, er der ingen grund til at forvente, at det udebliver når 
følgerne af EU’s finanspagt slår igennem.  Enhedslistens frem-
gang ved sidste valg var også et udtryk for mange vælgernes øn-
ske om radikale forandringer ift. 10 års borgerlig politik.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.23 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 46

”Lønarbejderne” ændres til ”Arbejderklassen”.

Begrundelse
Der skal være mere konsistens i omtalen af arbejderklassen i En-
hedslisten. Det er enten lønmodtagere, lønarbejdere eller som her 
arbejderklassen.

Stillet af Vejle afd.

FOTO: BART HEIRD/FLICKR
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4.1.24 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 46

Tilføjelse efter l. 46:
”, og internt i fagbevægelsen skal græsrødderne styrkes overfor 
dens bureaukratiske top.”

Begrundelse:
Det er for unuanceret ikke at skelne mellem fagbevægelsens top 
og bund. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

4.1.25 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5 linje 47 – 48

Der indsættes endnu et punkt: ”Der skal opbygges en bevidsthed 
om, at kapitalismen skal erstattes af et socialistisk samfundssy-
stem, hvor markedskræfternes styring erstattes af befolknin-
gens demokratiske kontrol med produktionen, så produktionen 
bliver bæredygtig og til menneskelige behov frem for profit.

Begrundelse:
Vi skal både arbejde for at gennemføre reformer, som beskrevet i 
de fem andre punkter, og for at opbygge en socialistisk bevidst-
hed, dvs en opbakning til mere end de konkrete reformer, det er 
muligt at gennemføre i dag.  

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager, og Bo Stefan Nielsen, Amager.

4.1.26 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 50:

efter …. ” markedsøkonomiens” indskydes:
”blinde vækst og ….”  …ødelæggelse af klimaet…

Begrundelse:
Vi skal ikke glemme at selv om en kick-start af økonomien kan bru-
ges i den aktuelle situation til energirenovering og andre klima-
nyttige tiltag, så er blind økonomisk vækst med til at undermine-
re klima og naturgrundlag.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.27 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 5, linje 51

Nyt punkt indføres:
”Realøkonomien skal styrkes over for finanssystemets økonomi-
ske dominans.”

Begrundelse:
Det er en karakteristika ved kapitalismens stadie i disse år at fi-
nanssektoren vokser sig større og større på bekostning af resten 
af økonomien. Denne udvikling er en del af kapitalismens krise 
som vi må forholde os til som parti og som bliver en væsentlig del 
af den politiske kampplads i årene 2012-2016.

Stillet af Héðinn Björnsson, Østerbro.

4.1.28 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 3-4

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

Ændres til:
”Ligestilling, solidaritet og menneskerettigheder skal styrkes 
over for ulighed, diskrimination, fremmedhad samt over for per-
soner med handicap.”

Begrundelse
Mennesker med handicap diskrimineres hver eneste dag og har 
ikke mulighed for at udleve sine menneskerettigheder som an-
dre. 

Bevidstheden i samfundet om det er meget ringe, hvorfor det er 
afgørende, at det nævnes, hvor det er relevant.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg.

4.1.29 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 3:

 ”Ligestilling” erstattes med ”Lighed”

Begrundelse:
Begrebet ”lighed” er mere omfattende end ”ligestilling”, som også 
er indeholdt i ”lighed”.  Det omfatter kvinders og minoriteters lige-
stilling, men også ligheden i samfundet generelt.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.30 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 4:

Ny pind:
”Visionerne om et socialistisk samfund skal styrkes over for kapi-
talismen.”

Begrundelse: 
En styrkelse af de socialistiske visioner er en vigtig del af ændrin-
gen af styrkeforholdene.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.31 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 5

Hermed vil jeg foreslå, at der under nummerpunkterne ”De styr-
keforhold, der skal ændres er:” tilføjes: ”Lejernes forhold (retsfor-
hold m.v.) over for udlejerne skal styrkes.” 

Stillet af Peder Christian Hvistendahl, Ringkøbing-Skjern.

4.1.32 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 5

Ny pind:
”Den progressive EU-modstand skal styrkes frem for EU’s centrali-
sering og liberalistiske økonomiske politik.”

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Finn Sørensen, Amager, Lav-
ra Lumholdt Holm, Halsnæs, Mille Stockner, Høje Taastrup, Sø-
ren Ellemann Petersen, Østerbro, Merete Lindegaard, Allerød, 
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Mercedes Sanz, Århus, Benny Allermand, Amager, Morten Tho-
massen, Blågård, Jakob Krogh, Amager, Bo Stefan Nielsen, Ama-
ger, Jacob Olesen, Aalborg, Keld Lund Andersen, Århus, Jan Ole-
sen, Århus.

4.1.33 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 5

Pind tilføjes:
• Den nyliberalistiske ”religion” skal udfordres i den offentlige de-
bat. Det skal gøres tydeligt at nyliberalismen kun er en af mange 
måder at organisere et samfund på, og at valget af måde bør være 
demokratisk.

Begrundelse
Igennem de senere år er det efterhånden godtaget som en sand-
hed at den nyliberalistiske samfundsorden er den eneste muli-
ge. 

Det ses bla.a. i vedtagelsen af finanspagten hvor demokratiet 
erstattes af teknokratisk styring – en udmærket løsning hvis ny-
liberalismen virkelig var den eneste mulighed. Et vigtigt element i 
ændring af styrkeforholdene er at folk gøres bevidste om at der er 
et valg – og endda mange muligheder at vælge imellem.

Stillet af Jean-François Corbett, Blågård, Per Bregengaard, Blågård, 
Pia Weise Pedersen, Blågård, Gitte Kjær Hansen, Blågård,og Lars 
Hansen, Blågård.

4.1.34 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 5:

”På disse områder har Enhedslisten allerede en konkret politik.” 
ændres til:

”Styrkeforholdene ændres både gennem reformer, der ændrer 
på rettigheder, ejendoms- og magtforhold, og gennem styrket ak-
tivitet og organisering fra neden.

I de næste fire år skal Enhedslisten nå bredere ud med sociale, 
økologiske og demokratiske krav, som tager afsæt i ønsker og be-
vægelser i befolkningen og samtidig tager fat på at forandre magt- 
og ejendomsforholdene. Denne indsats vil bl.a. tage afsæt i En-
hedslistens politik for den offentlige sektor som motor for bære-
dygtige arbejdspladser, velfærd og demokrati.”

(Derefter skiftes afsnit, og teksten fortsætter: ”Men Enhedsli-
sten kan ikke ændre styrkeforholdene alene.” osv.)

Begrundelse:
Det skal gøres tydeligere, hvordan styrkeforholdene skal foran-
dres gennem en indsats både oppe- og nedefra. Desuden er det 
ikke nok at henvise til, at vi allerede har en konkret politik. En af 
opgaverne i den kommende periode må være at formidle Enheds-
listens løsningsforslag, f.eks. for demokratisering af banksekto-
ren og for bæredygtig demokratisk produktion, til en langt stør-
re kreds end hidtil.

Stillet af Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe.

4.1.35 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6 linje 12-15

Ændres til:
”Det er også nødvendigt, at Enhedslisten øger sit samarbejde med 
den europæiske venstrefløj med henblik på at styrke et alternativ 
til EU og fælles initiativer mod EU-forringelser. Ligeledes skal det 
internationale solidaritetsarbejde styrkes”

Begrundelse
Vores opgave er ikke at styrke en alternativ diskussion til EU, men 
et alternativ til EU.

Stillet af bestyrelsen i Gladsaxe afd.

4.1.36 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6 linje 12-15

Erstattes af:
Ligeledes er det begrænset, hvad der kan opnås, hvis ikke der også 
sker ændringer af styrkeforholdene i Europa og resten af verden. 
Det kan Enhedslisten bl.a. bidrage til ved samarbejde med den 
europæiske og internationale venstrefløj om at styrke fælles ini-
tiativer og gennem styrkelse af det internationale solidaritetsar-
bejde.

Begrundelse:
Det er vigtigt at pointere at kampen for forandringer og ændring 
af styrkeforholdene er international. Fælles kamp og solidaritet 
internationalt er en forudsætning for at nå fremskridt. Den nyli-
berale globalisering betyder, at arbejdere bliver truet med, at ar-
bejdspladser bliver flyttet ud af landet og stater bliver truet med 
udflytning ved indgreb over for kapitalen. EU er et redskab til at 
ændre styrkeforholdene i den forkerte retning, men ikke det ene-
ste.

Stillet af Thomas Eisler, Gladsaxe

4.1.37 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 14: 

Efter ”imod EU-forringelser” tilføjes…
..”først og fremmest kampen imod EU’s finanspagt og nylibera-
lismen, samt styrke en diskussion om alternativer til EU.”  Ligele-
des….

Begrundelse:
Det er denne kamp der i dag forener og samler den europæiske 
venstrefløj.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.38 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 16

Tilføjelse efter linje 16 – før ”Enhedslisten skal styrkes”
”Og endeligt er det også nødvendigt at arbejde på at gøre et socia-
listisk alternativ tydeligt for befolkningen, så kapitalismens men-
tale magt udfordres. Det kræver, at vi i vores konkrete politik kom-
mer med forslag, der fremmer anderledes produktionsforhold, ud-
bygger og demokratiserer den offentlige sektor og i det hele taget 
fremmer en socialistisk debat både indenfor partiet, på den brede 
venstrefløj og i samfundsdebatten generelt.

Samtidigt er et opgør med EU nødvendigt. Ligesom vi ikke kan 
udfolde vores langsigtede mål om socialisme under kapitalismen, 
så er selv meget moderate og konkrete reformkrav i det daglige ar-
bejde vanskeliggjort af EU.”

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Finn Sørensen, Amager, Lavra 
Lumholdt Holm, Halsnæs, Mille Stockner, Høje Taastrup, Søren El-
lemann Petersen, Østerbro, Merete Lindegaard, Allerød, Mercedes 
Sanz, Århus, Benny Allermand, Amager, Morten Thomassen, Blå-
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gård, Jakob Krogh, Amager, Bo Stefan Nielsen, Amager, Jacob Ole-
sen, Aalborg, Keld Lund Andersen, Århus, Jan Olesen, Århus

4.1.39 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6 linje 19

”udvikling” erstattes med ”indførelse”. 

Begrundelse:
Man kan ikke med en gradvis udvikling fortrænge kapitalismen, 
da det forudsætter, at der er del af den nuværende produkti-
on som ikke er kapitalistisk, som gradvist kan få større og større 
vægt. Den offentlige sektor udgør ikke en sådan ikke-kapitalistisk 
økonomi, men bliver derimod konstant vurderet på dens evne til 
at levere sund, uddannet og disciplineret arbejdskraft til den pri-
vate sektor så billigt som muligt. 

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager, og Bo Stefan Nielsen, Ama-
ger.

4.1.40 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 27:

”Vi sætter os derfor følgende kvantitative mål….” ændres til 
”Vi sætter os derfor følgende organisatoriske mål …..  ”

Begrundelse:
Mere præcist.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.41 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 27-40

Erstattes af:
Vi sætter os derfor følgende mål for de kommende år
• Fremgangen ved sidste folketingsvalg skal fastholdes og ud-

bygges, også ved kommune- og regionsrådsvalget i 2013. Des-
uden skal vi øge vores medlemstal, bl.a. ved at blive bedre til at 
tage imod nye medlemmer og fastholde dem.

• Vi skal arbejde for at vi overalt i landet bliver i stand til at frem-
føre partiets politik i brede sociale sammenhænge og at vi bliver 
i stand til at opstille og deltage i lokale valg overalt. Det er derfor 
et vigtigt delmål at vi får afdelinger i alle kommuner samt at store 
afdelinger opdeles hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt. 

Begrundelse
Første pind: Det er at invitere til nederlag at stille så firkantede 
mål op. Derudover er det vigtigt at vi bliver bedre til at fastholde 
nye medlemmer og får dem involveret idet politiske og sociale liv 
i og omkring listen.  

Anden pind: Hvis vi skal blive bedre til at udbrede vores politik, 
er det nødvendigt at partiafdelingerne kommer til at fungere bed-
re, og at de bliver mere inkluderende. 

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov.

4.1.42 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6 linje 28

Slettes:
• Enhedslisten skal have 10% af stemmerne til folketingsvalget.

Begrundelse
Kvantitative mål kan være meget gode til at motivere vores arbejde. 
Men ikke alle mål er lige gode. Stemmeandelen er et mål hvis opfyl-
delse i høj grad afhænger af mange faktorer vi som parti ikke kan for-
udse, styre, eller influere på, f.eks. kriser eller tilfældige personsager 
i vores eller andres parti. Det eneste, vi kan styre, er vores egen ind-
sats. Vi bør fokusere på kvantitative mål, som afspejler denne ind-
sats – og det gør stemmeandelen ikke i tilstrækkelig grad. Set i det-
te lys er tallet 10 % et meget arbitrært mål og bør derfor udelades.

Stillet af Jean-François Corbett, Blågård, Per Bregengaard, Blågård, 
Pia Weise Pedersen, Blågård, Gitte Kjær Hansen, Blågård,og Lars 
Hansen, Blågård.

4.1.43 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 28

Linjen udgår.

Begrundelse
Målsætningen om at vi skal have 10% af stemmerne indenfor 4 år er 
i bedste fald ren kaffegrums. Hvorfor ikke 9% eller 11%. Det afhæn-
ger selvfølgelig af den konkrete politiske situation omkring valget, 
som vi ikke kender og som vi kun har meget begrænset indflydel-
se på. I værste fald er der tale om en målsætning, som kan få betyd-
ning for vores politiske linje. Hvad nu hvis en asylansøger begår et 
bestialsk mord lige før næste valg og der rejser sig en folkestemning 
om internering af alle asylansøgere i lukkede lejre? Hvad skal vi så?

Tilpasse vores politik for at nå målsætningen eller gå direkte 
imod folkestemningen selv om det på kort sigt giver et alvorligt 
vælgersmæk?

Stillet af bestyrelsen i Gladsaxe afd.

4.1.44 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 28

”Enhedslisten skal have 10% af stemmerne ved folketingsvalget.” 
erstattes af:
”Enhedslisten skal fastholde og gerne øge antallet af stemmer ved 
folketingsvalget”

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro. 

4.1.45 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 31

”Enhedslisten skal have 10.000 medlemmer…” erstattes af
”Enhedslisten skal have flere medlemmer..”

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.46 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 33

”...afspejle befolkningens sammensætning...” erstattes af ”afspej-
le bredere befolkningslag”

Begrundelse: 
Hvad menes der med denne sætning? Dette er ikke gennemtænkt. 
Enhedslisten kan vel ikke med sit ideologiske ståsted og socialisti-
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ske perspektiv stile mod en sammensætning af vælgere og parti-
medlemmer, der svarer til nutidens kapitalistiske samfund gene-
relt.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.47 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6 linje 34 – 35

Sætningen afsluttes med ”…i arbejderklassen og andre under-
trykte grupper”.

Begrundelse:
Det er ikke et mål for Enhedslisten at organisere overklassen.

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager, og Bo Stefan Nielsen, Ama-
ger.

4.1.48 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 35

Adderes til punkt:
”Derfor skal Enhedslisten have mere end 2/3 dele af sine vælgere 
og medlemmer uden for hovedstaden og ikke under 40% blandt li-
stens folkevalgte skal være kvinder.”

Begrundelse:
Punktet var lidt for ukonkret til at kvalificere som et kvantitativt 
mål. Med et mere målbart mål er vi bedre i stand til at vurdere om 
vi er nået i land.

Stillet af Héðinn Björnsson, Østerbro

4.1.49 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6 linje 36

Ny pind tilføjes:
Enhedslisten vil fremme at vores samarbejdspartner Socialistisk 
Ungdoms Forbund om 4 år vil være udviklet til en stærk ungdoms-
organisation med forankring i såvel skole og gymnasiemiljøer som 
ungarbejdere og unge indvandrere, med 5.000 medlemmer.”

Begrundelse:
Vi kan ikke lave et helt strategipapir uden at nævne ungdomsar-
bejdet.

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro

4.1.50 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linjerne 37 – 40

Slettes.

FOTO: UNIVERSALLySPEAKING/FLICKR
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Begrundelse:
Der er for mange indlysende udsagn her. Der er i stedet brug for 
perspektiver, der skaber fremdrift for Enhedslisten, så man und-
går de faldgruber der ofte er, når et venstrefløjs parti vokser sig 
stærkere.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

4.1.51 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
side 6, linje 38-40

Ændres til:
Enhedslistens afdelinger og faglige netværk udvikles til selv-
stændige politiske centre, der bliver i stand til at tage aktivt del i 
det politiske liv i deres område.

Begrundelse:
Udviklingen af grundstrukturerne i vores parti, må også omfatte 
de faglige netværk.

Stillet af Thomas Eisler, Gladsaxe.

4.1.52 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6 linje 38-40

Før:
• De enkelte partiafdelinger udvikles til selvstændige politiske 
centre, der bliver i stand til at tage aktivt del i det lokale politiske 
liv.

Efter:
• Lokalafdelingerne skal styrkes, så de selvstændigt bliver i stand 
til at præge den lokale politiske dagsorden og agere i forhold til na-
tionale og internationale spørgsmål.

Begrundelse
Den oprindelige tekst kan læses således, at lokalafdelinger bliver 
reduceret til lokalpolitisk arbejde, hvilket er meget uheldigt. Lo-
kalafdelingerne er det sted, hvor medlemmer mødes på tværs af 
alder, køn og beskæftigelse og udgør grundenhederne i det politi-
ske arbejde i Enhedslisten.

Stillet af Jean-François Corbett, Blågård, Per Bregengaard, Blågård, 
Pia Weise Pedersen, Blågård, Gitte Kjær Hansen, Blågård,og Lars 
Hansen, Blågård.

4.1.53 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 44

Tilføjelse til punktet eller evt. nyt punkt:
• Samtidig skal partidemokratiet fortsat demokratiseres så alle 
 få lige mulighed for at deltage og blive hørt.

Begrundelse
Det er ikke nok at opstille mål om at få flere medlemmer, vi skal 
også arbejde med at blive bedre til at fastholde dem der melder sig 
ind.

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov.

4.1.54 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
side 6, linje 44-48

Ændres til:
• flere deltager i de aktuelle politiske debatter,
• flere engagerer sig i faglige netværk og udvalg
• flere medvirker i agitationsarbejdet, kampagneaktiviteter og i 
 udviklingen af partiets teori og praksis.

Begrundelse:
Målene må være, at de gør det. Opfordringer er et af flere midler 
til at opnå målene. Andre midler er, at partiet giver mulighederne. 
Det kræver bl.a. uddannelse således som det er formuleret under 
”sådan når vi målene”. Dermed bliver der en bedre formuleret sam-
menhæng mellem mål og midler i dokumentet.

Stillet af Thomas Eisler, Gladsaxe.

4.1.55 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linjerne 44 – 52:

Slettes

Begrundelse:
Der er for mange indlysende udsagn her. Der er i stedet brug for 
perspektiver, der skaber fremdrift for Enhedslisten, så man und-
går de faldgruber der ofte er, når et venstrefløjs parti vokser sig 
stærkere.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.56 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 44

I linje 44 indsættes ny pind:
” inddragelse af medlemmer, udvalg og netværk i en dialog med HB 
og Folketingsgruppe for at styrke politik og politikudvikling.”

Begrundelse:
Pindene ovenfor som vi foreslår slettet, siger ikke meget om at ud-
vikle et aktivt medlemsdemokrati og partiliv. De berører ikke det 
problem, at ”partitoppen” (HB/FU og Folketingsgruppe) og parti-
afdelingerne må være i konstant kontakt/vekselvirkning, f.eks. 
ved at denne sender centrale og aktuelle politiske problemstillin-
ger ud til diskussion i afdelingerne (f.eks. ”Hvordan synes I de før-
ste 100 dage som støtteparti har fungeret?”), og afdelingerne om-
vendt løbende sender tilbagemeldinger, ønsker og forslag tilbage. 
Uden denne vekselvirkning vil politikudviklingen uvilkårligt cen-
traliseres og risikerer at miste sin dynamik og radikalitet, som den 
får via nær kontakt med basis i partiet (og uden for partiet).  Vek-
selvirkningen er også en nødvendig betingelse for at bremse selv-
stændiggørelse og byrokratisering af de centrale organer.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.57 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 52

Før:
• afholdelse af regelmæssige medlemsmøder
Efter:
• afholdelse af regelmæssige og velbesøgte medlemsmøder.
• møder og arrangementer skal være rare at komme til og et ud-

tryk for et velkommende, inkluderende og åbent miljø med vægt 
på både det sociale og det politiske.
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• møder og arrangementer skal være nemme at komme til og del-
tage i. Grupper med særlige behov skal tilgodeses så vidt som 
overhovedet muligt, f.eks. med transport til ældre og børnepas-
ning til børnefamilier.

Begrundelse
Det er nemt blot at holde regelmæssige møder og det bør ikke være 
et mål i sig selv. Den reelle udfordring ligger i det at få folk til at del-
tage, altså at møderne er velbesøgte.

Velbesøgte møder kan man opnå gennem spændende og rele-
vante politiske temaer, men det kræver et inkluderende og åbent 
miljø hvor også det sociale er et element.

Endvidere skal vi søge så vidt muligt at undgå at praktiske for-
hold hindrer folk i at deltage.

Stillet af Jean-François Corbett, Blågård, Per Bregengaard, Blågård, 
Pia Weise Pedersen, Blågård, Gitte Kjær Hansen, Blågård,og Lars 
Hansen, Blågård.

4.1.58 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 53-54

Punktet ”arrangementer med særlige temaer” ændres til: 
”arrangementer med særlige temaer: Socialisme, demokrati, vel-
færd, solidaritet, arbejderbevægelsens-, protestsangens historie, 
forfatter- og sangaftener osv.”

Begrundelse
I en tid, hvor demokrati, velfærd og solidaritet er under et pres og 
liberalisme og individualisme i fremgang som aldrig før, er det at 
smide håndklædet i ringen, hvis vi som særlige temaer kun kan di-
ske op med fortidens historier, forfatter- og sangaftener.

Vi skal generelt passe på med at glorificere Socialdemokraterne 
og fagbevægelsen, der har udviklet sig til fuldt og helt at gå ind for 
den kapitalisme, som vi arbejder imod.

Stillet af Torben Kjær, Hillerød.

4.1.59 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6 linje 55:

En ekstra pind tilføjes: ”introduktion og diskussion til grundlæg-
gende marxistisk teori.”

Begrundelse:
Den politiske og teoretiske skoling, bør være udgangspunkt for 
vores politiske aktivisme og organisering. Dette gælder for alle 
medlemmer, for som Rosa Luxemburg skrev: Der kan ikke udtales 
nogen grovere forhånelse, nogen værre forsmædelse mod arbej-
derstanden end den påstand, at teoretiske drøftelser kun er ”aka-
demikernes” sag. (Socialreform eller Revolution, R. Luxemburg, 
1899)

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager, og Bo Stefan Nielsen, Ama-
ger

4.1.60 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 60:

Sætningen ”Om fire år skal Enhedslistens fagligt aktive”….ændres 
til:
”Enhedslistens fagligt aktive skal arbejde for at politisere fagbe-
vægelsens handlinger og holdninger. ”…. Det sker ved aktiv delta-
gelse.

Begrundelse:
Det er nødvendigt med en tilbundsgående diskussion af fagbevæ-
gelsen nuværende rolle, den danske model og fagforeningernes 
fremtid. Fagforeningerne er måske på vej væk fra at repræsente-
re klasseinteresser i klassisk forstand til at repræsentere gruppe-
interesser. 

Den danske model er tæt forbundet med nationalstaten og styr-
keforholdet indenfor denne stat. Dette afgør i hvilket omfang løn-
modtagerne kan gennemtvinge deres interesser og dermed æn-
dre styrkeforholdet. I takt med globaliseringen og med at største-
delen af arbejdsmarkedets regulering er lagt over i EU svækkes 
fagforeningerne. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

4.1.61 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 65

Tilføjelse efter l. 65:
”Men også ved en målrettet parti-indsats overfor lokale fagfor-
eninger og de andre regeringspartiers baglande, som vi høstede 
de første erfaringer med under finansloven og efter ”regeringens 
første 100 dage”. Noget der tidligere blev kaldt ”aktionsenhedens 
metode”, og som er et stærkt værktøj til at styrke os i fht. de andre 
partiers græsrødder”.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

4.1.62 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6 linje 67:

Efter: ”indflydelse” indsættes ”, være drivkræfter og sikre Enheds-
listen synlighed” i lokale…”

Begrundelse:
Når der er forskellige politiske protestbevægelser, er det vigtigt at 
Enhedslisten fremlægger og begrunder sit bud på hvordan, disse 
bevægelser vinder, og på den måde forbinder den konkrete kamp 
med kampen for socialisme. Synlighed betyder i den forbindelse 
ikke mindst, at Enhedslistens bannere, flag, løbesedler, paroler 
m.v. medbringes til demonstrationer, blokader osv. 

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager, og Bo Stefan Nielsen, Ama-
ger.

4.1.63 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 75

Efter linje 75 tilføjes en ny pind:
”Enhedslistens deltagelse i bevægelser handler ikke bare om at 
vinde indflydelse for vores synspunkter, men også om at lytte til 
bevægelserne og lære af fælles kamperfaringer. Vores arbejde i 
bevægelserne må altid være baseret på en dialog og ikke en mo-
nolog.

Uafhængige og demokratiske folkelige bevægelser er et helt af-
gørende element i Enhedslistens strategi for et andet samfund.

Begrundelse
Det er selvfølgelig flot at vi fik 6-7% af stemmerne ved sidste valg.

Men vi skal passe meget på med selvtilstrækkelighed og sekte-
risme.

Skal en større del af befolkningen vindes for vores politik, så sker 
det ikke først og fremmest med partipropaganda, men ved at folk 
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gør sig sine egne erfaringer. I den forbindelse spiller uafhængige og 
demokratiske folkelige bevægelser en helt afgørende rolle.

Stillet af bestyrelsen i Gladsaxe afd.

4.1.64 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 78

Under Enhedslistens Udenomparlamentariske arbejde side 6, ef-
ter linje 78 indføres;
• Enhedslisten skal i de næste fire år styrke vores internationale 

solidaritetsarbejde. Vi vil arbejde for at skabe tættere forbindel-
ser til samarbejdspartnere blandt venstrefløjspartier og progres-
sive bevægelser i Sydamerika og Mellemøsten – områder hvor 
folkelige kræfter i disse år står bag omfattende protester og har 
styrke til at slås for grundlæggende forandring. Vi vil arbejde for 
at kendskab til vore internationale samarbejdspartnere og deres 
erfaringer spredes ud i Enhedslistens lokalafdelinger.

Begrundelse: 
Socialismen er international. Enhedslisten har brug for stærke 
forbindelser til forbundsfæller også uden for Europa for at kunne 
forstå og analysere udviklingen i verdens brændpunkter og være 
med til at sætte den nationale dagsorden (økonomisk krise, EU, so-
cial dumping, terrorlove mm.) i et internationalt perspektiv. 

 I Sydamerika og Mellemøsten er der revolutionære processer i 
gang flere steder. Som socialistisk parti er det vores opgave at fin-
de ud af, hvordan vi kan støtte vore politiske forbundsfæller i den-
ne proces – og lære af deres erfaringer. Det gør vi bedst gennem di-
rekte kontakt og samarbejde. 

 Enhedslisten har fra 2012 valgt at prioritere det internationale 
arbejde ved at ansætte en international sekretær på landskonto-
ret. Det er vigtigt at vi ikke stopper her, men også tager stilling til, 
hvad vores mål med det internationale arbejde skal være.

Stillet af Lole Møller, Brønshøj-Vanløse, Christian Juhl, Silkeborg, 
Michael Schölardt, Sydhavnen, Marie Jonassen, Nordvest, Lasse 
Olsen, Aalborg, Christine Lundgaard, Vesterbro, Hilde Hylland Uhl-
ving, Nørrebro Blågård, Peder Hvelplund, Hjørring, Hans Aalborg, 
Brønshøj-Vanløse, Morten Riis, Bornholm, Eva Flyvholm, Valby, 
Maria Brendler-Lindqvist, Frederiksberg.

4.1.65 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 79

Ny pind:
”For at fremme en alternativ socialistisk samfundsdebat skal En-
hedslisten de kommende fire år arbejde på at styrke progressive 
medier, og fremme vores medlemmers brug af disse såvel som vore 
medlemmers deltagelse i samfundsdebatten i medierne generelt.”

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Finn Sørensen, Amager, Lavra 
Lumholdt Holm, Halsnæs, Mille Stockner, Høje Taastrup, Søren El-
lemann Petersen, Østerbro, Merete Lindegaard, Allerød, Mercedes 
Sanz, Århus, Benny Allermand, Amager, Morten Thomassen, Blå-
gård, Jakob Krogh, Amager, Bo Stefan Nielsen, Amager, Jacob Ole-
sen, Aalborg, Keld Lund Andersen, Århus, Jan Olesen, Århus.

4.1.66 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6 linje 79

Ny pind tilføjes:
Som venstrefløjens største organisation har Enhedslisten en an-
svar for at udvikle kritiske og venstreorienterede medier.

Kendsgerningen er at medierne er domineret af store kapitalin-
teresser og af staten og at de fører en borgerlig og fordummende 
linje som gør det meget svært at trænge igennem med kritisk in-
formation, solidaritet og socialistiske løsninger. Enhedslisten skal 
derfor hele tiden diskutere hvordan vi kan fremme udviklingen af 
kritiske og socialistiske medier som en modvægt til den borgerli-
ge dominans.

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro.

4.1.67 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 80

Tilføjes:
På to områder er det indenfor de kommende 4 år helt afgørende 
at Enhedslisten i samklang med folkeligt pres får flyttet grænse-
pæle:

Der skal gennemføres en omfattende grøn omstilling af det 
danske samfund på klima, energi, miljø, trafik og naturområdet 
for at Danmark bedst muligt bidrager til at sikre det livsnødven-
dige stop for stigning i drivhusgasudledninger. Vi skal sikre at re-
geringsgrundlagets grønne omstillingsmålsætninger reelt gen-
nemføres.

Den offentlige sektor skal søges tilbageerobret. Den er ødelagt 
og fordyret af den borgerlige regerings centraliseringer, kommu-
nale og øvrige syndfloder af såkaldte reformer, privatiseringer 
og bureaukratiseringer. Regeringen skal holdes fast på at dens 
bebudede evaluering af kommunalreform og arbejdsdeling med 
fokus på sundhed, socialområdet, miljøområdet og den regionale 
udvikling fører til genopbygning af en ægte folkestyret offent-
lig sektor.

Stillet af Chr. Bundgård, Djursland, Jens Wenzel Andreasen, Balle-
rup, Johannes Lund, Ringsted.

4.1.68 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 81-88

Afsnittene, der begynder med ”Enhedslistens arbejde i folke-
ting…” og ”Enhedslisten skal målrettet gå efter…” ændres til:

”Enhedslistens arbejde i folketing, regioner og kommuner skal 
bidrage til at gennemtvinge forbedringer og ændre styrkeforhol-
dene i samspil med bevægelser og kampe, fremvise rød-grønne al-
ternativer og øge opbakningen til Enhedslisten.
• Enhedslisten skal målrettet gå efter politiske indrømmelser 

fra regeringen, som sikrer konkrete sociale, miljømæssige og 
demokratiske forbedringer. Samtidig skal Enhedslisten benyt-
te enhver anledning til at gøre opmærksom på sine mere grund-
læggende løsninger og sætte en dagsorden for samfundsforan-
dring.”

Begrundelse:
Det skal understreges, at resultater kræver en vekselvirkning 
mellem det parlamentariske og det udenomsparlamentariske ar-
bejde. Den oprindelige tekst lyder, som om samfundets styrkefor-
hold især kan forrykkes ved at få vedtaget nogle sociale forbed-
ringer i Folketinget. 

Det virker for snævert og for parlamentarisk orienteret. Des-
uden er en vigtig funktion ved folketingsarbejdet, at det giver 
en talerstol for socialistiske kriseløsninger – og når vi viser, at 
der findes sammenhængende alternativer, giver vi også de ak-
tive i bevægelserne stærkere argumenter mod den nuværende 
politik.

Stillet af Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe.
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4.1.69 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 85

Indsættes :
“Partiets parlamentariske grupperiger bør arbejde mere offensivt 
i offentligheden, med kritik af vore politiske modstanderes ger-
ninger, uanset deres højre/venstre placering.”

Stillet af Bornholm afd.

4.1.70 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 85:

Ny pind:
”Enhedslisten skal forholde sig nøgternt og kritisk til den sidden-
de regerings politik og bedømme dens politik i lyset af sin funda-
mentale kritik af kapitalismen og visionerne om et socialistisk 
samfund.”

Begrundelse:
Det socialistiske perspektiv samt den fundamentale kritik af ka-
pitalismen (som retningsgivende i det parlamentariske arbejde) 
mangler i de foreslåede pinde i afsnittet. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.71 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 85

Ny pind:
”Som et bidrag til at sætte en anden dagsorden skal Enhedslisten 
fremføre sin fundamentale kritik af den herskende opfattelse af 
vækst.”

Begrundelse:
En mere ukritisk opfattelse af vækst er ved at snige sig ind i takt 
med, at det synes stadig mere nødvendigt at finde et alternativ til 
nedskæringspolitik, stigende arbejdsløshed og økonomisk stag-
nation. Selv om Enhedslisten kan støtte offentlige investeringer 
for bl.a. at afhjælpe dette, må Enhedslisten fortsat kæmpe for en 
klima/miljø dagsorden, hvor kritikken af væksten er central.
 
Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.72 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 88

”Lønarbejderne” ændres til ”arbejderklassen”.

Begrundelse
Der skal være mere konsistens i omtalen af arbejderklassen i En-
hedslisten. Det er enten lønmodtagere, lønarbejdere eller som 
her arbejderklassen.

Stillet af Vejle afd.

4.1.73 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 89

”Hvis en ny regering vælger at” ændres til ”Når regeringen vælger at”.

Begrundelse
Regeringen er ikke længere ny, og den har allerede på flere områ-
der valgt at samarbejde med de borgerlige om at skære ned og for-
ringe vilkårene for den brede befolkning.

Stillet af Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe

FOTO: BLA BLA
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4.1.74 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 89.

Nyt punkt tilføjes: 
• Enhedslisten skal fortsat være talerør for de svage og udstød-

te, men vi skal også blive bedre til at sætte kampen for et nyt 
samfund på den politiske dagsorden. Det skal bl.a. ske ved at 
fremføre og vinde opbakning til krav og mål der ikke kan opfyl-
des inden for rammerne af det nuværende kapitalistiske system.  

Begrundelse
Hvis vi kun fokuserer på de dagsaktuelle problemer får vi aldrig 
ændret styrkeforholdene. Det er nødvendigt at kan italesætte 
og vinde opbakning også til samfundsændringer der måske i dag 
forekommer utopiske.

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov.

4.1.75 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 92:

efter …”har en solidarisk profil,” tilføjes: … ” og løbende diskutere 
smertegrænsen for sin rolle som støtteparti.”

Begrundelse:
Rollen som støtteparti stiller Enhedslisten overfor nye udfordrin-
ger, som partiet må forholde sig til, herunder en nøgtern og kritisk 
afstandtagen til en regering, hvis økonomiske forståelsesramme 
er den samme som de borgerlige partiers - en afstandtagen, der 
også indebærer en diskussion af hvor Enhedslistens smertegræn-
se går i rollen som støtteparti.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.76 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 97

I afsnittet ”Enhedslistens parlamentariske arbejde” er der et 
punkt med følgende indhold:

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

Efter dette punkt på side 6 tilføjes mellem linje 97 og 98 et nyt 
punkt:

Det parlamentariske arbejde skal medtage økologiske overve-
jelser på lige fod med økonomiske for at sikre en bæredygtig ud-
vikling uden vækst i resurseforbruget.

Begrundelse:
Forslag 4.1 vedrører perioden 2012 – 2016. Ifølge FN’s klimapa-
nel skal klodens samlede årlige CO2- udledning være begyndt at 
falde inden 2016, hvis vi skal have en chance for at undgå en kli-
makatastrofe. En klimakatastrofe vil som blot et aspekt føre til at 
verdensøkonomien vil bryde sammen. Andre aspekter som vand-
mangel, ørkenspredning, oversvømmelser, orkaner osv. vil føre til 
hungersnød og millionvis af flygtninge. Der vil blive ført krige om 
ressourcerne. 

Til trods for at alt dette kan forudses, behandler det danske 
folketing den økonomiske krise vi nu er i med en medicin, der 
hedder ”økonomisk vækst”. De økonomiske overvejelser fører 
altså til, at alt sættes ind på at fremskynde og forværre klima-
katastrofen.

Enhedslisten er det eneste parti, som den danske befolkning 
har til at tale den kapitalistiske tankegang imod. Denne krise kan 

ikke løses med traditionel væksttænkning, naturgrundlaget tilla-
der det ikke! 

Stillet af Peter Kjær, Skanderborg, Bente Hessellund-Andersen, 
Furesø, Thyge Enevoldsen, Frederiksberg, Pelle Andersen-Harrild, 
Frederikssund, Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe, Trine Henriksen, 
Gladsaxe, Jens Wenzel Andreasen, Ballerup, Petter Næss, Aalborg, 
Kjeld A. Larsen, Frederiksberg, Søren Egge, Århus, Peder Hvel-
plund, Hjørring, Johannes Lund, Ringsted, Per Clausen, Aalborg, 
Christian Bundgård, Djursland, Jørgen Holst, Roskilde, Åse Christi-
ansen, Næstved, Sune Bach, Valby.

4.1.77 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 98:

”...arbejderklassens kamp.”  ændres til: ”lønarbejdernes kamp”

Begrundelse: 
Her rejser spørgsmålet sig om klasserne sig igen og hvilken ”kamp” 
refereres der til? Se begrundelsen længere oppe i ændringsforsla-
gene.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.78 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 103:

Ny pind:
”Enhedslisten kan ikke deltage i en finanslov, hvor rammerne hvi-
ler på EU’s finanspagt og som cementerer finansmarkedernes krav 
til økonomisk politik”.

Begrundelse:
Dette er en konsekvens af Enhedslistens klare afstandtagen til 
den borgerlige økonomiske politik, her endog i sin mest asociale 
variant dikteret af EU-toppen, også når denne politik føres af en 
socialdemokratisk ledet regering. Men det er også udtryk for En-
hedslistens modstand imod at overdrage magten over den finan-
sielle og økonomiske politik til EU. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, og 
Niels Henrik Nielsen, Østerbro.

4.1.79 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 103

Tilføjes efter linje 102:
• Vores folketingsmedlemmer har stor mediebevågenhed, især

 efter fremgangen ved valget i 2011. Denne bevågenhed skal vi 
benytte til at præge den offentlige debat gennem en udfordring 
af den nyliberalistiske ”religion” som endegyldig sandhed.

Begrundelse
Igennem de senere år er det efterhånden godtaget som en sand-
hed at den nyliberalistiske samfundsorden er den eneste mulige. 
Det ses bl.a. i vedtagelsen af finanspagten hvor demokratiet er-
stattes af teknokratisk styring. Et vigtigt element i kampen for et 
andet samfund er at folk gøres bevidste om at der andre måder at 
organisere et samfund på end den nyliberalistiske.

Stillet af Jean-François Corbett, Blågård, Per Bregengaard, Blågård, 
Pia Weise Pedersen, Blågård, Gitte Kjær Hansen, Blågård,og Lars 
Hansen, Blågård.
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4.1.80 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje105-107

Ændres til:
“Enhedslistens medlemmer, afdelinger og netværk skal udvik-
les til stærke sociale aktører, som i forlængelse af partiets politik, 
kan deltage i, påvirke og iværksætte lokale, regionale, nationale, 
europæiske og internationale kampe og konflikter.”

Begrundelse
Det er vigtigt, at vi ikke kun deltager og påvirker, men også selv

tager initiativer og iværksætter handlinger – og desuden hu-
sker, at den politiske verdenen er større end den på dansk jord.

Stillet af Bornholm afd.

4.1.81 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
I Årsmødehæfte 1 angivet som ændringsforslag nr 4.1.2.
Side 6, linje 112

Forslaget indgår naturligt som et punkt efter teksten For at nå 
dette vil Enhedslisten i de kommende fire år: i afsnittet Sådan når 
vi målene:

”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 højtaktualise-
ret nyhedsmedie, hvor medlemmer, interesserede danskere i øv-
rigt og medierne finder folketingsgruppens holdninger til løben-
de politiske emner. I naturlig forlængelse af de øvrige kommuni-
kative tiltag, der er lagt op til, der styrker organisationen internt, 
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 digitale fora, 
der tillige muliggør at linke og referere. Hovedelementerne er ak-
tualitet og stærke markeringer.”

Forslaget referer til, men erstatter ikke formuleringen ”- udvik-
le vores internetmedier, så de bliver et forum for en levende par-
tidebat, erfaringsudveksling og vidensopsamling,” idet interne 
fora ikke tjener som eksternt brugbare referencemuligheder for 
medlemmerne.

Stillet af Enhedslisten Kolding.

4.1.82 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 114

Tilføjelse:
En måde at gøre dette på, er at Rød+Grøn kommer hyppigere f.eks. 
hver 14. dag. 

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro.

4.1.83 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 117-119

Tilføjelse og præcisering linie 117-119:
”Opbygge en partiuddannelse, der tilbyder medlemmer og lokale 
ledelser uddannelse i kampagne-aktiviteter, agitation, ledelse og 
mobilisering, samt politisk og teoretisk skoling.”

Ændres til:
Opbygge en partiuddannelse, der tilbyder medlemmer og lokale 
ledelser uddannelse i kampagne-aktiviteter, agitation, ledelse og 
mobilisering, samt politisk og teoretisk skoling.

• Helt konkret skal alle kontaktpersoner tilbydes gratis uddan-
nelse i de opgaver der ligger indenfor kontaktpersonernes ar-
bejdsområde (bla. medlemsarkiv, personlig kontakt til medlem-
mer, projektledelse, opbygning af netværk, organisation, poli-
tikudvikling, kampagne og medietræning).

• Der oprettes desuden regionale kontaktgrupper for kontakt-
personer. Disse mødes 1-2 gange årligt, i deres respektive re-
gioner for at lade sig inspirere, vidensdele og udvikle regiona-
le strategier. De regionale møder tilrettelægges med støtte fra 
landskontor eller ansatte sekretærer med ansvar for provins-
områderne. Kontaktudvalgene melder tilbage til landsorgani-
sationen omkring hvilke planer, strategier m.m. man vedtager 
på møderne.

• Alle partiets udvalg og netværk skal være tilgængelige for med-
lemmerne. Det kræver at medlemmerne har gode muligheder 
for at orientere sig om, hvilke udvalg og netværk de har at væl-
ge imellem. Derfor skal udvalg og netværk fremgå tydeligere af 
enhedslisten.dk. 

• Desuden skal udvalgenes indflydelse på politikudviklingen for-
maliseres, så medlemmer der engagerer sig i udvalg også har en 
reel indflydelse på politikudviklingen.

• For at sikre og styrke afdelingernes arbejde og indflydelse på
det overordnede arbejde i partiet, skal afdelingerne have mu-
lighed for at formulere deres egne strategier. Det kan ske ved at 
afdelingerne en gang om året, formulerer målsætninger for af-
delingens arbejde for det kommende år. I denne strategi kan af-
delingen desuden notere om de har brug for hjælp til at nå de-
res mål. Afdelingernes strategipapirer sendes til Landskonto-
ret som samler op på afdelingernes indspark og kan herudfra 
iværksætte foranstaltninger der støtter op om arbejdet i afde-
lingerne.  

Begrundelse:
For det første vil opgaven som kontaktperson blive opkvalificeret, 
således at kontaktpersoner dels bliver bedre til at tage kontakt til 
nye medlemmer, dels til at fastholde gamle medlemmer. At give 
kontaktpersonerne en gratis uddannelse er samtidig et udtryk for 
at Enhedslisten og medlemmerne sætter pris på det arbejde kon-
taktpersonerne laver. 

De regionale kontaktudvalg giver øgede muligheder for – især i 
tyndt befolkede egne – at mobilisere, etablere samarbejder og i det 
hele taget arbejde om fælles sager og mål på tværs af afdelinger. 
Tilbagemelding fra afdelingerne og de regionale kontaktgrupper 
vil give landsorganisationen et bedre indtryk af, hvad afdelinger 
og regioner arbejder på. 

Ved at arbejde ”bottom-up” vil Landsorganisationen blive be-
kendt med og får dermed mulighed for at lade sig inspirere til – 
kampe og sager der verserer i de lokale områder, og dermed beslut-
te om der skal iværksættes kampagner eller lignende. Det vil styr-
ke partiet og afdelingerne, hvis de kampagner der iværksættes, 
udspringer af faktiske omstændigheder i medlemmernes nærom-
råder.

At formalisere udvalgenes indflydelse på politikudviklingen, 
kan både tiltrække og fastholde medlemmerne i udvalgsarbejdet, 
og samtidig sikre, at vores politikudvikling i videst mulig omfang 
udspringer af medlemmers og udvalgs arbejde – i samarbejde med 
og tilkøb til Hovedbestyrelsens og Folketingsgruppens.

Stillet af Høje Tåstrup afd., Vejle afd., Ballerup afd.

4.1.84 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 120-122

Ændres til :
Opbygge og udvikle faglige netværk og udvalg, så alle Enhedsli-
stens medlemmer har lige muligheder for at deltage og få indfly-
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delse på politikudviklingen i Enhedslisten, og styrke Enhedsli-
stens medlemmer og tillidsvalgte i kampen i hverdagen.

Begrundelse:
Som de faglige netværk og de landsdækkende udvalg er organi-
seret i dag, har de færreste der bor udenfor hovedstadsområdet 
muligheder for at deltage. Skal Enhedslistens medlemmer, afdeli-
ger mv. udvikles til at blive stærke aktører i kampen i hverdagen, 
er det vigtigt, at de også får medejerskab til Enhedslistens politik. 
Det kræver medlemmernes aktive deltagelse. Det er også af afgø-
rende betydning for udviklingen af Enhedslistens politik, at med-
lemmernes erfaringer fra deres deltagelse i politisk arbejde ind-
drages i udviklingen i Enhedslistens politik.               
  
Stillet af Rasmus Falck Østergaard, Aalborg, Kristina Gammelgård-
Larsen, Aalborg, Per Clausen, Aalborg, Lasse P.N.Olsen, Aalborg, 
Jan Jensen, Aalborg, Andreas Rytter, Aalborg, Susanne Flydtkjær, 
Aalborg.

4.1.85 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
s 6, linje 123-124

Teksten erstattes med:
• Foretage de nødvendige personalemæssige prioriteringer for 

at sikre, at ovenstående målsætninger nås. Dette indbefatter 
ansættelse af mindst én rejsesekretær med base i Århus, som 
skal varetage kontakten til afdelingerne vest for Storebælt.

Begrundelse
Det er en absolut nødvendighed med en tydeligere tilstedeværel-
se i provinsen, hvis de fine mål om flere stemmer og øget repræ-
sentation i kommunerne skal nås. En rejsesekretær skal være med 
til at styrke afdelingerne og opbygge disse, hvor  de i dag ikke fun-
gerer. Dette kræver et indgående kendskab til medlemmerne og 
kontaktpersonerne i lokalområdet og til disse afdelingers måde 
at arbejde på. Vedkommende skal kunne rykke hurtigt ud med 
rådgivning og erfaringsdeling, og kunne gøre dette ofte. Ligele-
des skal han/hun være let at få fat i og en synlig sparringspartner. 
Dette kræver, at han arbejder med udgangspunkt i området, jf. vo-
res holdning om nærhedsprincippet.

Kontoret i Århus skal bemandes, når sekretæren ikke er ude i af-
delingerne. Det skal fungere som Epicenter for udbredelsen af vo-
res politik og gøre os mere synlige i landets næststørste by.  

Hvis vi skal vokse os større og nå flere med vores politik, så skal 
vi gøre det der, hvor potentialet er størst: i provinsen. Dette kræ-
ver, at vi opprioriterer også på det personalemæssige område. Det 
er simpelthen en nødvendighed.

Stillet af Enhedslisten Vejle, John Singleton, Bornholm, Morten 
Thomassen, Blågaard, Jesper Kristensen, Kalundborg, Søren El-
lemann Petersen, Østerbro, Tina Skov Dudek, Holbæk, Jens Wenzel 
Andreasen, Ballerup.

4.1.86 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 124

Tilføjelse:
Som led heri skal der opbygges sekretariater med lønnet arbejds-
kraft i alle regioner.

Begrundelse
Regionssekretariater vil styrke (og har allerede styrket) arbejdet 
især de mindre partiafdelinger. 

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov 

4.1.87 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 125

Tilføjes:
“Hovedbestyrelsen iværksætter mindst én gang årligt en lands-
dækkede aktion, med interne mål om stor medlemsdeltagelse.”

Begrundelse:
I utallige papirer, taler vi om, at vi skal være aktive i bevægelser-
ne. Men der kommer ligesom ikke nok ud af det. Vi håber, at en års-
mødevedtaget målsætning om, at Hovedbestyrelsen mindst én 
gang om året virkeligt sætter os selv i bevægelse, kan virke an-
sporende.

Stillet af Bornholm afd.

4.1.88 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 125

Tilføjes:
“Styrke vore kontakter på det europæiske og internationale plan, 
og i langt højere grad inddrage partiets menige medlemmer i det-
te arbejde – hvis muligt og hensigtsmæssigt via de relevante ud-
valg.”

Begrundelse:
Vi bliver nødt til at udvide samarbejdet med vore kammerater i an-
dre lande i langt højere grad, end tilfældet er i dag, hvis vi skal op-
bygge en international solidaritet, og i sandhed forrykke styrke-
forholdene f.eks. i relation til de skrantende forhold på arbejds-
markedet. Vi har brug for at udvide relationerne – udadtil og ind-
adtil.

Stillet af Bornholm afd.

4.1.89 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 125

Tilføjes:
“Mobilisere til politiske masseaktioner om fælles aktuelle proble-
mer, sammen med vores europæiske og internationale kontakter, 
med høje mål om medlemsdeltagelse.”

Begrundelse:
Igen vil en årsmødevedtaget målsætning om fælles aktioner i 
f.eks. europæisk regi virke ansporende for at få realiseret vore 
gode intentioner.

Stillet af Bornholm afd.

4.1.90 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 127

”Bæredygtighed” tilføjes, så der kommer til at stå:
Kampen for socialisme starter i dag som et forsvar for bæredyg-
tighed, velfærd, demokrati og fred.

Begrundelse:
 ”Enhedslisten kalder sig de rød-grønne i en erkendelse af, at det 
er nødvendigt med både en rød og en grøn kritik af kapitalismen, 
samt at disse kritikker hænger sammen. Den kapitalistiske væk-
støkonomi er ikke økologisk bæredygtig og fortsat vækst i res-
sourceforbruget vil føre til en forringelse af livsvilkårerne for 
fremtidige generationer. Samtidigt rammer konsekvenserne so-
cialt skævt. De rige kan købe sig fri, mens de fattige må leve med 
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forringelserne i miljøet. De miljøødelæggelser, som væksten for-
årsager, vender den tunge ende nedad såvel internationalt som i 
Danmark.”

Citatet er fra Enhedslistens principprogram.

Stillet af Peter Kjær, Skanderborg, Bente Hessellund-Andersen, 
Furesø, Thyge Enevoldsen, Frederiksberg, Pelle Andersen-Harrild, 
Frederikssund, Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe, Trine Henriksen, 
Gladsaxe, Jens Wenzel Andreasen, Ballerup, Petter Næss, Aalborg, 
Kjeld A. Larsen, Frederiksberg, Søren Egge, Århus, Peder Hvel-
plund, Hjørring, Johannes Lund, Ringsted, Per Clausen, Aalborg, 
Christian Bundgård, Djursland, Jørgen Holst, Roskilde, Åse Christi-
ansen, Næstved, Sune Bach, Valby.

4.1.91 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 127 – 135 og side 7 linjerne 1 – 4

Erstattes af følgende:
”Med ovenstående mål sætter Enhedslisten en klar kurs for udvik-
lingen af partiet. Udviklingen er nødvendig ikke blot for at blive 
en organisation, som kan rumme, engagere og uddanne sine med-
lemmer. De organisatoriske mål er også en forudsætning for at En-
hedslisten kan bidrage til styrkelse af klassekampen i Danmark, 
for at organisere og aktivere brede dele af arbejderklassen og alle 
progressive dele af befolkningen. Organisationens udvikling er 
derfor afgørende for at tage de næste skridt i retning af at opbyg-
ge en socialistisk modpol til kapitalismen, et svar på dens krise og 
overklassens forsøg på at tørre regningen af på arbejderklassen. 
Arbejdet begynder i dag.”

Begrundelse
Ændringsforslaget har to formål. For det første skal afslutningen 
afspejle, at resolutionen handler om den organisatoriske udvik-

ling. For det andet er det nødvendigt at fjerne formuleringen om, 
at partiet blot skal skrotte sit nuværende program uden en forud-
gående diskussion om hvad der skal ændres i et nyt program. En 
sådan beslutning skal ikke sniges ind i slutningen af et organisa-
torisk udviklingspapir, men må i stedet ske på baggrund af en de-
bat i partiet om, hvilke dele af programmet vi ønsker at ændre. 

Selvom det er en god idé at diskutere programmet, så må beslut-
ningen tages efter behandling på et selvstændigt punkt og ikke 
forplumre en organisatorisk debat. 

Stillet af Anders Hadberg, Nørrebro Park, og Katrine Toft Mikkel-
sen, Brønshøj-Vanløse.

4.1.92 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 128-130

Sætningen ændres til :
“Gennem denne kamp kan arbejderklassen og alle progressive dele 
af befolkningen komme til at stå stærkere, blive bedre organise-
ret, og mere samlet – samt fremsætte de krav, der peger fremad.”

Begrundelse:
Vi forestiller os, at det at kræve udvidelser i befolkningsflertallets 
forhold og rettigheder, må være røget ud ved en fejltagelse.

Stillet af Bornholm afd.

4.1.93 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 132

Ændring i l. 132:
”for en socialistisk udvikling.” ændres til ”for socialisme.” 

FOTO: FLICKR
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Begrundelse: 
Denne formulering bringer også papiret mere i overensstemmelse 
med principprogrammet. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

4.1.94 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linjerne 133 - 35:

Slettes.

Begrundelse:
Dette virker noget ”gammeldags” og floskelpræget. Egentlig burde 
hele afsnittet omformuleres til moderne sprogbrug og en tidssva-
rende analyse af hvilke befolkningsgrupper vi henvender os til.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.95 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 6, linje 135

Ændring i l. 135:
”socialismen” ændres til ”den socialisme, som Enhedslisten aktivt 
begynder at relancere som alternativ den kriseramte kapitalisme. 
Dette skal ske sideløbende med, at vi internt får forfinet og præci-
seret vores socialisme-forståelse ved at vedtage et letfordøjeligt 
papir til offentlig brug på årsmødet i 2013.   

Begrundelse:
Her konkretiseres det, at socialisme er en vision og et perspektiv, 
som vi skal ud over scenekanten med. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

4.1.96 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 7, linje 1-2

Erstattes af:
Derfor påbegynder Enhedslisten efter årsmødet 2012 en visions-
debat om hvordan fremtidens socialistiske samfund kan indret-
tes. Debatten skal munde ud i et katalog over mulige måder at or-
ganisere et sådant samfund på. I forlængelse af denne debat skal 
vores nuværende partiprogram diskuteres og – hvis der er flertal 
for det – også revideres. 

Begrundelse
Vi skal ikke begynde at lave programmet om før vi har diskuteret 
hvor vi vil hen og har diskuteret hvad der er godt og skidt i det nu-
værende program. 

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov 

4.1.97 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 7, linje 1-2

Ændres som følger:
” Derfor påbegynder Enhedslisten efter årsmødet 2012 en ajourfø-
ring af principprogrammet, der fortsat baseres på Enhedslistens ra-
dikale socialistiske grundholdninger og perspektiv, men tager høj-
de for udfordringerne i den aktuelle politiske udvikling med perma-
nent og ekstrem borgerlig krisepolitik, der indebærer drastiske an-
greb på den offentlige sektor og forringelser for lønarbejderne og 

den brede befolkning, samt for de grundlæggende forandringer i 
kapitalismen og i klasse-, magt- og ejendomsstrukturerne.”

Målet er at inddrage…...

Begrundelse:
Enhedslistens principprogram er glimrende som udtryk for partiets 
socialistiske ståsted og perspektiv med en grundliggende kritik af 
kapitalismen. Der er ingen grund til at begynde forfra – og slet ikke 
at bruge tid og kræfter på dette i den nuværende politiske situation, 
der i høj grad kræver ressourcer til og debat om taktik/strategi og 
handling.  Men der et behov for en politisk ajourføring og en udbyg-
ning af kritikken af kapitalismen i forhold til en ny politisk situati-
on, samt en fornyelse af klasseanalysen således at principprogram-
met tager højde for klassesammensætningen af nutidens samfund. 
Samt også en ajourføring af det sproglige udtryk for at gøre teksten 
mere forståelig for medlemmer og interesserede i dag. Dette kan 
også tjene til at inddrage medlemmerne i en debat om Enhedsli-
stens socialistiske grundlag og politik i den aktuelle situation.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro.

4.1.98 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
I Årsmødehæfte 1 angivet som ændringsforslag nr 4.1.1.
Side 7, linje 1-4

Ændres til:
”Derfor påbegynder Enhedslisten efter årsmødet 2012 en diskus-
sion af vores partiprogram. Målet er, at medlemmer der herefter 
ønsker at stille ændringsforslag til partiprogrammet, er rustet til 
det. Det er vigtigt, at det store flertal af partiets medlemmer del-
tager 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.

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

Linje 1-4, side 7 udgår.
Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

4.1.100 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 7, linje 3-4

Linjen skal slettes fra kommaet ”, men vi vil også invitere fagfor-
eninger og græsrodsbevægelser til at deltage i denne debat.”

Begrundelse
Det er kun medlemmer af Enhedslisten, der skal tage stilling til 
indholdet af et eventuelt nyt principprogram. Hvis fagforeninger 
eller græsrodsbevægelser har noget at tilføje må de blive medlem-
mer af Enhedslisten.

Stillet af Vejle afd.
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4.2 baggrundspapIr.  
forslag om udarbejdelse 
af nyt program
Dette er et baggrundspapir til orientering. Der kan ikke stemmes 
om papiret på årsmødet.

Et nyt program skal tage udgangspunkt i en analyse af kapitalis-
mens seneste kriseudvikling, den stigende udbytning af menne-
sker og natur, de voksende klima- og miljøproblemer, et opgør med 
den blinde vækstfilosofi og en vurdering af de aktuelle styrkefor-
hold og betingelserne for at de samfundsforandrende kræfter kan 
komme til udfoldelse afsluttende med vores vision for et sociali-
stisk samfund.

Der lægges op til at udarbejde et kortfattet principprogram. 
Ved siden af udarbejdes der som hidtil løbende arbejdsprogram-

mer på de forskellige politikområder.
Arbejdet med  Enhedslistens nuværende program blev påbe-

gyndt for 10 år siden og blev vedtaget på årsmødet i 2003.
Siden da har Enhedslisten på flere områder udbygget og ud-

viklet politik byggende på principper, der er klarere og mere ud-
dybende beskrevet end i det nuværende program f.eks. vedr. 
den økonomiske politik, sikring af demokratiske rettigheder og 
retssikkerhed, sammenhæng mellem frihed og fællesskab, kon-
trol med energiforsyningen, demokratisering af kommunerne 
mm.

1. Det kapitalistiske systems skærpede krise
I 2003 befandt kapitalismen sig stadig på toppen af en hektisk 
højkonjunktur. Ti år senere befinder kapitalismen sig i en dyb 
økonomisk krise. Den økonomiske magt har samlet sig på fær-
re og færre hænder. I 2010 var summen af verdens finansielle 
transkaktioner 70 gange større end verdens samlede BNP.  Det 
har medført enorm vækst i uligheden i de enkelte lande og lan-
dede imellem. Sammenbruddet og problemerne i de finansiel-
le systemer søges løst ved at komme spekulanterne og banker-
ne til undsætning, mens ofrene lades i stikken. Større og større 
dele af økonomien er domineret af  kapital- og hedgefonde og an-
dre finansielle investorer, der ikke er interesseret i produktion til 
gavn for menneskene, men alene i at indkassere profit og kort-
sigtede værdistigninger. Velfungerende virksomheder tømmes 
for funktioner og opgives, andre flyttes til lande med lavere løn- 
og miljøkrav. Opgaver udliciteres og outsources og jobbene for-
svinder. 

I de forløbne ti år har uhæmmet grådighed lagt store dele af ver-
densøkonomien øde, og gennem dereguleringer og privatiserin-
ger er offentlige værdier blevet udplyndret og naturressourcer-
ne udpint med voksende klima- og miljøproblemer til følge. Efter 
11.september ses der samtidig en vækst i militarisme og terror-
bekæmpelse, der har ført til indskrænkninger af og angreb på fri-
hedsrettigheder, demokratiske rettigheder og undergravning af 
retssikkerheden.

Det har bragt de 99% i modsætning til den ene procent, der 
har skaltet og valtet med mennesker og natur. Der er tale om en 
dybtgående systemkrise og det giver grundlag for at skærpe 
vores systemkritik og gøre det klart, at ”vi vil ikke betale for de-
res krise”, og at der er brug for et opgør med den blinde vækst-
filosofi.  

Danmarks tilslutning til Euro-pluspagten vil i endnu højere grad 
underlægge dansk økonomi og skatte- og finanspolitik under Bru-
xelles. Samtidig benyttes krisen til at fremme en tættere integra-
tion og nye traktatændringer.

Et brud med kapitalismen bliver en mere og mere påtrængende 
nødvendighed.

2. De samfundsforandrende kræfter 
Den internationale arbejderorganisation ILO har for nylig vurde-
ret, at den sociale uro er voksende i 40 % af verdens lande i fru-
stration over jobmangel og økonomisk smalhals. Det globale ar-
bejdskraftudbud presser de lokale løn- og arbejdsvilkår. Den sti-
gende arbejdsløshed, nedskæringer på de offentlige budgetter og 
den totalt ulige fordeling af de økonomiske goder gør, at flere og 
flere ikke vil se passivt til længere, men selv vil bestemme ændrin-
gen og udformningen af deres samfund.

Kapitalismen benytter sig hele tiden af nye styringsmetoder 
og måder at organisere arbejdet og arbejdstiden på. Virksomhe-
der og institutioner reorganiseres, omstruktureres og specia-
liseres i et væk. Faste job forsvinder og erstattes af kortvarige 
projektjob og flere og flere bureauer formidler kortvarig beskæf-
tigelse.

Det kræves, at arbejdsstyrken er tilsvarende fleksibel og om-
stillingsparat og i konstant selvudvikling for ikke at stå med for-
ældede kvalifikationer. Det medfører tab af identitet, fællesskab, 
samhørighed og kamperfaring.

Under dække af at ville afbureaukratisere indføres New public 
management-metoder på tilsvarende måde i det offentlige.

Denne udvikling er accelereret i de forløbne ti år og det er nogle 
af de forhold, der har været med til at svække arbejderklassen og 
dens organisationer og som der må gøres op med.

3. Socialisme betyder en dybtgående økonomisk og politisk 
demokratisering
Socialisme betyder at samfundsøkonomien indrettes på at til-
fredsstille menneskers behov i stedet for at blive styret af kapi-
talens jagt på profit. Enhedslisten har siden 2010 udarbejdet ”So-
cialistiske svar på krisen” som indeholder mange forslag, der viser 
vej til socialisme, samt forslag om den offentlige sektor som mo-
tor, som også indeholder elementer, der umiddelbart kan indgå i et 
nyt program.

Vi har til opgaver at give socialismen ny fortællekraft. Socialis-
me er en stræben efter et samfund, der giver alle lige muligheder, 
der bygger på fællesskab og solidaritet, der er mere retfærdigt og 
menneskeværdigt.

4. Et nyt program som alle medlemmers ejendom
Man skal ikke skrive programmer i tide og utide, men når tiden og 
udviklingen kræver det og kræfterne er til det. 

Enhedslisten har fået styrket sin vælgertilslutning og er vokset 
i medlemstal. Det stiller Enhedslisten overfor nye opgaver med at 
udvikle politik og aktivitet. Det er derfor vigtigt, at alle medlem-
mer har/får ejerskab til Enhedslistens program. 80% af medlem-
merne er meldt ind efter vedtagelsen af det nuværende program 
i 2003. 

Ved udarbejdelse af programmet skal vi trække på al den viden, 
indsigt og erfaring, som partiet rummer. Det er oplagt at inddrage 
alle partiets medlemmer i udformningen af partiets grundlag og 
principper. Den bedste måde at få ejerskab er ved selv at bidrage 
til udarbejdelse af et nyt partiprogram.
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5.1 sKattepolItIK  
for ejerbolIger

5.1.1 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 7 linje 78

Til punkt A føjes:
”, men den formue der ligger i private boliger bør beskattes som an-
dre formuer.”

Begrundelse:
Formuer er et legitimt beskatningsmål uanset hvilken form de har.

Stillet af Héðinn Björnsson, Østerbro.

5.1.2 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 7 linje 79

B bliver til: Den samfundsskabte værdistigning i boliger skal be-
skattes, men inflation er ikke et hensigtsmæssigt skattegrundlag.

Begrundelse:
Hvis der kommer en periode med høj inflation og en høj rente (fx. 
i forlængelse af en bankkrise) vil det være yderst problematisk at 
beskatte forskellen uden at tage hensyn til inflationen.

Stillet af Héðinn Björnsson, Østerbro.

5.1.3 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 7, linje 86-88

Forslag: Slet hele afsnit D om grundskyld, side 7, l. 86-88.

Begrundelse:
Jeg arbejder i Lejernes LO i Hovedstaden og ved at grundskyld er 
en dårlig knap at skrue på. Problemet er at alle lejere skal betale, 
både almene lejere og alle private lejere (og erhvervslejere) – alle 
ejere kan bare sende hele regningen videre til deres lejere.

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen.

5.1.4 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 7 linje 92

Adderes efter ordet ejendommen: ”og tages hensyn til inflation.

Stillet af Héðinn Björnsson, Østerbro.

5.1.5 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 7, linje 95-97.

”Skatten kan indefryses i forbindelse med køb af en ny ejendom, 
men forfalder, når ejeren forlader ejendomsmarkedet eller belå-
ner en gevinst.” 

Forslag: Sætningen slettes.

Begrundelse
Sætningen er HB’s tilføjelse til den model som et flertal af bolig-
udvalget kunne tilslutte sig (jf. Baggrundspapiret). Ved at fjer-
ne denne sætning mener vi at holdningen blandt flertallet i ud-
valget er repræsenteret og hermed lagt frem til årsmødets af-
gørelse.

For en opsummering af boligudvalgets opfattelse af fordele ved 
beskatning af hvert salg henholdsvis beskatning ved ”exit”, hen-
vises til baggrundspapiret (s. 8 i årsmødehæfte 1). Ganske kort 
mener udvalget at skat ved hvert salg begunstiger statskassen og 
fællesskabet, og medvirker til at ligestille eksisterende og nye bo-
ligejere, hvorimod skat ved ”exit” i højere grad begunstiger eksi-
sterende boligejere.

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen, Jean Thierry, Nordvest, 
Lene Rygaard Jessen, Albertslund og Jens Wenzel Andreasen, Balle-
rup.

5.1.6 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 7, linje 98-99
 
”ophæves” ændres til ”udfases”

Begrundelse:
Skattestoppet for ejendomsværdiskatten betyder at skatten be-
regnes af den offentlige vurdering fra 2001. Vurderingerne er si-
den steget 200-300% (eller mere i 2008 da de var højest). Det ko-
ster statskassen et to-cifret milliardbeløb årligt. Men, fx for en bo-
lig som i 2001 var vurderet til 1 million kr. og som i dag er vurde-
ret til 2 millioner kr., vil en ophævelse af skattestoppet betyde en 
årlig merudgift for boligejeren på 10.000 kr. Det er en ganske stor 
ekstraudgift som kan have alvorlige konsekvenser for en familie. 
Derfor bør skattestoppet udfases over en kort årrække. Formule-
ringen giver en vis manøvredygtighed i en egentlig forhandling 
vedrørende en ophævelse. 

Stillet af Jens Wenzel Andreasen, Ballerup, Lene Rygaard Jessen, 
Albertslund, Merete Lindegaard, Allerød.

5.1.7 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 7, linje 100-101

Punkt G ændres til: ”Når salgsgevinstskatten er indført, sænkes 
ejendomsværdiskatten, hvis det er socialt og økonomisk forsvar-
ligt, tilsvarende til den indkomst, som salgsgevinstskatten giver i 
de pågældende år.”

Begrundelse:
Med den totale fjernelse af ejendomsværdiskatten på ejerboliger, 
som HB foreslår i G, risikerer vi at miste skatteindtægter, og hvis 
betalingen af salgsgevinstskatten kan udsættes til sidste bolig-
handel, som HB også foreslår, så risikerer vi, at vi trods gode hen-
sigter får et hul i statskassen og en øget social ulighed i meget lang 
tid.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest
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6.1 resolutIon om fn,  
mIlItære aKtIoner  
og danmarKs  
fremtIdIge rolle

6.1.1 ÆF til ”Resolution om FN.”
Forslag 6.1 er trukket, jf. forslag 6.3.

Side 9, linje 7

I begyndelsen af afsnittet ændres følgende (som konsekvens af 
ændringsforslaget nedenfor):
”Før der som absolut sidste udvej tages skridt til militær indgriben 
i en konflikt må alle former for freds- og konfliktmægling være for-
søgt.” ændres til:

”Før der som sidste udvej tages skridt til militær indgriben i en 
konflikt må alle former for freds- og konfliktmægling som hoved-
regel være forsøgt.”

Til sidst i afsnittet tilføjes:
Udvikler en konflikt sig, så der åbenlyst kan forventes folkedrab, 
kan FN i absolut yderste nødstilfælde med det nødvendige man-
dat indsætte fredsbevarende styrker efter de ovenfor beskrev-
ne retningslinier, inden diplomatiet har været fuldt afprøvet for 
at standse folkedrabet og skille parterne. De diplomatiske proces-
ser skal iværksættes sideløbende og fortsætte, når folkedrabet er 
standset, parterne er skilt, våbenhvile er opnået etc.

Begrundelse
Det er et glimrende forslag, men der må være en mulighed for hur-
tig indgriben i yderste nødstilfælde.

FN og omverdenen reagerede ikke aktivt over for folkedrabene i 
Rwanda. Havde vi brugt den foreslåede model dengang, havde de 
nået at slå hinanden ihjel i nøjagtigt samme omfang, som de gjor-
de (800.000). Hvad gør vi så? Stiller os op med denne resolution i 
hånden og siger, at vi gjorde skam, hvad vi kunne? Det løber mig 
koldt ned ad ryggen!

Det er fedt nok, hvis det beskrevne virker, men diktatorer og 
voldelige regimer tager ikke hensyn til, at der ligger nogle resolu-
tioner om menneskerettigheder og krigsførelse. Derfor må vi også 

erkende, at der i yderste nødstilfælde kan være behov for, at FN 
kan gribe ind og standse en så dræbende konflikt, som den vi så i 
Rwanda og så tage diplomatiet derfra.

Stillet af Torben Kjær, Hillerød.

6.1.2 ÆF til ”Resolution om FN.”
Forslag 6.1.2 er trukket, jf. forslag 6.3.

Side 10, linje 64

I linje 64 tilføjes overskriften ”Reform af FN”

I linje 65 indsættes nyt afsnit:
”FN er en nødvendig institution til håndtering af konflikter. Den 
globale udvikling gør, at FN er mere nødvendig end nogensinde. 
Der tegner sig fremtidige konflikter om dominans i Stillehavs-
området, i Arktis, måske i rummet og kamp om de sidste fossile 
brændsler, om vandforsyningen og andre ressourcer. Samtidig er 
der brug for handlekraft for at kunne håndtere globale problemer 
som finanskapitalens uansvarlighed, klimaproblemerne og påta-
ge sig ansvar for klimaflygtninge.

Men FN er præget af tab af autoritet, magtesløshed og svag øko-
nomi. Organisationen har behov for tre afgørende ændringer:
• FN skal have den nødvendige kapacitet til at indgå aktivt i freds-
 - og konfliktløsning
• FN skal afspejle af nutidens geopolitiske realiteter
• FN skal ændre betingelserne for magtanvendelse ved folke- 
 drab, etnisk udrensning og forbrydelse mod menneskeheden.

Vi vil arbejde for en reform, der indeholder følgende punkter:
• FN og medlemslandene skal opbygge kapacitet og kompetencer,  
 der aktivt kan medvirke til freds- og konfliktløsning – i samar- 
 bejde med de enkelte landes freds- og konfliktforsknings insti- 
 tutter
• afskaffelse af vetoretten i Sikkerhedsrådet
• kun faste pladser i Sikkerhedsrådet besat med de folketalsmæs- 
 sigt og økonomisk afgørende lande i de forskellige verdensdele
• oprettelse af Regionale Råd til supplement af Sikkerhedsrådet
• præcisering af kriterierne for økonomisk eller militær magtan- 
 vendelse mod et medlemsland, også omfattende de situationer,  
 som ikke er dækket af FN-Pagten, men af Right to Protect

FOTO: wwARBy/FLICKR



33Årsmøde 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

• krav om kvalificeret flertal, f.eks. 2/3, for magtanvendelse såvel  
 i Sikkerhedsrådet som i det pågældende Regionale Råd
• etablering af en selvstændig FN-styrke til håndhævelse af FNs  
 beslutninger (som det oprindelig var tanken), f.eks. finansieret  
 ved en procentdel af de enkelte landes militærbudgetter.

Det er hovedbestyrelsens og folketingsgruppens opgave at skabe 
folkelig og parlamentarisk opbakning, der kan bære en sådan re-
form igennem.”

Derefter fortsætter resolutionen med: ”Vi er overbeviste om...”

Stillet af Christian Juhl, Silkeborg, Nikolaj Villumsen, Ydre Nørre-
bro, og Lole Møller, Brønshøj-Vanløse

6.2 Krig, fred og FN
Forslag 6.2 er trukket, jf. forslag 6.3.

Stillet som alternativ til forslag ”6.1 Resolution om FN, militære ak-
tioner og Danmarks fremtidige rolle”

Denne resolution er udarbejdet dels med udgangspunkt i den re-
solution om FN, der blev vedtaget på årsmødet i 2009, dels på bag-
grund af vores erfaringer og diskussioner i perioden siden da, ikke 
mindst i forbindelse med interventionen i Libyen sidste år.

imperialismen fører til krig 
Den verden vi lever i er desværre langt fra fredelig. Krig og konflikt 
er hverdag mange steder. Det skyldes først og fremmest det ver-
densomspændende system, vi kalder imperialismen. Det er den 
globale kapitalisme, hvor der er kamp om adgang til markeder og 
ressourcer. Denne kamp udgør et kompliceret spil, hvor der er mod-
sætninger mellem imperialistiske magter som USA, EU og Kina.  Dis-
se regeringer og herskende grupper som på den anden side har fæl-
les interesse i, at andre lande bliver fastholdt under deres kontrol. 

Danmark er et imperialistisk land. Som et lille land, er Danmark 
afhængig af alliancer for at kunne optræde imperialistisk. Dan-
mark er med i EU og har samtidig en meget tæt alliance med USA. 
Alliancen med USA er bl.a. til gavn for Mærsk, der opererer globalt 
og har store interesser i USA og kontrakter med USA’s militær. 

Det er en af venstrefløjens vigtigste opgaver at afsløre og be-
kæmpe imperialismen. Det skal naturligvis ikke føre til en ukritisk 
støtte til diktatoriske regimer, der er i konflikt med imperialistiske 
magter, men heller ikke til blåstempling af vestlig propaganda om 
humanitære interventioner og regimeskift. I kampen mod under-
trykkelse og for demokrati er de imperialistiske magter en meget 
ringe og upålidelig alliancepartner.

fNs rolle er tvetydig
FN blev dannet på baggrund af det massive ønske om at undgå 
fremtidige krige efter verdenskrigenes rædsler. FN pagtens er-
klærede formål er at forhindre krig og militære aggressioner, gen-
nem et tæt og regelbaseret samarbejde mellem ligeberettigede 
nationer, og forbedre de sociale og økonomiske forhold for ver-
dens folkeslag. Enhedslisten deler til fulde FNs målsætning. Kun 
gennem et ligeværdigt samarbejde mellem verdens folkeslag kan 
krig, konflikt undgås og den globale junglelov udfordres. FN kan 
udgøre en vigtig modvægt til regionale stormagter som EU, Kina 
og supermagten USA.

Desværre har FN aldrig kunnet leve op til sit formål. Vi har væ-
ret vidne til utallige angrebskrige og konflikter uden at FN har 
kunnet eller ville forhindre dem, og FNs indsats har været præget 
af dobbeltmoral. Der er talrige eksempler på, at der gælder forskel-
lige regler alt efter stormagternes interesser. I Afghanistan har vi 
set hvordan krig og besættelse med massive krænkelser af men-
neskerettighederne bliver ført med FN-mandat.

Problemet er, at FN uanset de smukke ord i FN-pagten, ikke for al-

vor har ændret ved de imperialistiske stormagters dominans. Dette 
har også et konkret udtryk i sikkerhedsrådet, hvor sejrherrerne fra 
2. verdenskrig er permanente medlemmer og har veto-ret. Det bety-
der, at der kun bliver sat magt bag ordene, når det passer stormag-
terne. FN har dog i en række tilfælde, som f.eks. i forbindelse med in-
vasionen af Irak udgjort en modvægt til stormagternes interesser.

En lang række FN-institutioner har til formål at forbedre for-
holdene for verdens befolkning. De spiller hver især en positiv rol-
le, uanset om det er ved at påpege menneskerettighedskrænkel-
ser eller hjælpe flygtninge fra krig. Men der er en næsten omvendt 
proportionalitet mellem deres positive rolle og den vægt, de rige-
ste lande tildeler disse institutioner.

Enhedslisten ønsker at styrke FN på det sociale og økonomiske 
område Vi ønsker derfor også de internationale organisationer, 
der regulerer handel og økonomi nedlagt og erstattet af institu-
tioner i FN-regi, der sætter sociale og miljømæssige hensyn over 
markedsinteresser.

Enhedslisten støtter en reform af FN, således at stormagternes 
indflydelse minimeres, f.eks. at deres vetoret i sikkerhedsrådet 
bortfalder. Samtidig skal FNs fredsbevarende rolle og fokus for-
stærkes.

Erfaringerne fra Libyen
I Libyen blev en FN-resolution meget hurtigt brugt til at NATO 
greb ind, med Frankrig og Storbritannien som drivende kræfter, og 
støttede den ene side i en borgerkrig meget aggressivt. Den dan-
ske regerings forsikringer til Enhedslisten, om at der ikke var tale 
om en krig for en regimeskifte, viste sig at være helt værdiløse.

Libyen krigen har demonstreret at når NATO først har fået en 
autorisation fra sikkerhedsrådet til at gå i krig – så kræver det en 
ny resolution fra sikkerhedsrådet at trække denne tilbage – og en 
ny resolution kræver enstemmighed blandt de permanente med-
lemmer. Dvs. en resolution fungerer som en autorisation til at gå i 
krig der ikke uden videre kan trækkes tilbage.

NATO misbrugte FN mandatet til en klassisk regimeskifte ope-
ration, som vi har set det i Irak og Afghanistan. Det viste sig ikke 
bare at være et svigt overfor FN mandatet, men førte også til kaos 
i Libyen med grove overtrædelser af menneskerettighederne 
og mulige etniske udrensninger til følge. Derfor vil det fremover 
være vigtigt for Enhedslisten, hvem der vil være ledende i en akti-
on, som den i Libyen. Borgerkrigen i Libyen førte til et regimeskif-
te – men samtidig er de nye magthavere i Libyen blevet bundet op 
på en alliance med NATO. 

Vi har meget lidt reel dokumentation for hvilke civile og militæ-
re krigen og bombekampagnen førte til. Det er meget tvivlsomt om 
udviklingen i Libyen vil føre i demokratisk retning og Libyerne bli-
ve de reelle herrer i Libyen efter Gadaffi. Meget tyder på at Libyen 
reelt bliver underlagt vestlige interesser.

Danmarks deltog i krigen med en 7 måneder lang bombekam-
pagne hvor 6 danske F 16 fly fløj 600 missioner, smed 923 såkaldte 
præcisionsbomber og brændte 16 millioner liter flybrændstof af, 
til en pris af 620 millioner kroner. 

Det var Libyenkrigens ironiske logik at NATOs intervention 
startede med det angivelige formål at stoppe belejringen af Beng-
hazi pga. bekymringen over drab på civilbefolkningen og den slut-
tede med belejringen af Sirte, hvor NATO støttede angriberne, 
uden at den vestlige presse rejste spørgsmålet om civile ofre.

Disse meget negative erfaringer vil indgå i Enhedslistens vur-
dering i fremtiden, af forslag om at Danmark skal deltage i militæ-
re interventioner.

Den internationale retsorden
Enhedslisten går ind for en international retsorden, hvor et folk 
har ret til at gøre oprør mod diktatur og besættelse – om nødven-
digt også med våben, som frihedskæmperne i Danmark. Men det er 
afgørende hvilke midler, der anvendes. Målet helliger ikke midlet. 
Tværtimod har vi alt for ofte set, at midlerne påvirker målet. Hvis 
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der begås krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser i 
kampen mod et diktatur, så ender det ofte med at de, der bekæm-
pede diktaturet, selv bliver diktatorer. Enhedslisten er klart imod 
terror i betydningen vold mod uskyldige civile. Og det uanset om 
terror begås af en diktator eller af de, der gør oprør mod diktato-
ren. Eller om terroren begås af demokratisk valgte regeringer.

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 sociale og de-
mokratiske organisationer overalt i verden, herunder ikke mindst 
faglige organisationer og kvindeorganisationer. Det er afgørende 
for opbygning af demokrati, at der er stærke folkelige organisati-
oner. Og at sådanne organisationer er i dialog med organisationer 
i andre 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.

Danmarks fremtidige rolle og det danske militær
Danmark rolle i fremtiden bør først og fremmest være at medvirke 
til freds- og konfliktløsning og deltage i humanitær indsats. Det er 
afgørende at få slået fast at demokrati kommer nedefra. Man kan 
ikke bombe sig til demokrati oppefra. Danmark kan være med til at 
skabe bedre vilkår for at befolkningerne kan skabe demokrati, fx 
ved at indgå i freds- og konfliktløsning og ved at støtte demokra-
tiske organisationer og sociale bevægelser. Vi skal satse på at op-
bygge kompetencer på disse områder - meget gerne sammen med 
de andre nordiske lande.

Det betyder bl.a. at vi ikke skal købe kampfly, men fly der kan 
bruges til overvågning i forhold til søredning, forurening mm. Ikke 
bygge krigsskibe, men skibe der kan anvendes til søredning, fiske-
riinspektion, forureningsbekæmpelse og som hospitalsskibe. Ikke 
købe eller bygge tanks, men minerydere, osv. Samtidig bør organi-
sationer der arbejder med civilt beredskab, internationalt huma-
nitært arbejde samt for konfliktforebyggelse opprioriteres. Vi skal 
opbygge kapacitet så vi meget hurtigt kan rykke ud med humani-
tær bistand. Både i forhold til naturkatastrofer og krige. 

Ingen tror i dag at der kan komme en udenlandsk invasion af Dan-
mark. Derfor er der intet behov for et forsvar der kan imødegå en så-
dan invasion. Derfor bør militæret som vi kender det i dag nedlæg-
ges og erstattes af en langt mindre organisation, der kan stå for det 
danske bidrag til fredsbevarende FN-indsats. Enhedslisten støtter 
ethvert forslag om færre midler til militæret og færre professionel-
le soldater.  Det er et selvstændigt mål at bekæmpe militarismen og 
militariseringen af vores samfund. Der skal derimod opbygges en 
langt stærkere forskning i fredsarbejde og konfliktløsning. 

venstrefløjens holdning til militær intervention
Krige opstår ofte pga. social nød og kaos, pga. stormagters ind-
blanding og fremme af økonomiske og politiske særinteresser. 
Krig bliver brugt til at undertrykke befolkningers legitime ret til 
at ville styre sig selv og deres økonomi. 

Derfor er indsatsen mod krig – før den opstår – og først og frem-
mest fra civile, den vigtigste fredsindsats. 

Respekt for folkeretten og staternes suverænitet er også vigtig 
for at hindre jungleloven i at råde. 

 Militære såkaldt fredsskabende FN-operationer kan dog i eks-
treme situationer være sidste udvej til at skabe sikre zoner til 
flygtninge eller til at forhindre alvorlige overgreb som etnisk ud-
rensning eller folkemord. Enhedslisten kan i sådanne ekstreme 
tilfælde støtte militære operationer.
 Det er en forudsætning for Enhedslistens støtte:

• At Enhedslisten forud for en beslutning har foretaget en selv-
stændig og grundig analyse af situationen og de involverede 
politiske og økonomiske interesser med inddragelse af såvel 
uafhængig ekspertise samt partiets egne udvalg og eksperter.

• At Interventionen har et præcist og utvetydigt FN-mandat.
• At interventionen ikke bliver brugt af stormagterne til at sikre

 deres interesser i området eller gennemtvinge et regeringsskif-
te i deres favør.

 
Det er desuden afgørende for Enhedslistens stillingtagen:
• At andre former for tvangsforanstaltninger i form af økonomisk

boycot, handelsboycot, våbenembargo, afbrydelse af diplomati-
ske forbindelser mv. er forsøgt og har vist sig at være forgæves.

• At der er gennemført en international uvildig fact-finding mis-
sion for at skaffe information om konfliktens baggrund, parter, po-
sitioner, hensigter og udenlandske interesser og evt. indblanding. 
Med det formål at forhindre at der handles på et skrøbeligt beslut-
ningsgrundlag under påvirkning af en skæv mediedækning.

• At alle relevante former for freds- og konfliktmægling er for-
søgt. Forhandlingerne må gives den nødvendige tid.

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro, Helge Bo Jensen, Albertslund, An-
ders Hadberg, Nørrebro Park, og Lene Rygaard Jessen, Albertslund

6.2.1 ÆF til ”Krig, fred og FN”
Side 33, linje 134 (årsmødehæfte 2)

I afsnittet ’Den internationale retsorden’, efter sætningen ”.. om 
nødvendigt også med våben, som frihedskæmperne i Danmark.” 
tilføjes:
”Danmarks tilslutning til de internationale terrorlister skal stop-
pes straks.”

Stillet af Niels Rolskov, Køge

6.2.2 ÆF til ”Krig, fred og FN”
Side 34, linje 7 (årsmødehæfte 2)

I afsnittet ’Den internationale retsorden’, efter sætningen ”.. de, 
der gør oprør mod diktatoren. Eller om terroren begås af demokra-
tisk valgte regeringer.” tilføjes:

”; men vi erkender også, at der kan forekomme utilsigtede civile 
tab i forbindelse med aktioner udført af modstandsgrupper og na-
tionale oprørsbevægelser.”

Stillet af Niels Rolskov, Køge

6.2.3 ÆF til ”Krig, fred og FN”
Side 34, linje 8  (årsmødehæfte 2)

I afsnittet ’Den internationale retsorden’ slettes sætningen
” Enhedslisten støtter kamp for demokrati og social retfærdighed, 
men vi støtter ikke nødvendigvis alle de, der konkret kæmper. Der 
kan være organisationer, der bruger metoder vi er imod. Der kan 
være organisationer, som har en politisk holdning, vi er uenige i.”

I stedet indsættes sætningen: 
”Enhedslisten støtter kamp for demokrati og social retfærdighed, 
men vi tillader os altid at have en konstruktiv, kritisk dialog med 
disse bevægelser – hvoraf nogle naturligt ligger Enhedslisten po-
litisk nærmere end andre.”

Stillet af Niels Rolskov, Køge.
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6.3 resolutIon om fn,  
mIlItære aKtIoner  
og danmarKs rolle
Dette forslag erstatter forslag 6.1 fra HB-flertallet og 6.2 fra Lene 
Rygaard Jessen, Helge Bo Jensen, Mikael Hertoft og Anders Had-
berg samt ændringsforslag 6.1.2 fra Lole Møller, Nikolaj Villumsen 
og Christian Juhl idet disse forslag trækkes.

Hovedbestyrelsen beklager at det har taget noget tid at nå frem 
til et fælles forslag, men bedre sent end aldrig. Medlemmerne kan 
stille ændringsforslag til dette forslag frem til 19. april kl. 12.00.

Den foreliggende resolution er dels udarbejdet med udgangs-
punkt i den FN-resolution, der blev vedtaget på årsmødet i 2009, 
dels på baggrund af vores erfaringer og diskussioner i perioden 
siden da - ikke mindst i forbindelse med interventionen i Libyen 
i marts 2011.

Resolution skal først og fremmest tjene som grundlag og vej-
leding for fremtidige beslutninger om støtte til militære missio-
ner i FN-regi og præcisere hvilke forudsætninger, der skal være 

opfyldt, før der kan blive tale om at gribe ind med militære for-
holdsregler.

Erfaringer fra Libyen krigen  
FN autoriserede med henvisning til den nye doktrin ”Responsibi-
lity to Protect” i resolution 1973 medlemslandene til at tage alle 
nødvendige skridt til at beskytte civilbefolkningen i Benghazy og 
påtage sig til opgaven med at etablere en No-Fly Zone.

Opfordringen blev fulgt af en række NATO-lande med Frankrig 
og Storbritannien som drivende kræfter. De deltagende lande mis-
brugte under NATO-kommandoen hurtigt FN-mandatet til meget 
aggressivt at støtte den ene side i en borgerkrig og til at gå efter 
et regimeskifte, som det tidligere er set i Irak og Afghanistan. Den 
danske regerings forsikringer om, at interventionen nøje ville hol-
de sig inden for det givne mandat, viste sig at være tomme.

Mandatet blev groft overtrådt. Er mandatet først blevet givet, 
kræver det ny enstemmighed i Sikkerhedsrådet at trække det til-
bage.  Der er således stor risiko for, at et givent mandat kan kom-
me til at fungere som carte blanche til at bryde et nok så snævert 
og begrænset mandatet med mindre det nøje overvåges at man-
datet overholdes.

Interventionen startede med det angivelige formål at stoppe 

FOTO: MySTUART/FLICKR
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belejringen af Benghazi på grund af bekymringen for foreståen-
de drab på civilbefolkningen og den sluttede med belejringen af 
Sirte, hvor Nato støttede angriberne uden at der blev sat spørgs-
målstegn ved de civile ofre, der forekom her.

Libyen er i dag præget af betydelige indre spændinger og mod-
sætninger mellem forskellige befolkningsgrupper. Der forekom-
mer grove overtrædelser af menneskerettighederne, hvor bl.a. 
forskellige etniske grupper udsættes for krænkelser.

Hændelsesforløbet viser:
• at krige som hovedregel fører til problematiske resultater, og at  
 faren for målforskydning er overhængende.
• at der til stadighed er fare for, at en intervention især vil blive  
 misbrugt af stormagterne til at sikre egne interesser.
• at det spiller en afgørende rolle hvem, der bliver de ledende ak- 
 tører i en given aktion.
• at princippet om “Responsibility to protect”, hvor man i en glo-

baliseret verden ikke vil se passivt til at borgere i et land bliver 
mishandlet af deres egne regeringer, kolliderer med det princip 
i international lov, der forbyder indblanding i et fremmed lands 
indre anliggender i respekt for den nationale selvbestemmel-
sesret.

• at det er vigtigt at præcisere at kriterierne for økonomisk og mi-
litær magtanvendelse mod et medlemsland også gælder de situ-
ationer, som ikke er dækket af FN-pagten, men af ”Responsibili-
ty to protect”, så det misbrug, som NATO gennemførte i Libyen, 
undgås i fremtiden.

• at stormagternes rolle skal minimeres fx. ved bortfald af ve-
toretten, samtidig med at FNs fredsbevarende rolle og fokus 
forstærkes.

• at Danmarks muligheder for at gøre en forskel ligger i at bidrage 
til forebyggelse af og fredelig løsninger på eksisterende konflik-
ter og at Danmark dermed vender sin udenrigspolitik væk fra 
NATO og USA og i stedet prioriterer FN. 

Den imperialistiske verdensorden
Krig og konflikt er hverdag mange steder. Enhver indblanding 
udefra vil påvirke magtforholdene i de pågældende konfliktom-
råder og resultatet vil ofte blive et andet end forventet. Der på-
går en intens kamp om markeder og dominans. Stormagterne 
forfølger geopolitiske mål og søger kontrol med vigtige natur-
ressourcer – alt lige fra olie og metaller til vand. Mange konflik-
ter har deres rod i historiske modsætninger, der er et resultat af 
kolonitidens skematiske opdelinger af landområder uden hen-
syn til lokale økonomiske og befolkningsmæssige forhold.  I dag 
spiller nationalstaterne ikke samme rolle som tidligere målt med 
den indflydelse, som den internationale finanskapital råder over. 
Internationale organisationer som IMF, wTO og Verdensbanken 
udøver sammen med de 147 største multinationale selskaber to-
tal økonomisk dominans, som de fleste nationalstater er ude af 
stand til at matche.

Især USA har udfoldet en brutal fremfærd i verdens kriseom-
råder. Den økonomiske krigsførelse har bl.a. bestået i privatise-
ring af offentlige virksomheder, underminering af sociale syste-
mer, afvikling af strukturer til regulering af de frie markedskræf-
ter, bekæmpelse af fagbevægelserne og andre folkelige organisa-
tioner. 

Samtidig bliver  stadig flere militære opgaver udliciteret til pri-
vate korps og firmaer. Mange steder råder der en krigsøkonomi ba-
seret på illegal handel med narkotika, våbensmugleri og opkræv-
ning af beskyttelsespenge. Det giver lokale krigsherrer mulighed 
for at vinde fodfæste og hverve fattige mennesker som soldater.

FNs rolle og muligheder er ikke uafhængig af de eksisterende 
magtforhold og konflikternes karakter. Der kan være tale om in-
ternationale konflikter mellem to eller flere selvstændige sta-
ter, mellem tidligere kolonimagter og befolkninger, der kæmper 
for reel økonomisk og politisk selvstændighed og indre konflik-

ter mellem befolkningsgrupper inden for en stat. Ofte vil kon-
flikterne antage blandingsformer og have meget sammensat 
karakter.

Det er fortsat en af venstrefløjens vigtigste opgaver at bekæm-
pe imperialismen og blotlægge og afsløre de imperialistiske inte-
resser, der som oftest skjuler sig bag de fine ord om demokrati og 
menneskerettigheder. Det skal ikke føre til en ukritisk støtte til 
diktatoriske regimer, der er i konflikt med imperialistiske magter, 
men heller ikke til blåstempling af vestlig propaganda om humani-
tære interventioner og regimeskift. I kampen mod undertrykkel-
se og for demokrati er de imperialistiske magter en meget ringe og 
upålidelig alliancepartner.

militære aktioner som sidste udvej
Før en militær indgriben kan komme på tale som en absolut sidste 
udvej for at skabe sikre zoner for flygtninge, forhindre alvorlige 
overgreb som etnisk udrensning, folkemord og forbrydelser mod 
menneskeheden, må der arbejdes på at finde politiske løsninger.

En væsentlig opgave består i at afdække og fremskaffe infor-
mation om konfliktens baggrund, parternes hensigter og positio-
ner og en vurdering af risikoen for at udenlandske interesser vil 
medføre indblanding i og optrapning af konflikten. En sådan viden 
er en nødvendig forudsætning for at undgå, at der handles på et 
skrøbeligt beslutningsgrundlag og under påvirkning af en medi-
edækning, som alt for ofte ikke afdækker konflikternes sammen-
satte karakter og hvor medierne selv optræder som parter i kon-
flikten og desuden accepterer militært betinget censur. 

Som et led i en freds-og konfliktløsningproces må der søges ned-
sat en bredt sammensat mæglingsgruppe bestående af diploma-
ter, kulturfolk, konfliktforskere, forhandlings- og forsoningseks-
perter. Initiativet kan udgå fra FN, regionale organisationer eller 
stater, der ikke har særlige interesser i konflikten, men som kan 
påtage sig rollen som mægler.

Som et led i denne proces kan der desuden tages skridt til at 
gennemføre høringer, hvor konfliktens parter får mulighed for at 
fremlægge deres synspunkter og egne forslag til løsninger. Det er 
vigtigt, at forhandlingerne gives den nødvendige tid som gør det 
muligt, at finde frem til løsninger, som alle parter kan leve med.

Hvis sådanne mæglingsforsøg viser sig resultatløse, kan der 
iværksættes sanktioner i form af økonomisk boycot, handelsre-
striktioner, våbenembargo, afbrydelse af diplomatiske forbindel-
ser mm., idet det dog må tages i betragtning at sådanne initiativer 
ofte vil ramme civilbefolkningen i højere grad end konfliktens le-
dende grupper.

Viser sådanne freds- og konfliktløsningsforsøg sig at være for-
gæves må det nøje overvejes om, der skal gribes ind med såkaldt 
fredsbevarende eller fredsskabende forholdsregler. Det kan kom-
me på tale, at indsætte styrker fra FNs medlemslande, der har til 
opgave afvæbne konfliktens parter, overvåge en våbenhvile eller 
beskytte civile befolkningsgrupper mod at blive taget som gidsler 
og udsat for voldsomme overgreb. Også i denne fase vil det være 
vigtigt, at inddrage civile hjælpearbejdere såsom jurister, social-
arbejdere m.fl., der ved noget om den menneskelige dimension af 
konflikter og vold.

Uanset om der gribes ind i en konflikt med fredsbevarende el-
ler fredsskabende forholdsregler skal der formuleres snævre og 
præcise grænser for en sådan FN-missions beføjelser. Det konkre-
te mandat og adgangen til sanktioner må fastsættes fra gang til 
gang og må ikke føre til indgriben i en borgerkrig på den ene af par-
ternes side. Desuden skal mandatet være tidsbegrænset.

En forudsætning for Enhedslistens støtte kan sammenfattes i 
følgende:
• at Enhedslisten forud for en beslutning har foretaget en selv-

stændig og grundig analyse af situationen og de involverede 
politiske og økonomiske interesser med inddragelse af såvel 
uafhængig ekspertise samt partiets egne udvalg og eksperter.

• at interventionen har et præcist og utvetydigt FN-mandat.
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• at interventionen ikke bliver brugt af stormagterne til at sikre
deres interesser i området eller gennemtvinge et regeringsskif-
te i deres favør.

Danmarks fremtidige rolle
Danmarks såkaldt aktivistiske rolle i udenrigspolitikken bør i frem-
tiden først og fremmest bestå i at medvirke til freds- og konfliktløs-
ning og deltagelse i humanitære indsatser. Det er afgørende, at få 
slået fast at demokrati kommer nedefra. Man kan ikke bombe sig til 
demokrati oppefra. Danmark kan være med til at skabe bedre vilkår 
for at befolkningen kan skabe demokrati, fx ved at indgå i freds- og 
konfliktløsning og ved at støtte demokratiske organisationer. 

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, der ydes af organisationer, der arbejder 
med civilt beredskab, med internationalt humanitært arbejde og 
med konfliktforebyggelse opprioriteres. Der skal opbygges en til-
strækkelig kapacitet, der vil gøre det muligt at rykke ud med huma-
nitær 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 imøde-
gå 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-indsatser.  

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. 

Enhedslisten støtter ethvert forslag om færre midler til mili-
tæret og professionelle soldater. Det er et selvstændigt mål at be-
kæmpe militarismen og militariseringen af samfundet.

Den internationale retsorden
Vi skal være med til at styrke og reformere FN og den internatio-
nale retsorden.

Enhedslisten går ind for en international retsorden, hvor et folk 
har ret til at gøre oprør mod diktatur og besættelse – om nødvendigt 
også med våben, som frihedskæmperne under den tyske besættel-
se af Danmark. Men det er afgørende hvilke midler, der anvendes. 
Målet helliger ikke midlet. Tværtimod har vi alt for ofte set, at mid-
lerne påvirker målet. Hvis der begås krigsforbrydelser og menne-
skeretskrænkelser 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, af de der gør oprør mod 
diktatoren eller af demokratisk valgte regeringer.

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. 

reform af fN
FN er en nødvendig institution til håndtering af konflikter. Den 
globale udvikling gør, at FN er mere nødvendig end nogensinde. 
Der tegner sig fremtidige konflikter om dominans i Stillehavs-
området, i Arktis, måske i rummet og kamp om de sidste fossile 
brændsler, om vandforsyningen og andre ressourcer. Samtidig er 
der brug for handlekraft for at kunne håndtere globale problemer 
som finanskapitalens uansvarlighed, klimaproblemerne og påta-
ge sig ansvar for klimaflygtninge.

Men FN er præget af tab af autoritet, magtesløshed og svag øko-
nomi. 

FN-pagtens erklærede formål er at forhindre krig og militær ag-
gression gennem et ligeværdigt regelbaseret samarbejde mellem 
verdens folkeslag og nationer. FN er imidlertid ikke et folkenes 
verdensparlament, men et samarbejde mellem regeringer.

Enhedslisten vil presse på for en reform FN, der vil sætte orga-
nisationen i stand til at at udgøre en vigtig modmagt til de impe-
rialistiske stormagters dominans og forfølgelse af særinteresser.

Enhedslisten støtter en reform af FN, der sætter fokus på FNs 
fredsbevarende opgaver og rolle.

Der skal arbejdes for,  
• at FN og medlemslandene kan opbygge kapacitet og kompeten-

cer, der aktivt kan medvirke til freds- og konfliktløsning – i sam-
arbejde med de enkelte landes freds- og konfliktforsknings in-
stitutter.

• at vetoretten afskaffes i Sikkerhedsrådet og erstattes af beslut- 
 ninger taget med fx 2/3 kvalificeret flertal.
• at der oprettes Regionale Råd som supplement til Sikkerhedsrå- 
 det.

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.

fredskamp og folkelig mobilisering
Der er bundet umådelige økonomiske ressourcer i oprustning, vå-
benhandel og krigsførelse.

Danmark deltog i en 7 måneder lang bombekampagne med 6 
danske F16, der fløj 600 missioner, smed 923 såkaldte præcisions-
bomber og brændte 16 millioner liter flybrændstof af til en pris af 
620 millioner kr.

Det svenske analyseinstitut har netop opgjort tal, der viser at 
omsætningen i den globale våbenindustri i 2010 var på svimlen-
de 2.271 milliarder kroner hvilket svarer til en stigning på 60 % si-
den 2002. Våbenindustrien lever tilsyneladende i en uendelig høj-
konjunktur. Den voldsomme vækst skyldes dels krigene i Mellem-
østen, dels en uafbrudt modernisering af våben, der har aftjent 
deres værnepligt. 

Disse enorme summer kunne frigøres til at styrke FNs indsats 
på de sociale, økonomiske  og humanitære områder.

Der er behov for at få mobiliseret en global fredsbevægelse, hvor 
kampen for nedrustning og afrustning og iværksættelse kampag-
ner mod krigens købmænd er helt centrale opgaver. 
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7. IndKomne forslag

7.4.1 ÆF til ”Gode og billige boliger til alle!”
Side 13, linje 75-76

Sætningen ”Den kommunale grundskyld skal bevares, men de al-
mene boliger fritages.” ændres til ”Almene og private lejeboliger 
skal fritages for grundskyld, bl.a. ved ændring af Lejeloven.”.

Begrundelse:
Jeg arbejder i Lejernes LO i Hovedstaden og kender grundskyld fra 
arbejdet. Problemet er at alle lejere skal betale, både almene leje-
re og alle private lejere – alle ejere kan bare sende hele regningen 
videre til deres lejere. Det gælder også erhvervslejere men jeg kan 
gå med til at snittet skal lægges et sted i forhold til provenutabet. 
Forslaget skal også udmøntes i ændret lovgivning da lejelovgiv-
ningen i dag spænder ben i forhold til hvordan private lejeboliger 
opkræves.

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen.

7.5.1 ÆF til ”7.5 Forslag om ejerboliger”
Side 13, linje 129-131 

Slet dette afsnit (del af B) om grundskyld.

Begrundelse:
Jeg arbejder i Lejernes LO i Hovedstaden og ved at grundskyld er 
en dårlig knap at skrue på. Problemet er at alle lejere skal betale, 
både almene lejere og alle private lejere (og erhvervslejere) – alle 
ejere kan bare sende hele regningen videre til deres lejere.

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen.

7.5.2 ÆF til ”Forslag om ejerboliger”
Side 14, linje 6
Efter punkt D) tilføjes: ”E) Som supplement til den løbende ejen-

8. ændrIngsforslag  
tIl vedtægter
8.8 ÆF til § 6. Hovedbestyrelsen
Ved en beklagelig fejl kom dette vedtægtsændringsforslag ikke 
med i 1. årsmødehæfte, skønt det var indsendt rettidigt. Landskon-
toret beklager fejlen.

I afsnittet ”valg af hovedbestyrelse” tilføjes i slutningen af andet 
afsnit (om suppleantliste):
.. og køn, således at der følges samme princip for fordeling mellem 
kvinder og mænd som ved valg til HB.

Begrundelse:
Det er formentlig en fejl, at kønskvoteringen ikke også omfatter 
suppleanter. Den fejl rettes med ovenstående forslag.

Stillet af Kvindeudvalget

domsskat på ejerboliger indføres en mindre skat på salgsgevinster 
ved handel med ejerboliger”.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest.

7.16.1 ÆF til ”Forslag ang. EUN”
Side 17, linje 123

Til forslaget tilføjes: 
”Ved samme lejlighed bør HB tage initiativ til, at der i samarbej-
de med SUFs ledelse nedsættes et fællesudvalg vedr. ungdoms- 
og udannelses-politik. Fællesudvalget skal sikre at folk målrettet 
tilbydes dobbeltmedlemskab mellem de to organisationer, at der 
skabes én glidende overgang fra SUF til Enhedslisten, samt koor-
dinere det fælles arbejde omkring elev- og studenterpolitik og af-
klare problematikker om andre grænseflader. Det skal sikres, at 
de forskellige politik- og uddannelsesområder er repræsenteret i 
Fællesudvalget. ”

Begrundelse:
Til trods for den kontroversielle opstart af EUN er der en reel pro-
blematik med, at der kan opstå et tomrum mellem SUF og Enheds-
listen, som har været problematisk de sidste par år. Samt at det 
traditionsmæssigt har været sådan, at visse ungdomsfelter na-
turligt har hørt hjemme i SUF (elev-, gym- og lærlinge-politik) me-
dens andre har hørt hjemme i EL (Studenter-netværk, PLS og LL-
området fx.) Dette udvalg skal både sikre et tilbud til de unge med-
lemmer af Enhedslisten, som ikke er medlem af SUF, og en mere 
glidende overgang af aktive fra SUF til Enhedslisten. Samt sikre 
samarbejdsformer i erkendelse af, at noget ungdomsarbejde nød-
vendigvis kun vil ske i SUF, medens andet vil ske i EL-regi. 

Hvis der skal arbejdes konstruktivt med disse udfordringer, er 
det dog vigtigt at det sker i et organ, som nyder respekt og til-
lid fra begge organisationer. Derfor kan dette ikke opnås med det 
nuværende EUN, som derimod er stiftet som protest mod SUF og 
ikke just har vundet opbakning blandt Enhedslistens unge med-
lemmer.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Aarhus, og Jonathan Simmel, Nordvest.

FOTO: MARINA&ENRIQUE/FLICKR
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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 Hvalplund
31 Pernille Skipper
32 Peter Jensen
33 Rasmus Vestergaard Madsen
34 Rosa Lund
35 Rune Møller Stahl

36 Sarah Nørris
37 Solveig Munk
38 Stine Brix
39 Sune Blom
40 Søren Egge Rasmussen
41 Theis Nielsen
42 Torben Kjær

  

Rasmus Vestergaard Madsen, 
Århus
20 år, Økologisk landbrugselev og pt. i 
praktik nær Mariager fjord. 

Det betyder dog ikke, at arbejdet for 
mennesker og miljø står på standby. Ar-
bejdet i den lokale 3F-afdeling, bestyrel-
sesarbejde på landets eneste økologiske 
landbrugsskole og organisering af den 
kommende kommunalvalgkamp i 2013 
kører sideløbende med malkning og traktorkørsel. 

I Enhedslisten er vi klare i vores budskab: De rige skal betale for 
krisen! Dette er S/SF’s store problem, for det mener de for så vidt 
også, men intet er dog vigtigere for dem end regeringsmagten. Det 
betyder, at omfordeling for S/SF ikke er at trække skattelettelser-
ne til de rigeste tilbage, øge beskatning af nordsøolien og hvad vi 
nu ellers har leveret af gode ideer, men derimod afgifter der ofte er 
socialt skæve. Dette kan vi udnytte ved at være konkrete og jord-
nære i vores økonomiske politik, og samtidig binde det op på for-
slag der skaber beskæftigelse, bæredygtighed og rykker afgøren-
de ved uligheden i Danmark. 

Når det meget realpolitiske er sagt, mener jeg dog heller ikke, at 
vi skal være bange for at sige, hvad vi vil på lang sigt. I Jylland ple-
jer vi at kalde en spade for en spade, og dette skal bestemt træk-
kes ind i Folketinget. 

Meget politik i dag er lappeløsninger på et vækstsystem, der 
hverken kan eller bør vokse til månen, lappeløsninger på et sam-
fundssystem hvor økonomi er blevet moral med mantraet: ”Kan 
det betale sig?”.  Her skal vi fortælle om et andet og bedre sam-
fund, hvor det er mennesker og ikke økonomi der styrer.

I skal endelig ikke tøve med at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til 
mit kandidatur eller lign.

vestergaard186@hotmail.com 

9. vedtagelse af KandIdatlIste
Ved en beklagelig fejl kom en enkelt kandidats opstilling ikke med i 1. årsmødehæfte, skønt  
den var indsendt rettidigt. Landskontoret beklager fejlen. Opstillingen ses nedenfor.

opstIllede til urafstemningen er dermed følgende:
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1 Anders Hadberg
2 Anne Mette Omø Carlsen
3 Bjarne Thyregod
4 Brian Nielsen
5 Bruno Jerup
6 Carsten Oddershede
7 Christine Lundgaard
8 Helge Bo Jensen (tekst mangler)
9 Inger V. Johansen
10 Jakob Lindblom
11 Jakob Sølvhøj
12 Jan Kronborg
13 Janne Glerup
14 Jean Thierry
15 Jens Otto Madsen
16 Johannes Lund
17 John Jessen
18 Kurt Zirblad
19 Lars Hansen
20 Lars H. Hansen
21 Lasse P. N. Olsen
22 Lene Rygaard Jessen
23 Line Barfod
24 Lole Møller
25 Lone Høegh Christiansen

26 Michael Schølardt
27 Mie Susanne Lilje
28 Mikkel Andersen
29 Mikkel warming
30 Namdar Khezri
31 Niels Frølich
32 Niels Rasmussen
33 Nikolaj Villumsen
34 Ole Donbæk Jensen
35 Ole Hyldahl
36 Ole waagesen
37 Paw Nielsen
38 Per Clausen
39 Pernille Skipper
40 Pia Boisen
41 Rasmus Bredde
42 Signe Færch
43 Stine Brix
44 Sune Blom
45 Sune Hundebøll
46 Susanne Flydtkjær
47 Søren Egge Rasmussen
48 Søster From Petersen
49 Tobias Clausen

10.1 opstIllede tIl hovedbestyrelsen
Sidste deadline for opstilling til hovedbestyrelsen er torsdag d. 19. april kl 12.00.  
Samme dato er der frist for tilmeldinger til årsmødet, samt opstilling til Rød Fonds bestyrelse,  
lovudvalget og kritisk revisor.

Alle medlemmer af Enhedslisten kan stille op til hovedbestyrelsen. Du skal sende et foto  
og en opstillingstekst på maksimalt 1.500 anslag til landskontoret@enhedslisten.dk.

foreløbig liste over opstIllede:
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Anders Hadberg,  
Nørrebro Park
Fasthold kursen til venstre og opbyg or-
ganisationen

Hermed stiller jeg op til min tredje peri-
ode i Enhedslistens hovedbestyrelse. 

Jeg ønsker at bidrage til, at Enhedsli-
sten fastholder sin kurs til venstre som 
et klart alternativ til S og SF. Derfor vil jeg 
bidrage til at udvikle vores organisation 
på to måder i den kommende periode. For det første skal vi fasthol-
de og udbygge en krisepolitik, der sender regningen for krisen til 
de rige. Indtil videre er det lykkedes arbejdsgiverne med hjælp fra 
fagbevægelsens top – og den nye regering – at sende kriseregnin-
gen til lønmodtagerne og folk på overførselsindkomst. Enhedsli-
sten må møde S og SF’s borgerlige politik med klare socialistiske 
svar – det bliver afgørende i den kommende periode.

For det andet vil jeg arbejde for at opbygge vores politiske 
grunduddannelse. Med de mange nye medlemmer, vi er blevet, må 
vi opbygge vores organisation ved at tage grundlæggende debat-
ter om socialisme og vejen til forandring af det kapitalistiske sam-
fund. De debatter må forankres lokalt.

Slutteligt vil jeg arbejde på en bedre koordinering af Enheds-
listens indsats på daginstitutionsområdet. Vi har mange aktive 
forældre og pædagoger, der hver især løfter en stor opgave. En 
samlet indsats er nødvendig for at sikre en genopretning af vores 
børns hverdag.

Bor på Nørrebro, gift med Truus og er far til Marius på 4 år. Til dag-
lig arbejder jeg som politisk-økonomisk medarbejder på Enhedsli-
stens folketingssekretariat.

  

Anne Mette Omø Carlsen,  
Nørrebro Blågård
Vi har fået et stort parti, vi har fået et 
parti med indflydelse, vi har fået et me-
get mangfoldigt parti og et parti der har 
vist, at det vil noget med Danmark! 

Et sådan parti kræver en stærk, hand-
lekraftig og visionær ledelse – det vil jeg 
gerne være med til at arbejde for. Jeg har 
gennem det sidste år siddet i hovedbe-
styrelsen og har lært en masse om vores parti,  bla. gennem arbej-
det med finansloven, hvor jeg sad i følgegruppen. Året har givet 
mig mod på at fortsætte arbejdet med at bringe Enhedslisten vide-
re for at blive et større parti, men vigtigere et mere aktivt og hand-
lekraftigt parti. 

Jeg brænder for at forene det parlamentariske og det udenoms-
parlamentariske arbejde, og ser det ikke som modsætninger, men 
som to aspekter af samme stykke i arbejdet for et mere retfærdigt 
samfund og for kampen for socialismen. Stærkt udenomsparla-
mentarisk arbejde er vigtigt for at kunne bringe de rette krav frem 
i det parlamentariske. Jeg arbejder til dagligt i Københavns Foræl-
dreorganisation, hvor det lige netop er det vi forsøger – at lægge 
pres på politikerne hele tiden for at få bedre forhold for børn i Kø-
benhavn. 

Jeg vil bidrage med mange års organisatorisk erfaring fra poli-
tisk, ledelsesarbejde, forældrebestyrelsesarbejdet og lignende. 
Jeg brænder for det velfærdspolitiske område – daginstitutioner, 
folkeskole og indretningen af velfærdssamfundet generelt. 

Jeg er 36 år, bor på Nørrebro med min datter på 8 og min søn på 7, 
som begge går på fritidshjem og i den lokale folkeskole. 

  

Bjarne Thyregod,  
Tårnby-Dragør 
En af de vigtigste opgaver i den kommen-
de HB periode er at få Enhedslistens vok-
sende medlemstal og parlamentariske 
tilslutning til at afspejle sig i aktiviteter-
ne udenfor Folketinget.  

Vi skal undgå, at det bliver det parla-
mentariske arbejde, der alene styrer po-
litikudviklingen og partiets aktiviteter. 
Dette gøres ikke gennem programomskrivninger, hvor socialis-
men nedtones – og derfor skal vi ikke lave et nyt program inden vi 
har haft en diskussion af det eksisterende programs indhold.

Vi skal gennem konkrete tiltag sikre Enhedslistens udvikling 
fra at være et storbyparti centreret omkring København til at bli-
ve landsdækkende. Dette skal gøres gennem en målbevidst plan-
lægning med at flytte aktiviteter fra København og ud i resten af 
landet.  Derfor er jeg bla. medforslagsstiller på forslaget om at Or-
ganisationssekretærerne geografisk placeres udenfor Køben-
havn. 

Velfærdskampen bliver omdrejningspunktet for Enhedslistens 
arbejde i den kommende tid – her vil jeg kæmpe for at Enhedslisten 
fastholder sin politik om en samfundssikret mindste indkomst og 
princippet om at de arbejdsløse skal have ”rigtige jobs til Rigtig 
løn” og mod krav om at arbejde for Kontanthjælp og dagpengene. 

Ligeledes er jeg modstander af udhulingen af det progressive 
skattesystem som undergraver velfærdssamfundets indtægts-
grundlag og solidariteten, derfor er jeg lodret mod Topskattelet-
telse tilkendegivelserne fra FT-gruppen – vi skal have mere pro-
gression ikke mindre.

Med mig får man i HB en kritisk men positiv stemme

  

Brian Skov Nielsen, Odense
Enhedslisten er medlemmernes parti

Enhedslistens styrke er vores aktive 
og engagerede medlemmer. Det var jer, 
der vandt valget. Og det er jer, som skal 
drive de lokale aktiviteter, bevægelser og 
protester, der kan tvinge regeringen til at 
skifte spor og indfri løftet om en ny poli-
tik.

Derfor skal vi også fortsætte arbejdet 
med at styrke Enhedslistens organisation. Det skal være lettere 
at deltage i de politiske aktiviteter. Vi skal styrke afdelingernes og 
udvalgenes arbejde. Og så skal vi fortsætte med uddannende akti-
viteter såsom Aktivistfabrikken og Organisationsværkstedet, så 
vi virkelig kan give aktivismen et løft.

Det arbejde bliver specielt vigtigt i forhold til kommune- og regi-
onrådsvalget i 2013, hvor det jo netop er afdelingerne, der skal sik-
rer opstillingerne, føre valgkamp og vælges i byrådene rundt i lan-
det. Forberedelserne af kommune- og regionsrådsvalget bør være 
en prioritet for hele partiet, for det er en unik chance for virkelig at 
gøre Enhedslisten til et landsdækkende parti.

Men at Enhedslisten er medlemmernes parti betyder også, at 
vi skal sikre medlemmernes muligheder for demokratisk indfly-
delse på partiets linje og politikudviklingen. Her er det vigtigt, at 
hovedbestyrelsen og folketingsgruppen betragter medlemmer-
ne som en resurse, der kan lette og opkvalificere partiets aktivi-
teter, og som derfor skal inddrages mest muligt i diskussioner og 
beslutninger.

Alt dette og meget mere glæder jeg mig til at arbejde for i Hoved-
bestyrelsen.
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Bruno Jerup, Næstved
Jeg har været med fra partiets start og 
var med i den første folketingsgruppe En-
hedslisten fik valgt i 1994. Jeg har siddet i 
regionsrådet på sjælland i sidste valgpe-
riode, hvor jeg primært har arbejdet med 
sundhedspolitik. Jeg er medlem af den 
nuværende hovedbestyrelse og er valgt 
til forretningsudvalget, hvor jeg har par-
tiets økonomi som ansvarsområde. Jeg 
har mange års erfaring med ledelse i Enhedslisten.

Enhedslisten er inde i en spændende udvikling. Enhedslisten 
betydning i Dansk politik er blevet flerdoblet. Ikke kun fordi vi har 
fået flere folketingsmedlemmer og flere medlemmer. Enhedsli-
sten har et afgørende ord både i folketinget og overalt i samfun-
det. Vi bliver hørt og vi kan holde årsmøde med ca. 8000 medlem-
mer og en kvart million vælgere i ryggen.

Enhedslisten skal udvikle sin selvbevidsthed, som talerør og 
som organisator for venstrefløjen. Vi har i dag en reel mulighed for 
at blive et stort venstrefløjsparti. Og det skal vi målrettet gå efter.

Det kræver at vi udvikler vores organisation så vi bliver bedre til 
at organisere nødvendige politiske diskussioner i partiet, benytte 
årsmøder til, at træffe principielle politiske retninger for partiet 
og være politisk ledelse for en socialistisk bevægelse og et sociali-
stisk parti på en meget synlig måde.

Det er hovedbestyrelsens opgave at udvikle former så stadig 
flere medlemmer kan være aktive for socialismen også i hverda-
gen. Men det er ikke antallet af nok så velmenende kampagner, der 
bevæger os ud over stepperne. Derfor er jeg tilhænger af få cen-
trale kampagner, som hele organisationen skal med I. Jeg mener vi 
skal lave flere minikampagner/initiativer, som griber ind i en kon-
kret politisk dagsorden.

Jeg er lektor i fysik og matematik og jeg bor i Næstved sammen 
med Marie og vores søn Mads.

  

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, ak-
tivt medlem i Enhedslisten, Natteravn mv. 

Jeg kan diskutere de fleste områder. Dog 
er jeg særlig stærk på uddannelsespolitik 
og miljø. Jeg arbejder desuden med kommu-
nikation og har organisatorisk erfaring.

Jeg vil arbejde for, at vi skal holde En-
hedslisten fast på de socialistiske idealer om frihed, lighed og broder-
skab. Vi må ikke give køb på disse værdier, da vi er det eneste parti til-
bage, der ikke bedriver en borgerlig økonomisk tænkning. En tænk-
ning, hvor vækst og grådighed er det ultimative mål. Jeg mener ikke, 
at økonomisk rigdom løser samfundets problemer. Vækstfokuserin-
gen tager hverken hensyn til vores miljø, dyr og medmennesker.

I min tid som selvstændig tømrermester, stødte jeg tit på kun-
der der efterspurgte sort arbejde. Dette sygdomstegn udgør et 
meget overset problem for Danmark. Samfundet legitimerer her-
ved den asociale, usolidariske og egoistiske holdning til fælles-
skabet. Vi skal alle bidrage, og på lige vilkår, så vi kan styrke vores 
velfærdsydelser og skabe mere lighed.

VKO’s aftryk er også at finde i folkeskolen hvor paramenter for 
vækst, er konkurrence. Dette mål er forsøgt stimuleret via test, 
fællesmål, og øget pres om mere disciplin. Jeg ønsker at folkesko-
len sigter mod formålsparagraffen, der i sin grundtanke omhand-
ler åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Jeg mener, at folkesko-
len skal være en dannelsesinstitution, der skal skabe livsduelige 
menneske og ikke en opdragelsesanstalt for erhvervslivet.

Christine Lundgaard,  
Vesterbro
Når S og SF står på den forkerte side i 
klassekampen, må Enhedslisten være 
et knaldrødt alternativ. Hovedbestyrel-
sen skal føre an i udviklingen af de visi-
oner og konkrete forslag, der viser hvad 
vores socialisme handler om. Det er le-
delsens opgave at få hele organisationen 
med i formuleringen af vores antikapita-
listiske strategier. 

 Skal vi få det bedste ud af Enhedslistens nye rolle i dansk politik 
og de flere tusinde nye medlemmer, skal vores organisation byg-
ges op nedefra. Nye medlemmer skal inviteres indenfor i et par-
ti, hvor det er let at være med i arbejdet i lokalafdelingerne og i de 
faglige og politiske netværk. Vi skal blive en vigtigere del af fag-
bevægelsen og andre bevægelser, hvor afgørende kampe lige nu 
tages. Vi skal skabe bedre uddannelsesmuligheder for græsrød-
derne. Derfor er jeg med til at udvikle Enhedslistens nye organise-
ringsværksted og vil gerne arbejde med flere slags politisk og or-
ganisatorisk uddannelse for alle, der har lyst.

  Jeg har lagt kræfter i hovedbestyrelsen før og vil gerne ind i 
kampen igen. Jeg er 37 år gammel og har mange års solidaritetsar-
bejde med mig. I dag bor jeg på Vesterbro, men jeg har også arbej-
det og studeret i Latinamerika, hvor stærke græsrodsbevægelser i 
de her år giver nye svar på den økonomiske og økologiske krise. Jeg 
arbejder for internationalt udsyn frem for NATO-bomber og for so-
lidaritet frem for EU-pagter og nyliberale teknokrater.

  

Inger V. Johansen, Østerbro
Jeg vil gerne stille op til HB. Der er brug for 
en politisk og organisatorisk styrkelse af 
Enhedslisten med en udbygning af poli-
tikken ud fra et radikalt socialistisk per-
spektiv. Samt at sikre en bedre kommu-
nikation mellem HB/FU/Folketingsgrup-
pe og partiets basis, inkl. de mange nye 
medlemmer.

Enhedslisten skal løfte en stor politisk 
opgave: at blive den samlende kraft på venstrefløjen i en situati-
on, hvor SF er blevet en del af en socialdemokratisk ledet regering, 
der viderefører en borgerlig økonomisk politik. 

Med sin uforbeholdne tilslutning til EU’s finanspagt har rege-
ringen endog bundet også fremtidige regeringer og folketing til 
en nyliberalistisk politik. Enhedslisten må diskutere og tage stil-
ling til sin rolle som støtteparti for denne regering.

Situationen med pres på den offentlige sektor og store forrin-
gelser samt tvungen lønnedgang på arbejdsmarkedet kalder på 
en styrkelse af venstrefløjen. Kampen mod EU’s finanspagt og 
dens følger er en del af det store arbejde i den kommende perio-
de. I arbejdet for et alternativ til nyliberalismen og EU skal vi stå 
sammen med den voksende bevægelse i Europa og på globalt plan.

Jeg håber at kunne bidrage med mine erfaringer fra mange års 
Enhedsliste-arbejde samt græsrodsarbejde: med EU- og Europa-
politik og europæisk venstrefløjssamarbejde, det internationale 
solidaritetsarbejde (Palæstina), samt feminisme og kvindepolitik. 

Jeg er 67 år og bor sammen med Niels Henrik. Jeg underviser og 
arbejder som freelance journalist og skribent.
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Jakob Lindblom, Århus
Efter at have holdt pause fra HB i en år-
række er jeg klar til en tørn igen. Jeg sy-
nes, at Enhedslisten står overfor en 
række meget spændende opgaver de 
kommende år. Det gælder især udarbej-
delsen af et nyt program, hvor jeg me-
get gerne vil deltage og sikre en fortsat 
klar venstreorienteret linie, hvor vi må-
ske nok skal forklare os bedre, men uden 
at skylle socialismen ud med badevandet, som det er sket hos SF. 
Jeg glæder mig også til at deltage i alle de taktiske og strategi-
ske valg, som HB skal foretage i en for os ny og uvant situati-
on som halvstort parti, der både skal være opposition og støt-
teparti på samme tid. Og som både skal arbejde for konkrete for-
bedringer for miljø, klima og almindelige mennesker uden at mi-
ste perspektivet om egentlige forandringer på den store scene 
også. 

Endelig kan jeg især bidrage på EU-området, som jeg i en årræk-
ke har beskæftiget mig indgående med i Folkebevægelsen mod 
EU, og hvor de kommende år bliver afgørende i en situation, hvor 
EU står i en enorm krise og hvor demokratiet for alvor er presset i 
overlevelseskampen for eliternes ufolkelige projekt.

Privat arbejder jeg som faglig konsulent hos FOA med et ind-
gående kendskab til LO-fagbevægelsen og den markedsgørelse, 
som de senere år er sket i den offentlige sektor og desuden er jeg 
i den politiske fritid blogger på den venstreorienterede hjemmesi-
de Modkraft.dk, hvor I kan læse mere om mine politiske holdninger 
på adressen: www.modkraft.dk/blogs/jakob-lindblom/

  

Jakob Sølvhøj, Herlev
Det er svært at få armene ned, med al den 
politiske fremgang vi oplever i Enhedsli-
sten. Der ydes et fantastisk flot politisk 
arbejde på Christiansborg. Der står bred 
respekt om Listen. Vi er centralt placeret 
i den offentlige debat.  Medlemstallet sti-
ger. Den lokale aktivitet vokser. Kan det 
være bedre?

Ja, det kan. For det er stærkt bekymren-
de med en regering, der agerer, som vil den for enhver pris undgå 
at blive genvalgt. Som kigger for meget mod højre, selv om mulig-
hederne til venstre er til at få øje på. Et visionsløst oplæg fra S, der 
varsler opgør med velfærden, understreger behovet for mere be-
vægelse udenfor Borgen.  At krav om forandringer rejses stærke-
re af organisationer og bevægelser, hvis det politiske pendul ikke 
skal svinge kraftigt til højre ved næste valg.

Vi skal udvikle Enhedslisten til at blive mere handlekraftig. Kri-
tik skal altid ledsages af konkrete alternativer. Vi skal kunne age-
re hurtigt og energisk, når den politiske situation kræver det. Vi 
skal sammen skabe større engagement. Gøre det attraktivt at 
være aktiv. Det skal være interessant og gerne sjovt at være med. 

Jeg har været med i Listen fra starten. I perioder været FT-kandi-
dat og medlem af hovedbestyrelsen. Efter nogle år, hvor arbejdet 
primært er lagt lokalt i Herlev, stiller jeg op til HB igen. I bagagen 
medbringer jeg erfaringer fra mere end 35 års arbejde i fagbevæ-
gelsen. Senest i FOA, hvor jeg sidder i forbundsledelsen og er for-
mand for forbundets pædagogiske sektor.

  

Jan Kronborg,  
Herning-Ikast-Brande 
Jeg vil gerne arbejde i Hovedbestyrelsen 
Enhedslisten. Lidt omkring, Jan Hedega-
ard Kronborg. Jeg er sygemeldt, april 2008 
langtidssygemeldt og søger beviglet 
fleks-job-ordning og så et fleksjob senere.

Jeg vil gerne, Herning kommune er en 
kommune med fokus på den enkelte borger 
i kommunen. At Herning kommune tilby-
der, har tilbud og gode råd og god  vejledning til alle kommunes borger. 
At Herning bliver en attraktiv kommune, ikke blot for erhvervsli-
vet, messe-kunder MCH og gæster.

Jeg er år 2011 skilt. Skilt fra Helene, bonus-børn Lisa, Sambo og 
Louise.  Året 1981 uddannet butikass. medarbejder og ja 12 år i fa-
get. Uudannet pædagog år 1984, normal- og specielområdet 15 år. 
Fastansættelser og timelønnet vikar. Og søger snart deltids-fleks-
job, salgsass., sælger og vikar..

Tidlidshverv medlem forbruger grp. PENSAMLIV. Opstillet SF – 
Ungdom til byrådet i 1988 og så får socialdemokraterne byrådet i 
1997, uden at opnå valg. Og medlem Enhedslisten år 2011 - …

Jeg vil gerne have, et medlem Enhedslisten valgt til byrådet i 7400  
Herning kommune, hvor jeg bor. Bor 2 værelse leje-lejlighed i Almen 
byggeri Gullestrup Hedebyen, på 5. År. Og bor alene siden år 2011.

Musik: Country U.S., Folkemusik U.S. og dansk rock. Mary Chapin 
Carpenter, Pete Seeger, Allan Olsen.

Bøger jeg elsker. Kampen Normann Mailer, Obama David Mendell 
og Tordenskiold Dan H. Andersen.

Jeg er sygemeldt. Lidt mindre end god både fysisk- og psykisk, 
49 år d. 24. nov. 2011. Nedslidt, shauermann-ryg, knæ, håndled, 
smerte - stress- og depression diagnose siden 2008. M.V.H.

Nb. Jeg har det okay, og er klar på et arbejde igen, får taget medi-
cin og får søvn- og hvile..

  

Janne Gleerup, Valby
Jeg stiller op til HB, fordi jeg gerne vil være 
med til at tilrettelægge udmøntningen af 
vores politik og fordi jeg gerne vil bidrage 
til den organisationsudvikling, som ska-
ber rammerne for det. Konkret vil jeg ger-
ne styrke forbindelsen mellem christians-
borgpolitikken og listens græsrødder, her-
under styrke vores eget interne rum for 
politikudvikling fra neden. HB udgør også 
et væsentligt omdrejningspunkft for Christiansborg strategiske 
manøvrer. Jeg vil her gerne tage del i ansvaret for, at vi holder balan-
cen i vores dobbelte rolle, som både radikale kritikere af det eksiste-
rende samfundssystem og pragmatiske stifindere for den gradvise 
omstilling af samfundet i en mere socialistisk retning. Jeg er 38 år, 
bor i københavn med min 12 årige søn og har været politisk aktiv i li-
sten i ca. 15 år, herunder også tidligere i HB.  

  

Jean Thierry, NordVest
økonom, cand.polit.

Jeg stiller op for at være en del af en 
venstredrejning af Enhedslisten og 
samfundet. Regeringen og folketings-
flertallet er drejet så langt til højre, at 
det er mere nødvendigt end nogensin-
de, at Enhedslisten står for en krystal-
klar politik, der ikke går på kompromis 
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med forringelser og som udfordrer den herskende neoliberale 
dogmatik.

Vi skal være et alternativ, som er for en demokratisering af øko-
nomien og resten af samfundet, for en fundamental ændring af 
vores samfund til økologisk bæredygtighed og for en fuldstændig 
universel skattefinansieret gratis velfærd på alle områder for alle.

Derfor må vi være 100 % imod EU, krig i andre lande og enhver 
forringelse af vores velfærd.

Vi er desværre de eneste, og vi må ikke vakle.

  

Jens Otto Madsen, Thy-Mors
Enhedslisten har fået vokseværk – både 
medlemsmæssigt og parlamentarisk. Det 
er rigtig godt! Vi skal forsat opretholde 
en markant socialistisk og demokratisk 
profil, og ikke gå på kompromis med vore 
synspunkter for at blive endnu større…

Jeg har været aktivt med på venstre-
fløjen siden starten af 70’erne – både som 
aktivist og i perioder på tillidsposter. Jeg 
brænder for socialismen, og det har jeg tænkt mig at gøre mange 
år i endnu. Min erfaring siger mig, at det vigtigste ikke er, hvem der 
har regeringsmagten (selv om det er vigtigt!), men hvor stærkt al-
liancen er mellem de folkelige bevægelser og deres parlamentari-
ske talerør. 

Enhedslisten vigtigste opgave er at fremstå med et på en gang 
troværdigt og visionært alternativ til den konsensus-kapitalisti-
ske tankegang, der præger alle de forenede folketingspartier – 
herunder også regeringen. Vi skal finde klare svar på, hvor vi giver 
medspil for at trække i den rigtige retning, og hvor vi giver mod-
spil for at illustrere brudflader. Forsvaret for den demokratiske 
produktion mod markedskræfternes hærgen, er den vigtigste po-
litiske kamp.

Da jeg kommer fra Nordvestjylland, føler jeg mig forpligtet over 
for de massive problemer Udkantsdanmark har, og vil forsøge via 
HB at få opprioriteret området.

Til daglig er jeg rektor på Thy-Mors HF & VUC. Familiemæssigt 
har jeg 4 børn samt 3 børnebørn.  Jeg anser mig selv som et loyalt, 
men kritisk medlem af Enhedslisten, der stiller, når det er nødven-
digt – og til aktivistarbejde.  

  

Johannes Lund, Ringsted
I min tid i Enhedslisten (fra 2005) har jeg 
oplevet et parti, der har udviklet sig hen 
imod at blive et moderne socialistisk par-
ti med god jordforbindelse til den virke-
lighed, verden befinder sig i i dag. Men vi 
kan ikke nøjes med at kæmpe for de tra-
ditionelle socialistiske mål og ideer, som 
udsprang af industrisamfundet.  Vi må 
erkende, at vi i dag står med en række ek-
sistentielle udfordringer, der var nærmest ukendte for 30-50 år 
siden: klimakrise,  økologisk krise, råstofkrise, fødevarekrise etc., 
alle med rod i, at det kapitalistiske system har ekspanderet hæm-
ningsløst, og dets logik indlejret sig i alle klodens og tilværelsens 
afkroge, langt mere intenst end socialismens fædre nogensinde 
havde troet muligt. 

En realistisk socialistisk strategi må derfor bygge på den grund-
læggende erkendelse, at kapitalismens løbende nedslidning af 
naturgrundlaget må stoppes og så vidt muligt vendes til genop-
bygning, samtidig med og som en del af kampen for et samfund 

med lighed, fællesskab, velfærd, ægte bæredygtighed og robust-
hed.  Partiet er kommet langt i den erkendelse, men vi er endnu 
ikke i mål.

Siden 2005 har jeg været aktiv i miljøudvalget (kontaktperson 
fra 2008), og i HB (2010-11), hvor jeg har arbejdet for, at det økoso-
cialistiske perspektiv bliver en del af partiets selvforståelse.  Øv-
rige mærkesager: Retssikkerhed, kampen mod fattigdom, ulighed 
og diskrimination samt at styrke partiet som et skarpt, udogma-
tisk og spin-frit venstrefløjsparti.

Jeg er 58 år, arbejder som It-administrator og bor med min kone 
og datter i bofællesskab ved Ringsted.

  

John Jessen, Århus
Socialisme er noget, vi skal kæmpe os til

Det er hovedbestyrelsens opgave at 
udføre de beslutninger, der træffes af 
årsmødet og tage stilling til nye og aktu-
elle spørgsmål, som vi ikke allerede har 
svar på. Denne opgave vil jeg gerne være 
med til at løse. 

Jeg vil som medlem af hovedbestyrelsen 
arbejde ud fra denne holdning til nogle af de vigtigste områder i 
den kommende periode:
• Den nuværende krise er en del af kapitalismens væsen – det er  
 ikke kun en finanskrise. Løsningen er derfor at afskaffe kapi- 
 talismen og gennemføre socialistiske løsninger – her, der og alle  
 vegne.  
• Vores principprogram skal hverken gemmes eller skrottes, før vi  
 har vedtaget et andet – og det haster ikke..
• Regeringens program er ikke vores program. Vi skal fastholde  
 kursen med at stemme for forbedringer for arbejdere og løn- 
 modtagere, men ikke støtte forringelser.
• Vores samarbejde med partier i andre lande skal bruges til at ud- 
 vikle fælles politik og aktioner – f.eks. med et fælles europæisk  
 aktionsprogram mod krisen.
• Vores samarbejde med SUF skal styrkes og udvikles, fordi en  
 selvstændig, demokratisk og kæmpende ungdoms-organisa- 
 tion er afgørende vigtig i kampen for socialisme.
Jeg er 61 år og har været medlem af Enhedslisten, siden vi startede 
partiet. Jeg har tidligere været medlem af bestyrelsen i Århus i en 
snes år (og byrådskandidat et par gange) og medlem af hovedbe-
styrelsen i en årrække i 1990’erne og et par år indtil 2011.

  

Kurt Zirblad, Billund
Førtidspensonist. Jeg er en 54 årig gam-
mel socialist som ønsker at være en del af 
fællesskabet i Enhedslisten.

Jeg har min opvækst i Fagbevægel-
sen jeg har min grunduddannelse på 
LO.skolen (vinterbørnene ( højskolen 22 
uger) og igennem SID som ungdomsfor-
mand for sydjylland . 

Mine kompetence områder er Miljø/tra-
fik og ikke mindst Udkants  Danmark og deres forhold til landbrug 
og alternativ energi.

Jeg har altid været socialist , og igennem mine rejser til BL.a. 
CUBA har jeg oplevet en verden udenfor Danmark.

Mit formål for at stille op til Hovedbestyrelsen er at vi også skal 
have folk udenfor de store byer, og at det er vigtig at vi er en del af 
samfundet , udenfor de samme byer.
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Lars Hansen,  
Nørrebro Blågård
Jeg har i godt 3 år været aktiv i bestyrel-
serne for Enhedslisten Nørrebro/Blågård 
og Enhedslisten København - og stiller nu 
op til HB.

Jeg er glad for de seneste års udvikling 
hvor Enhedslisten ikke længere fremstår 
som gammeldags og verdensfjern, og sy-
nes at gennemskrivning af princippro-
grammet er en god idé.

Men det bekymrer mig når jeg hører at folk tror at vi er på vej 
mod højre. Måske skyldes det at vi ikke helt har fundet balancen: 
På den ene side at kæmpe for en forbedring af ”almindelige” men-
neskers hverdag - på den anden side at kæmpe for et fundamen-
talt anderledes samfund uden kapitalisme.

Men hvorfor er det så svært at tale om et samfund uden kapita-
lisme og samtidig blive taget ,seriøst? Det skyldes at folk nærmest 
er hjernevaskede til at tro at nyliberalismen er det eneste mulige. 
Se blot hvordan mange mennesker accepterer at demokratiet i dis-
se år bliver erstattet afteknokrater der regulerer på finansmarke-
dets præmisser.

Derfor er kampen om folks bevidsthed lige så vigtig som kampen 
for bedre materielle forhold. Når Venstre i dag er det største arbej-
derparti, skyldes det ikke at Venstre kæmper for arbejdernes in-
teresser, men at partiet har vundet kampen om deres bevidsthed.

Bliver jeg valgt til HB, vil jeg arbejde for et Enhedslisten helt til 
venstre. Et parti der både har svar på de nære dagligdags proble-
mer, og visioner om et helt anderledes samfund. Ikke et samfunds-
system der allerede findes, men et vi skal udvikle og opbygge sam-
men.

  

Lars Hostrup Hansen,  
Nordvest 
Strategi, program og organisation
Hvis årsmødet beslutter det, er det nu 
på tide, at vi udarbejder et nyt program. 
Et program, hvor det overvældende fler-
tal af partiets medlemmer, der aldrig har 
været en del af de gamle partier, bidrager 
med deres erfaringer. En fornyelse skal 
ikke lede til en situation, hvor hovedløs 
opportunisme regerer. Derfor er det vigtigt, at vi ikke skyller alle 
de historiske begreber ud med badevandet. Programmet skal have 
syn for vores politiske identitet og ideologiske udgangspunkt. Det 
betyder dog ikke, at vi skal indtage en ultimativ linje, som låser os 
fast på sidelinjen. Vi skal søge indflydelse og kompromisser der 
hvor vi forskyder styrkeforholdene i samfundet til fordel for ar-
bejderklassen og dens allierede. Balancen mellem det udogmati-
ske og bevarelsen af vores politiske identitet vil jeg meget gerne 
arbejde videre med i HB.

  Det er en hovedopgave for partiet, at sikre integration og fast-
holdelse af nye medlemmer. Vi bør opprioritere det identitetsska-
bende arbejde i Enhedslisten. Vi skal tilstræbe, at alle medlemmer 
føler de er en del af et større projekt. Lykkedes denne opgave, er 
jeg sikker på, at vi har et solidt grundlag for at fastholde de mange 
nye medlemmer. Det vil jeg meget gerne bidrage til.

Mig
Jeg er 29 år fra København NV. Arbejder som arkivar på Arbejder-
bevægelsens Bibliotek og Arkiv. Jeg sidder i HB og redaktionen på 
Rød+Grøn og er aktiv i Nordvest. larshostruphansen@gmail.com   

  

Lasse P.N. Olsen, Aalborg
Sidste år skrev jeg i min HB-opstilling, at 
Enhedslistens fremgang tydeligt kan ses 
i vores medlemstal, og at det er en vigtig 
opgave for HB at sikre, at de mange nye 
medlemmer inddrages i partiets arbejde 
og udvikling.

Den opgave er absolut ikke blevet min-
dre siden da – heldigvis!

Som jeg ser det, bliver den vigtigste or-
ganisatoriske opgave at sikre, at Enhedslisten bliver et landsdæk-
kende parti, hvis afdelinger gør en forskel lokalt, og hvis medlem-
mer føler ejerskab for partiets politik – uanset om de bor i Vestjyl-
land eller på Vesterbro.

Finanslovsforhandlingerne har vist, at det er muligt at skabe 
konkrete forbedringer uden at opgive vores socialistiske princip-
per. Det spor skal vi fortsætte ad, men det skal stå lysende klart, at 
Enhedslisten ikke er til salg.

Vil vil ikke blot rydde op efter VKO - vores mål er at trække sam-
fundet i en klart socialistisk retning.

Hvis vi vil skabe radikale forandringer, skal Enhedslisten fort-
sat være bevægelsernes parti, og den røde tråd i vores politik skal 
være, at vi rykker styrkeforhold til fordel for arbejderklassen og 
de sociale bevægelser.

Frihedsrettighederne skal sikres og udvides, bevægelsernes 
krav skal fremføres på tinge, og vi skal bakke op om folkelige pro-
tester – aktuelt i forbindelse med EU-formandskabet. 

Om mig:
Jeg er 31 år og bor i Aalborg med min kone og vores to børn. Til dag-
lig læser jeg på Aalborg Universitet. Jeg har været aktiv på ven-
strefløjen siden midt-90’erne, i Enhedslisten siden 2003. Jeg har 
siddet i HB i et år.

  

Lene Rygaard Jessen,  
Albertslund
Takket været en energisk valgkamp fra 
venstrefløjen i Danmark fik Enhedslisten 
tolv mandater ind på Christiansborg, og 
vi fik et medlemsløft der sagde Spar To!

Derpå røg vi hovedkulds ind i finans-
lovsforhandlingerne, som årsmødet hel-
digvis havde lagt et overordnet mandat 
for. Det lykkedes Enhedslisten at sikre 
nogle forbedringer for udvalgte befolkningsgrupper, men det har 
ikke været muligt at gennemføre de markante forbedringer for ar-
bejderklassen, som der er så meget brug for. Det medfører en stor 
skuffelse i befolkningen, og det er vores opgave, som parti, at æn-
dre denne skuffelse til konstruktiv politisk kamp. 

Det er tredje gang jeg stiller op til Enhedslistens Hovedbestyrel-
se, hvor jeg nu har siddet i to år. Jeg synes det er et spændende ar-
bejde, som jeg til stadighed lærer noget af, og jeg vil gerne fortsæt-
te. Mine styrker i dette arbejde er, at jeg, som lærer, lejer, mor og 
farmor, direkte mærker konsekvenserne af den til enhver tid før-
te politik. Jeg vil gerne deltage i arbejdet med at vende frustratio-
nerne til klare politiske krav og handle på dem. 

Enhedslisten står overfor store organisatoriske udfordringer, 
som skal løses samtidig med, at der skal udvikles politik på alle om-
råder. Afdelingerne og det lokale arbejde er en vigtig brik i dette 
arbejde, de faglige netværk en anden.

Det er mit håb, at vi kan stå sammen, og finde den rette balance 
mellem arbejdet med reformerne og arbejdet i bevægelserne. 
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Line Barfod, ydre Nørrebro
Jeg har siddet I HB i tre år i denne omgang 
og vil gerne bidrage også i næste perio-
de. Den massive fremgang til Enhedsli-
sten både medlemsmæssigt og til valget 
stiller os med store opgaver og et stort 
ansvar. Det er ikke nok at der kom en ny 
regering, vi har brug for en helt ny poli-
tik.

Vi skal sikre at vi får udviklet vores or-
ganisation så alle 8.000 medlemmer føler sig hjemme og får lyst til 
at bidrage. For vi har brug for alle kræfter, hvis vi skal være med 
til at opbygge stærke bevægelser for en helt anden samfundsud-
vikling.

Vi skal gøre det krystalklart, at det ikke er de arbejdsløse og de 
syge der er skyld i hullet i statskassen og kommunekasserne, men 
derimod spekulanter og skruppelløse virksomhedsejere, der kun 
er optaget af at tjene penge og er ligeglade med både mennesker 
og miljø.

Vi skal sammen udvikle de konkrete lokale eksempler på, hvor 
der kan skabes arbejdspladser, med klimarenoveringer, vedvaren-
de energiinvesteringer, mere kollektiv trafik, flere til at tage sig af 
børn, syge og ældre og langt flere til at løfte den store opgave med 
at uddanne mange flere meget bedre.

Og vi skal alle være i stand til at argumentere for hvordan det 
konkret skal finansieres og hvordan det styrker samfundsøkono-
mien.

Derfor skal vi fortsætte udviklingen hvor HB både bruger tid på 
politisk debat og på at omsætte de politiske analyser til konkret 
handling.

  

Lole Møller,  
Brønshøj-Vanløse
Enhedslisten har sammen med man-
ge andre kæmpet for at gøre op med den 
nedskærings- og liberaliseringspolitik, 
der har ført til stigende ulighed og fattig-
dom og hvor der overalt der er blevet skå-
ret drastisk ned på de sociale, sundheds- 
og uddannelsespolitiske områder. Des-
værre fortsætter den nye regering langt 
hen ad vejen hvor VKO slap.

Tiden råber derfor på et kommunalt og velfærdspolitisk oprør, 
som Enhedslisten overalt skal være en aktiv del af.  Gerne ved at 
gå i spidsen for sociale aktionsgrupper, der kan være med til at rul-
le forringelserne tilbage og styrke fællesskabet.

Der er i den grad brug for at bryde med markedsfundamentalis-
men og tænke socialistiske svar på den økonomiske krise. 

Enhedslisten har fået stor medlemsfremgang. Det bliver en vig-
tig opgave at inddrage alle nye medlemmers viden og resurser. Det 
vil gøre Enhedslisten mere slagkraftig, samtidig med at forbindel-
serne  til de folkelige bevægelser styrkes.

Jeg er cand.mag. i samfundsfag og historie og i en lang årræk-
ke især arbejdet arbejdet med social- og arbejdsmarkedspolitik 
som landssekretær i Socialpolitisk Forening. Vi skal have i det 
socialpolitiske udvalg, som er lige på trapperne.. Jeg genopstil-
ler derfor til HB – det giver god mening i tilværelsen som pensi-
onist.

Mottoer: 
Jorden kan opfylde alles behov, men ikke alles grådighed. (Gandhi)
Det nye sker, når den der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at 
blande sig ( Carl Scharnberg).

  

Lone Høegh Christiansen,  
Assens
Efter min mening er det efter at vi er kom-
met ind i selve regeringssamarbejdet, 
blevet endnu mere nødvendigt,at være 
mere end klar i mælet. 

Efter at SF i den grad har kørt direkte 
afgrunds og katastrofekurs, tror jeg også 
at vi på sigt vil se en hel del af de mere 
Røde af dem, søge over til os. Og så langt 
så godt. Vi tager selvfølgelig gerne mod alle nye medlemmer - der 
har Røde hjerter. Men desværre må jeg tvivle på hvor dybt det røde 
egentlig stikker, for efter min mening er der alt for stor tendens 
til, at mange af de her frafaldne SF `ere, har en lidt for stor snert 
af en blå strime. Og det gider jeg faktisk ikke skulle til at blive sy-
nonym med. 

For 37 år siden,som 18 årig i en lille provinsby, meldte jeg mig stolt 
ind i det lokale kommunistparti. 

Var nede og passe vores lille butik ret jævnligt og stod året efter 
på scenen ved Fæstningen og holdt den lokale 1-maj tale. 

Så Rød så det gjaldede ud over de skræmte Korsøranere. Og den 
dag i dag ikke spor bleg over at indrømme det. Her får I ingen und-
skyldning for min fortid. 

Ingen forklaringer om ungdommelig dårskab eller dumhed, eller 
”kloge ord” om, at man da ”heldigvis” bliver klogere med alderen. 

Alle de SF ere der synes det er fedt med alle Sohn`s beklagelser 
, de kan for min skyld godt blive ovre i SF. Eller søge den modsat-
te vej af os. For det burde være der de passer bedst ind. Tæt på den 
rablende præst, der sammenligner Sohn med SS sympatisørerne.

Helt enkelt mener jeg at alle de borgerlige har så meget mere at 
undskylde for.!

Så der var lige et eksempel på, hvorfor jeg vil være god at få i Hb. Hvis 
du er ved at være skide træt af den manglende stillingstagen, og af 
Politiske diskussioner der har det med at ligne ren citering fra det 
vedtagne partiprogram, så er det så ikke lige det jeg synes er fedt.

  

Michael Schølardt, Sydhavnen
Enhedslisten skal styrkes i bredden og dyb-
den. Vi er godt i gang med at få medlemmer 
fra alle dele af landet, og det skal også af-
spejles i organiseringen. Økonomi og ledel-
se skal ikke blot placeres i København, men 
søges decentraliseret. Der er gode initiati-
ver i gang med at styrke skoling og oplys-
ning, det skal støttes. Ungdommen i SUF er 
et af vores største aktiver, alt hvad der kan 
styrke fælleskabet i respekt for hinanden skal støttes.

Socialdemokratisk liberalisme er bedre end en konservativ libe-
ralisme, men begge dele udsigtsløse. Enhedslisten skal være gode 
reformister og ikke være bange for at indgå i alle dele af det ka-
pitalistiske samfund for at opnå forbedringer. Vi forsvarer gerne 
den formynderiske velfærdsstat, men kun så langt den styrker 
den enkeltes autonomi og fællesskabet. Og vi skal være de fornuf-
tige revolutionære der ved det ikke er nok – og ikke er bange for at 
sige det. Vi skal være gode internationalister og forbinde os med 
ligesindede uanset om dagbladene eller staten bryder sig om det.

Jeg er 59 år, gift, 3 børn,  i Enhedslisten fra start, redaktør på So-
lidaritet i en årrække, tidligere ansat i Enhedslisten, trykker i 20 
år, men har netop afsluttet kandidat i filosofi. Højesteret har med 
terrordom (for støtte til blandt andet PFLP/Palæstina) gjort mig 
den tjeneste at jeg ikke behøver at tro på job – og derfor har endnu 
mere tid til politisk arbejde.
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Mie Susanne Lilje, Amager
Jeg er ikke bange for at kalde Enhedsli-
sten for et revolutionært funderet par-
ti. Jeg gør det faktisk med glæde. Jeg øn-
sker, at socialisme og den revolutionære 
tankegang skal frem i fokus som et alter-
nativ til det parlamentariske systembe-
varende fokus, som S og SF står for. Der-
for skal fokus også være på politisk ak-
tivisme. En aktivisme, der både gælder 
Enhedslisten selv, men sandelig også skal afspejles i vores sam-
arbejde med bevægelserne, således at vi i større grad end nu vil 
fremstå som et klassekamps-parti, der mener, at det betaler sig 
at kæmpe. Jeg mener, at dette vil kræve, at vi bliver bedre til at 
skærpe os selv og hinanden, og anlægge et syn på det politiske ar-
bejde som en slags vedvarende uddannelse og kollektiv udvikling.

Det er desuden afgørende, at vi bliver mere åbne for at diskutere 
interne uenigheder, som reelt er tilstede, og bruge dem konstruk-
tivt.

Jeg har været en del af bestyrelsen på Amager de sidste to år (nu 
medlem af bestyrelsen i Amager Vest) og har tidligere været aktiv 
på Amager og på Vesterbro. 

Jeg er 26, har en Master i Antropologi, og bor med min søde 
roomie og mine marsvin Brutus og Rex.

  

Mikkel Andersen, Kolding
Med journalistisk baggrund, erfaring som 
folketingskandidat for Enhedslisten ved 
det seneste valg og to år som medlem af 
partiet siden min udstationering som 
freelancer i Afrika i bagagen, vil jeg rig-
tig gerne en tur i hovedbestyrelsen for 
at dele mine visioner for liste Ø. Politik-
ken kan jeg recitere i søvne, og i udgangs-
punktet har jeg ingen ambitioner om at 
reformere Enhedslistens politiske kurs. Tværtimod mener jeg, at 
det er altafgørende, at vi fastholder skarpe, socialistiske idealer, 
mens de andre partier danser mod højre.

Det er uhyggeligt, at regeringen tilsyneladende hellere vil lave 
reformer med højrefløjen, men det betyder ikke, at vi skal lokke re-
geringen ind i vores favn ved at gå på kompromis med vores idea-
ler. Dermed sagt: jeg ser gerne, at vi søger kompromiset, når kom-
promiset er muligt indenfor retfærdighedens, anstændighedens 
og socialismens rammer, men vi må aldrig søge indflydelse for ind-
flydelsens skyld. Vi skal ikke være med til at støtte regeringspar-
tiernes idealudsalg.

Jeg vil ikke sætte gang i et sognerådspolitisk opgør, men jeg me-
ner samtidig, at det er vigtigt, at vi får en bred sammensætning af 
HB, der repræsenterer hele landet og de emner, der optager pro-
vinsen, også.

Jeg har adskillige kreative, rød/grønne visioner for partiet i ta-
sken, men anslagsbegrænsningen gør, at jeg må nøjes med at op-
fordre dig til at spørge, hvis du vil kende mine holdninger til kon-
krete emner. Find mig på fjæsbog eller via Kolding-afdelingen.

  

Mikkel warming, Sydhavnen
Mikkel warming, 42 år og fra Sydhav-

nen. Medlem af Københavns borgerre-
præsentation for Enhedslisten siden 
1998 og socialborgmester siden 2006.

Regeringsskiftet giver muligheder, 
men desværre også mange udfordringer. 

På den ene side afskaffer vi sammen 
fattigdomsydelser og laver forbedringer, 
og på den anden side varsler regeringen 
opgør med fundamentet under velfærdssamfundet.

Enhedslisten vokser. Vi har en unik mulighed for at opbygge 
venstrefløjens nye rygrad. Det betyder også en enestående mu-
lighed for at bryde igennem lokalt landet over til kommunalval-
get.

I HB vil jeg gerne bidrage til at kvalificere vores bud på alterna-
tiver til regeringens bebudede angreb på den fælles velfærd. Og 
på den stigning i ulighed og fattigdom som vil være konsekven-
sen af det - Ikke mindst hvis kommunerne fortsat holdes i økono-
misk benlås. 

Samtidig skal vi skal bruge alle muligheder for at presse regerin-
gen til nødvendige forbedringer. Både for at skabe konkrete frem-
skridt, men også for at holde håbet om at en rød regering faktisk 
betyder forandring, i live. 

Hvis desillusionering og apati rammer venstrefløjen, vil de bor-
gerlige kunne regere uforstyrret i mange år fremover.   Enhedsli-
sten har derfor pligt til at vise alternativer, skabe muligheder og 
give håb.

Kommunalvalget skal allerede nu forberedes politisk og organi-
satorisk, hvis vores fremgang også skal medfører flere røde byrød-
der og styrkede lokalafdelinger.

  

Namdar Khezri
Jeg er imod krigen, især angrebs og kolo-
nikrig. Da EL’s politikere støttede krig fik 
jeg chok. Man opdigtede folkemord og ci-
vil beskyttelse som kun idioter tro på det. 
I Spanien i 1936 skete det samme da fol-
kefronter, bestående af kommunister og 
socialister kom til magten på demokra-
tisk vis, General Franco gjorde oprør og 
startede borgerkrig. England, Frankrig, 
Italien, Tyskland og USA holdt møde om Spanien, efter møde Ita-
lien sendte 40.000 soldater og Tyskland 10.000 elitesoldater for 
at hjælpe Francos oprørere, tysk luftvåben hjalp Franco’s oprør fra 
luften. Nazipiloter begik simpelthen folkemord. Picassos kunst-
værk ”Guernica” drejer sig om nazipiloters folkemord i byen Guer-
nica. Mens Mussolini, Hitler og Franco slagtede folk i Spanien tre 
kapitalist kolonimagter USA, Frankrig og England gned i hænder-
ne af glæde og de så gennem fingre og stadig ser gennem fingre og 
hyklerisk tillod Franco leve i fred til sin død.

Man taler om lovlig krig med FN mandat og ulovlig krig. Jeg me-
ner krig er lige som dødsstraf. Enten er man for eller imod døds-
straf lovlig eller ej. Det samme gælder for krig enten man er for el-
ler imod krig FN mandat eller ej. FN blev skabt i 1945 af USSR og 
USA for at holde fred i verden, ikke føre krig. Desværre efter Sov-
jets død, gamle kolonimagter hyklerisk misbruger FN for at tage 
tabte kolonier tilbage i Libyen og Irak lykkedes. Ny våben skal te-
stes, olie skal nappes! Lige børn leger bedst! Fem sorte arabisk 
kings, en højrefransk-indvandrer. Sig!: Gud bevare hykle+Riget.
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Niels Frølich, Østerbro
Den vedvarende og fundamentale kritik 
af kapitalismen, forestillingen om at vi 
kun står ved begyndelsen af demokrati-
et og et andet samfunds mulighed, opfat-
telsen af, at det parlamentariske arbejde 
kun er del af det samlede politiske arbej-
de og at partiet er til for medlemmerne og 
dermed også modstand mod centralise-
ring og bureaukratisering af politikken 
har været de røde tråde i mit politiske liv - noget mine mange år 
i fagbevægelsen har bestyrekt mig i troen på. Jeg har været med 
hele vejen fra SFs sprængning over VS til Enhedsliste og når jeg 
nu stiller op til partiets hovedbestyrelse er det for at lade disse le-
detråde få plads i partites ledende organ. Enhedslistens nuværen-
de rolle som støtteparti og den kapitalistiske krise, der langt fra 
er ovre, kræver mere radikale svar, ikke mindre. Derfor vil jeg i ho-
vedbestyrelsen lade mit arbejde hvile på:
• At partiet forholder sig nøgternt og kritisk til den siddende 

regerings politik og bedømmer dens politik i lyset af sin fundamen  
tale kritik af kapitalismen og visionerne om et socialistisk sam-
fund.

• At partiet lader sit arbejde som støtteparti lede på forståelsen  
 af at regeringspartierne og den borgerlige opposition har fælles  
 forståelsesramem af økonomien.
• At partiet ikke kommer så tæt på regeringen at det trækkes med  
 i faldet, hvis regeringen bryder sammen, men tværtimod går  
 styrket ud af det næste valg.
• At den nuværende situation kræver mere radikale svar, ikke  
 mindre radikale svar samtidigt med at partiet formulerer kon- 
 krete krav og forslag.
• At inddrage medlemmer, udvalg og netværk i en dialog med HB  
 og folketingsgruppe for at styrke politik og politikudvikling og  
 modvirke centralisering og bureaukratisering af politikudvik- 
 lingen.
• At partiet fremfører og forstærker sin kritik af den herskende  
 opfattelse af vækst.
• At Enhedslisten ikke kan deltage i finanslove, hvor rammerne  
 hviler på EUs finanspagt og som cementerer finansmarkedernes  
 krav til økonomisk politik.
• At forsvare partites principprogram, men ajourføre det sprog- 
 ligt, inddrage analysen af kapitalismens nyere udvikling og mo- 
 dernisere klasseanalysen uden at give køb på programmets  
 marxistiske grundlag

  

Niels C. F. Rasmussen, Lolland
1. For mig er det vigtigt, at det ikke

kun er de 4 største byers  afdelingers 
medlemmer, som sidder i partiets ho-
vedbestyrelse. Det er godt med en vis 
geografisk beddde.

2. Politiske hovedinteresser: Arbejds-
markedspolitik,EU-politik, uddannel-
ses- og ligestillingspolitik.

3. Mærkesager: Der er råd til solidarisk
velfærd og en aktiv Robin Hood-politik over for 350 nassen-
de og forurenende multiationale selskaber, der skattemæs-
sigt skal bidrage til det danske samfund. Kamp for de mind-
ste sociale forbedringer og kamp mod de mindste forringelser 
samt gratis tandreparationer til alle. Mindst 5-års dagpenge-
periode.

4. Særlige kendetegn: Jeg var en af initiativtagerne til  det nu-
værende 15.000 kroners-kravet til forbedring af overførsels-
indkomstgruppernes urimelige, økonomiske livsbetingelser.

5. EU-politik: Jeg er en stor tilhænger af Folkebevægelsen og ind- 
 ædt modstandet af Finanspagten.
6. Tillidshverv i Ø: Folketingskandidat fra 2004 i Nakskov-, og 

siden 2007 i Lolland-kredsen. Nuværende HB-medlem og ho-
vedbestyrelsesmedlem i Ø 5 gange fra 2004 til 2012. 
Hovedbestyrelsens repræsentant i Handicappolitisk udvalg 
fra 2010.

7. Faglige tillidshverv: GL-tillidsrepræsentant gennem 8 år og  
 medlem af GL’s hovedbestyrelse.
8. Religion: Alle trosretninger skal være lige velkommen i En- 
 hedslisten, når bare de sætter socialisme og demokrati højere  
 end deres trosforhold.
9. Erhverv: VUC-lærer i dansk, religion og kultur- og samfundsfag  
 i Nykøbing Falster.

  

Nikolaj Villumsen,  
ydre Nørrebro
Enhedslisten står i en historisk stærk po-
sition, men udfordringerne er også histo-
risk store. Den nye regering er en skuffel-
se. Selvom Helle Thorning-Schmidt blev 
valgt på at ville investere og skabe ar-
bejdspladser for at komme ud af krisen 
binder hun sig til EU-finanspagtens ned-
skæringspolitik og fortsætter jagten på 
de arbejdsløse og syge. Den afgørende 
opgave bliver derfor at opbygge folkeligt 
pres på regeringen udenfor Christiansborgsmurer. Særligt skal vi 
have fagbevægelsen ud af starthuller så krav og forventninger af-
løser resignation. Vi er blevet mange flere i Enhedslisten, men det 
bliver en stor opgave at opbygge en stærk partiorganisation, der 
tager godt imod de tusinder af nye og sikrer uddannelse og erfa-
ringsudveksling. Det bør være en hovedprioriteten for hovedbe-
styrelsen.  

Det er afgørende at vi har en hovedbestyrelse, der tør priorite-
ter og have visioner for både Folketingsgruppen og partiorganisa-
tionen så vi samlet kan trække Danmark i en mere grøn og solida-
risk retning. 

Vi skal aldrig gå på kompromis med en klar socialistisk og anti-
kapitalistisk politik, men vi skal ikke være bange for at gøre ting 
på nye og bedre måder. Enhedslisten skal være et parti hvor al-
mindelige lønmodtagere tør ligge deres lod fordi de forstår hvad vi 
siger og ved vi kæmper deres sag.  

Jeg er nyvalgt til Folketinget for Enhedslisten og har de seneste 
4 år været valgt til hovedbestyrelsen, hvor jeg det meste af tiden 
også har siddet i forretningsudvalget. Jeg har bl.a. arbejdet med 
velfærdsmobiliseringer og siddet i valgkampsledelsen. 

  

Ole Donbæk Jensen,  
Nørrebro Blågård
Jeg sad i HB i en del år fra Enhedslistens 
start.

 Efter at have arbejdet i små 20 år i in-
dustrien som arbejdsmand og lukket Aal-
borg Værft og B&w  bag mig, har jeg nu i 
en lang periode arbejdet som faglig se-
kretær i en stor god og aktiv 3F afdeling.

 Jeg håber jeg vil kunne styrke HB med holdninger og erfaringer 
fra mit arbejde i fagbevægelsen. En nutid hvor de venstreoriente-
rede i fagbevægelsen, har en fælles opgave med socialdemokra-
terne i at forsvare, udvikle og styrke fagbevægelsen, der udover 
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håndfast at forsvare medlemsinteresserne, skal være en aktiv po-
litisk kraft for solidaritet. Fagbevægelsen skal være en kraft der 
aktivt blander sig i samfundets udvikling og ikke er forlovet med 
nogen regering, men fastholder medlemmernes og solidaritetens 
interesser overfor statsmagten. Derfor er det livsvigtigt, at fag-
bevægelsen aktivt blander sig politisk og stiller krav til den nu-
værende regering, den største fejl der kan begås , er at blive ha-
lehæng.

 Jeg har med stor fornøjelse støttet den linje og det skifte i hvor-
dan vi henvender os til befolkningen, som var medvirkende til vo-
res fremgang både i antal medlemmer, lokalafdelinger og stemmer 
til valg.

  Vores muligheder for at fastholde og udbygge det gennem-
brud, som nogle af os har arbejdet på siden vi dannede listen i 89, 
er grunden til at jeg gerne vil stille mig til rådighed hvis årsmødet 
ønsker mig som en del af HB.

 Jeg er 55 år bor på 26 ´ende år på Nørrebro i almennyttigt bolig-
byggeri, og er medlem af FLU.

  

Ole Hyldahl, Høje-Taastrup
Jeg har altid været faglig aktiv. Jeg har væ-
ret TR, aktiv i fagligt ungdomsarbejde i HK, 
hovedbestyrelsesmedlem i BUPL og faglig 
sekretær i BUPL. Jeg er kontaktperson for 
Enhedslisten Høje-Taastrup afdeling.

Jeg har arbejdet indenfor forskellige fag:
• Isenkræmmer – i læretid var jeg med i

HK’s ungdomsgruppe, som udlært isenkræmmer var jeg valgt 
som TR

• Jord- og betonarbejder
• Portøraspirant
• Pædagog – ansat i forskellige institutioner i Ballerup, valgt som  
 TR, hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPL, aktiv i  
 Tillidsmandsringen i København som repræsentant for BUPL.

Jeg er nu folkepensionist, men jeg er stadig aktiv: 
• Jeg hjælper mennesker i Høje-Taastrup Kommune, der er kom- 
 met i klemme i forhold til en meget borgerlig kommune, hvor der  
 bliver skåret helt ind til benet.
• Jeg har taget initiativ til en Facebook side, ”Borger Samling Nu”.  
 Her kan folk, der er kommet i klemme, diskutere og komme med  
 synspunkter. Desværre er siden blevet en succes! 
• Jeg er en dag om ugen i Frivilligcenteret.  Her kan borgerne søge  
 hjælp i forskellige sager. En del af brugerne er indvandrere, der  
 har brug for hjælp med at forstå kommunens breve. 
• Jeg er aktiv på en børnefestival, som holdes en gang om året. 
• Jeg er med i 1. maj arbejdsgruppen som består af  3F, FOA/Pmf,  
 SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten.

Jeg mener, at min erfaring fagligt, politisk og socialt kan bruges i 
hovedbestyrelsen.

  

Ole waagensen, Lolland
Der er grund til at ønske enhedslisten 
tillykke med valget. Ikke så meget pga. 
mandattallet i sig selv, men med den be-
tydning, resultatet kan/bør få, samt det 
der kan udledes af fremgangen.

Det sidste først: Den klare fremgang 
ved folketingsvalget, afspejler alt andet 

lige, at der er en voksende forståelse og ønske om at udvikle sam-
fundet i en anden retning end den såvel den tidligere regering som 
den nuværende står for.

Enhedslisten må under ingen omstændigheder svigte denne 
spirende vilje til at vælge en anden vej, en social retfærdig vej, en 
demokratisk vej, en socialistisk vej.

Forholdet til den nuværende regering må i sagens natur være 
brolagt med taktiske overvejelser – at vælte en regering der fø-
rer borgerlig politik i socialdemokratiske klæder, er ikke noget vi 
bare lige gør, når alternativet er en borgerlig regering med en end-
nu mere asocial politik.

Taktiske overvejelser kommer vi ikke uden om, men strategisk 
bør vi ikke give køb. Valget viste, at der er grobund for en sam-
fundsforandrende udvikling, denne skal vandes og gødes!

Vejen er at skabe optimisme og bevægelse. Valget giver såvel 
politisk som organisatorisk og økonomisk muligheder herfor. Des-
værre ser vi endnu ikke rigtige resultater af den forøgede styrke i 
enhedslisten i form af folkelige bevægelser.

Enhedslistens opgaver er at påtage sig ansvaret for at skabe 
gejst og tro på egne kræfter blandt alle de der i dag reelt ikke har 
et sted at gå hen med deres protest; ganske enkelt fordi platfor-
men ikke er der.

Et enhedslisten der stiller forslag i folketinget med 100.000 på 
slotspladsen er andet og mere end 10, 15 eller 20 mandater.

Lad Marx 11. tese om Feurbach være rettesnoren for enhedsli-
stens arbejde.

”filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det 
kommer an på, er at forandre den.”

  

Paw Nielsen, Middelfart
Jeg er 35 år, gift og far til 3 børn på 4 og 10 
år, og en lille nyfødt på 2 måneder.

Jeg er uddannet informatikassistent, 
men har arbejdet som post i snart 16 år. 
Jeg har været tillidsrepræsentant for 
mine kollegaer i af et par omgange igen-
nem de sidste 12 år.

Efter valget sidste år er en af vores 
største opgaver at fastholde den såkaldte røde regering på en 
mere social og arbejdervenlig politik. Vi har fortsat brug for et op-
gør med de sidste 10 års VKO politik, hvor uligheden i Danmark 
nærmest blev indskrevet i den mentale grundlov.

Hvis Enhedslisten på længere sigt skal være et afgørende par-
ti i Danmark, så er vi nødt til at opbygge et socialistisk parti der er 
stærk rodfæstet i hele landet.

Jeg tror, at Enhedslistens største udviklingspotentiale ligger i 
de mindre provinsbyer. Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for ud-
viklingen i disse afdelinger. Jeg ønsker et Enhedslisten, som bliver 
opfattet som hele Danmarks venstrefløjsparti. Jeg ønsker et En-
hedslisten, der af almindelig mennesker bliver betragtet som et 
arbejderparti med gode ideer til Danmarks fremtid.

Jeg vil også gerne være med til at drøfte vores dagsorden over-
for EU. Vi er alle mod det storkapitalistiske projekt, men jeg tror at 
vi har brug for at overveje vores fremtidige strategi. Hvordan kan 
vi fremme et EU, som samarbejder og udvikler Europa til et bed-
re sted for den almindelige europæer og ikke kun til gavn for ka-
pitalen?
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Per Clausen, Aalborg 
I den nye politiske situation efter val-
get skal vi både være i stand til at læg-
ge et massivt pres på regeringen og kom-
me med selvstædige politiske udspil. Det 
kræver, at Enhedslisten udvikles, så vi 
bliver langt bedre til at engagere os i po-
litiske diskussioner og kampe i befolk-
ningen. Medlemmerne er vores vigtig-
ste styrke i dette arbejde. Derfor skal En-
hedslisten organiseres, sådan at vi giver medlemmerne de bedste 
muligheder for at hente viden og inspiration til deltagelse i poli-
tisk aktivet og diskussion.

Enhedslisten skal være et moderne parti med en effektiv og for-
ståelig kommunikation, men også bevare medlemsdemokratiet og 
fastholde, at det er medlemmerne, som lægger den politiske linje.

Vi skal sikre sammenhæng i kampen for røde solidariske og de-
mokratiske løsninger med kampen for grønne løsninger, hvor vi 
reducerer for vores ressourceforbrug og vores forurening. Reali-
stiske bud på konkrete forandringer, som vi slås for her og nu skal 
kombineres med mere langsigtede visioner med socialistisk per-
spektiv.

Jeg er 57 år, har været aktiv på venstrefløjen de sidste 40 år i VS 
og herefter Enhedslisten. I lange perioder har jeg herudover væ-
ret aktivt i fagligt arbejde og arbejde i studenterbevægelsen. Si-
den 2005 har jeg siddet i folketinget for Enhedslisten, hvor jeg i 
hele perioden har været ordfører på det grønne område. Jeg bor i 
Aalborg.

  

Pernille Skipper, Vesterbro
Valget betød stor fremgang for vores par-
ti. Vi har fået tusindvis af nye medlem-
mer, en stor folketingsgruppe, mere op-
mærksomhed og flere ressourcer. Det 
skal udnyttes optimalt.

Vi er allerede godt i gang med at tage 
godt imod de mange nye medlemmer, 
men der er lang vej endnu. Det skal være 
naturligt for nye medlemmer at deltage 
aktivt. Derfor mener jeg, at vi skal satse hårdt på at hjælpe, støtte 
og uddanne lokalafdelingerne i at intervenere i lokale kampe; det 
skal være Enhedslisten, der går forrest i kampen mod skoleluknin-
ger, og vi skal være dem, der mobiliserer mod den lokale boligspe-
kulant. Vi skal ikke kun være stærkt repræsenterede i Folketin-
get, men særligt i lokalområder og i bevægelser.

Derfor skal vi blive bedre til at uddanne nye medlemmer og lo-
kalafdelinger, men det kræver også en stærk ledelse. Hovedbe-
styrelsen skal være i stand til at agere kollektivt og vise politisk 
retning, hvis vi skal rykke fremad. HB skal lave overordnede po-
litiske prioriteringer uden at detailstyre – og samtidig knokle for 
at yde den optimale organisatoriske opbakning til lokalafdelinger 
og aktive i fagforeninger, studenterorganisationer og andre be-
vægelser.

Jeg har siddet i hovedbestyrelsen i tre perioder, og har også til-
bragt et år i forretningsudvalget. Nu sidder jeg i Folketinget, men 
har også en lang fortid i elev- og studenterbevægelsen. Med det 
håber jeg på at kunne bidrage til at sikre en god kontakt mellem 
Folketing og hovedbestyrelsen, udvikle vores parti og styrke ho-
vedbestyrelsen som politisk og organisatorisk ledelse.

  

Pia Boisen, Lyngby
2012 og 2013 bliver spændende år for En-
hedslisten – og for Enhedslistens hoved-
bestyrelse. Der skal arbejdes med både 
politik og organisation.

Selv for os, der altid har været skepti-
ske overfor socialdemokraterne er det en 
gyser, at regeringens linie stort set ikke 
kan skelnes fra VK-regeringens politik, 
når det gælder økonomi, arbejdsmarked, 
socialpolitik, finanspagt osv.

Enhedslisten skal indædt arbejde for at få vore mærkesager 
gjort til virkelighed – og vi skal samtidig holde fast i vores princip-
per i forhold til en regering, der må vælge om den vil føre rød poli-
tik med os eller borgerlig politik med de borgerlige.

Enhedslisten er kommet i voksealderen. HB skal skabe rum for 
alle medlemmers virkelyst – både når det gælder politikudvikling 
og formidlingen af vores ideer. Vi skal tænke nyt, når det gælder 
medlemsinformation og debat både indadtil og udadtil. Færre ord 
og mindre papir - flere levende billeder og mere net.

Jeg har været medlem af listen siden 1989 og bl.a. været afde-
lingskontakt, folketingskandidat og – suppleant, amtsrådsmed-
lem og medlem af HB i 2007/08.

Jeg ved mest om områder som uddannelse, sundhed og arbejds-
markedspolitik, men interesserer mig også for økonomi, trafik og 
planlægning. Til daglig arbejder jeg som faglig konsulent i Gymna-
sieskolernes Lærerforening.

  

Rasmus Bredde,  
Nørrebro Blågård
Efter en super valgkamp fik vi det nye 
flertal, vi har kæmpet for i 10 år. Desvær-
re viser det sig, som frygtet og forventet, 
at den nye regering ikke fører en politik 
til gavn for menigmand, af sig selv. Der-
for bliver det en stor opgave for os at ar-
bejde for, at de håb og forventninger som 
den danske arbejderklasse havde til en 
ny regering, bliver indfriet. Vi skal arbejde for, at det pres som bl.a. 
fagbevægelsen har lagt for at få en ny regering, også bruges til at 
skaffe en ny politik.

Samtidig skal vi sørge for at de folk som skuffes over S+SF ikke 
glider til højre men kan se et brugbart alternativ i os.

Arbejdet for at forbedre arbejdernes vilkår foregår mange andre 
steder end i folketinget, i f.eks. fag- og boligbevægelsen. Og her er 
argumenter ikke nok. Før vi kan vise vores kolleger, venner eller 
naboer at vi faktisk kan sikre dem forbedringer, vil de ikke tiltro os 
at ændre samfundet. 

Til det arbejde har vi brug for værktøjer. I hovedbestyrelsen vil 
jeg arbejde for at styrke partiet politisk, såvel som organisatorisk. 

For afdelingerne skal vi afholde workshops i mobilisering og 
organisering. Vi skal have politisk skoling både for nye og gamle 
medlemmer. Vi skal skærpe vores argumenter og blive bedre til at 
komme ud over rampen med dem. 

Vi har løsningerne – nu skal vi gøre dem til virkelighed.
Jeg er 33 år, født og opvokset på Nørrebro. Jeg er aktiv i Blågård 

afdeling, i Fagligt Landsudvalg, har tidligere siddet i HB og er pt. 
ansat på landskontoret.
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Signe Færch, ydre Nørrebro
I det kommende år får vi brug for et 
stærkt og kvalificeret HB. Derfor har jeg 
efter mange års arbejde i Enhedslisten 
fået lyst til at give mit bidrag i ledelsen. 
HBs allersværeste opgave bliver at sty-
re partiet gennem det politisk skærfyldte 
farvand, som er skabt af den parlamenta-
riske situation og regeringens opførsel. 
Jeg er meget enig i den hidtidige strategi. 
Hvis regeringen vil lave politik med de borgerlige, skal vi sørge for 
– og udstille – at det er deres eget valg. Vi skal altid stå klar med 
et realistisk, gennemførligt alternativ og vise, at de kunne føre en 
solidarisk politik, der trækker samfundet i socialistisk retning.

  Organisatorisk skal vi arbejde videre mod at skabe et handle-
kraftigt parti, hvor vores medlemmer uddannes og gives konkre-
te redskaber samt viden, der ruster dem til at organisere og skabe 
forandringer. Modtagelsen af de mange tusinde nye medlemmer 
er en mulighed for at styrke vores organisation, tænke nye tan-
ker og lade os inspirere af andre, som fagbevægelsen og andre pro-
gressive organisationer. 

  Jeg har siden 2010 repræsenteret Enhedslisten i Københavns 
Borgerrepræsentation men har Enhedsliste-erfaring som ansat 
på Landskontoret, folketingskandidat og ikke mindst som afde-
lingsaktiv både i Odense og i forskellige afdelinger i København.  
Når jeg ikke laver politik, læser jeg på sidste år på Socialrådgi-
veruddannelsen og hænger ud på ydre Nørrebro, hvor jeg bor i et 
skønt kollektiv og er med i en af landets nyeste og bedste afdelin-
ger.

  

Stine Brix, Nørrebro Park
For det første skal vi blive bedre til at tage 
strategiske diskussioner og beslutnin-
ger. Derfor har jeg i hovedbestyrelsen de 
sidste par år arbejdet for at udbrede dis-
kussionen om Enhedslistens mål og rol-
le – ikke mindst nu under et nyt flertal. 
Vi skal bruge et rødt flertal til at flytte på 
magten – fra direktionsgangene til den 
brede befolkning, fra de borgerlige ide-
er til de socialistiske og fra en centralistisk stat til et udbredt og 
levende demokrati. Det er vores opgave at finde frem til, hvordan 
vi udnytter Enhedslistens styrke maksimalt for at nærme os dis-
se mål.

For det andet har vi en stor opgave i at tage imod de mange nye 
medlemmer og interesserede. Jeg tror, at nøglen til, at så mange 
som muligt føler sig velkomne og får lyst til at give en hånd med, 
er, at vi får opbygget et godt uddannelsesarbejde. Vi skal have ud-
dannelser i, hvordan vi kan lave godt lokalarbejde og gode kam-
pagner, hvordan vi organiserer og engagerer. Derfor er jeg rigtigt 
glad for, at nogle af vores nye ansatte skal tage sig særligt af dette 
organisationsopbyggende arbejde. Det vil jeg følge tæt.

For det tredje ser jeg frem til en programdebat, hvor hovedbe-
styrelsen har en nøglerolle i at sikre en god proces, hvor så man-
ge medlemmer som muligt kan være med til at formulere vores 
grundlæggende principper. 

Jeg er 29 år og medlem af Folketinget. Jeg har siden 2009 siddet i 
hovedbestyrelsen og vil gerne fortsætte arbejdet. 

  

Sune Blom, Frederiksberg
Enhedslisten står i dag over for 2 store 
udfordringer, der skal løses, hvis vi som 
parti vil geares til den kommende tid, 
hvor angrebene på velfærden samt løn og 
arbejdsvilkår vil blive intensiveret. 

For det første får vi ikke nok ud af, at vi 
er blevet 8.000 medlemmer. Vi skal være 
langt bedre til at engagere og aktivere 
vores egne medlemmer. Vi skal uddanne 
hinanden, så vi som parti bliver de dygtigste til at mobilisere til ak-
tivisme, de dygtigste i fagforeningen, på uddannelsesstedet og i 
forældrebestyrelsen.  Dette kræver et konstant fokus fra hoved-
bestyrelsen, og anderkendelse af, at man kan være aktiv på man-
ge forskelige måder. 

For det andet, skal vi være bedre til at agere som ét parti. Arbej-
det i folketinget må ikke blive isoleret, men skal tænkes sammen 
med resten af organisationen og de bevægelsesaktive. Koordine-
ringen skal styrkes, så Enhedslisten for alvor kan påvirke den po-
litiske bevidsthed. Dette kræver, at vi i hovedbestyrelsen bliver 
bedre til at tænke strategisk og lægge de overordnede rammer for 
arbejdet i folketing og parti. 

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen for at deltage i dette arbejde. 

Mig?
Aktiv på venstrefløjen siden 2005. Medlem af Hovedbestyrelsen 
og kandidat til folketinget i København. Studerer Politik og Ad-
ministration på Roskilde Universitet. Baggrund i elevbevægelsen 
samt Enhedslistens og SUFs velfærds- og uddannelsesarbejde.

Kontakt: sune@suneblom.dk

  

Sune Hundebøll,  
Indre Nørrebro – Røde firkant
Enhedslistens arbejde i Folketinget er 
vigtigt. Det er her rammen for danske-
rens hverdag sættes. Listen skal kæmpe 
for forbedringer, der vil gøre det lettere 
for enlige forældre, arbejdsløse og for den 
almindelige arbejdende kvinde og mand.

Folketingets magt er begrænset. EUs 
direktiver definerer store dele af lovgiv-
ningen - og det uanset om regeringen er blå eller rød. Danmark er 
en del af en global verden, hvor alt for meget magt er lagt i hæn-
derne på spekulanter og tvivlsomme fonde, der er sat i verden for 
at øge profitten hos dem, der i forvejen har rigeligt. Det er vigtigt 
at vi fastholder et internationalt perspektiv.

For at vinde en bedre verden, skal vi have et opgør med den ka-
pitalistiske verdensorden. Det ligger ikke lige for, men vi skal hu-
ske vores mål og drømme. Verden kan overraske. Jeg havde ikke 
set det arabiske forår komme. Og jeg vil ikke spå om, hvornår kapi-
talismens epoke er omme. Til gengæld ved jeg, at hvis regeringen 
ikke kun skal være rød af navn, men også af gavn, er der brug for 
et stærkt og arbejdsdygtigt Enhedslisten. Partiet skal være i god 
kontakt med verden udenfor Christiansborg. Vi skal samarbejde 
med de bevægelser og organisationer, der vil et bedre Danmark - 
en bedre verden.

Jeg er bibliotekar og arbejder hos Københavns Biblioteker. Mit 
hjem ligger på Nørrebro og hver anden uge deler jeg det med min 
søn. Blandt mine mange interesser er løb (som aktiv) og fodbold 
(som tilskuer).

Læs og se mere: http://sh.newsun.dk/Politik.php

  

FOTO: ANJA PHILIPSEN
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Susanne Flydtkjær, Aalborg 
49 år, og pt. ansat i Brønderslev kommu-
ne som sagsbehandler  på området fleks-
jobvisiterede.

Har - med undtagelse af nogle få gode 
år i Kbh. - boet hele mit voksenliv i Aal-
borg. 

Mangeårigt  - for mange vil nogen sik-
kert mene –  og stadig aktivt medlem i af-
delingsbestyrelsen, tidligere kommunal spidskandidat – og nu ta-
ger jeg blot min plads nede på listen til både kommunal, region og 
folketingsvalg.

Har siddet i HB i flere perioder i årenes løb – og også i den sene-
ste periode, og har her klart stemt mod forslag og politisk praksis, 
der ikke ligger indenfor Øs linje og principper og ej heller indenfor 
vores politiske grundlag eller årsmøde beslutninger. Og selvfølge-
lig skal der siges klart ja til den mindste forbedring og nej til den 
mindste forringelse.

Mangeårig faglig aktiv i DM og LVU – Hovedbestyrelsesmedlem 
og TR – er nu medlem af HK Nordjylland. 

Har et ganske grundigt teoretisk og eget erfaringsgrundlag på 
det arbejdsmarkedspolitiske område - og har kørt utallige klage-
sager over misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjobs. Er 
dog også noget fikseret på trafik og miljøpolitik . Har erfaring med 
at succes i afdelingsarbejde ofte opnås bedre i samarbejde med 
andre afdelinger.  Det skal vi udvikle og blive meget bedre til.. 

  

Søren Egge Rasmussen,  
Århus.
Ethvert godt forlig i folketinget krævet et 
godt funderet bagland i Enhedslisten. Og 
den største udfordring bliver at inddrage 
flere medlemmer i det politiske arbejde.

Succes ved kommunalvalget i 2013 skal 
forberedes godt, så afdelingerne og vores 
nyvalgte ved hvilket fireårigt arbejde de 
skal løfte. At nominere en spidskandidat er kun en lille del af op-
gaven. Vi skal styrke lokalafdelingerne, samarbejde ligeværdigt 
med SUF, udvikle debatkulturen og forbedre foreningslivet i par-
tiet. Enhedslisten har potentialet til at blive større og bedre. Det 
skal ske i hele landet og ikke kun i hovedstaden. 

Jeg er 50 år, uddannet tømrer og økologisk landmand, men ar-
bejder mest for vedvarende energi i bestyrelser i forbrugerejede 
energiselskaber. Læs mere på www.soerenegge.dk

Jeg mener små partier ofte er overrepræsenteret i HB og at En-
hedslistens miljøprofil også skal styrkes ved at få flere miljøfolk i 
HB. Det politiske arbejde skal medtage økologiske hensyn på lige 
fod med økonomiske for at sikre bæredygtig udvikling uden vækst 
i resurseforbruget.

Jeg har været aktiv i Enhedslisten siden 1991, repræsenterede 
Enhedslisten i Århus Byråd fra 1994-2001, har siddet i afdelings-
bestyrelse – emnegrupper - miljøudvalg, har arbejdet på Christi-
ansborg med kommunalstof og miljø, været stedfortræder i fol-
ketinget, tidligere været i HB 5-6 år, lavet mad på sommerlejren, 
deltaget i debatter i afdelingerne, lavet kampagner, været folke-
tingskandidat og kender mange mennesker og hjørner i Enheds-
listen. 

  

Søster From Petersen,  
Sydsjælland-Møn
Kære allesammen
Jeg vil gerne stille op til hovedbestyrel-
sen. Mht. partipolitik der er jeg ikke så 
velbevandret MEN min viden på et meget 
aktuelt område.. DEN har I brug for. Nem-
lig fordi jeg er en af dem der falder ml. div 
stole KONSTANT, som for rask til pension 
og for syg til fleks og understøttelse. Så 
jeg kæmper en daglig kam por at overleve trods 3 kroniske diagno-
ser, og jeg kæmper for mine medlemmer i LFFV.dk

Jeg er 47, single,  mor til to, aktiv ”livredder” i Foreningen for 
Langtidssyge, Flexjobbere, Førtidspensionister. Vordingborg og 
aktiv i Facebook-grupperne: syg i vordingborg, Menneskesynet 
bag Term-modellen, TTA og lægekonsulenternes arbejde m.fl.
 Så kan I rumme en handicappet i hovedbestyrelsen, med stor liv-
serfaring og hjerte for de svageste så giv mig en chance og SPØRG 
om det I gerne vil vide mere om.
 
Mange hilsner
(Jette) Søster From Petersen
Tidl.: skuespiller, regissør, radiojournalist, rengøringsassistent, 
iværksætter, terapeut, dagplejer,  mindfullness coach, salgs-
chef oma.

  

Tobias Clausen, Østerbro
Finans- og eurokrisen har ført til massi-
ve nedskæringer over hele Europa. Med 
EU’s krav om strengere økonomisk sty-
ring vil de kommende år byde på store ud-
fordringer for venstrefløjen. Skal befolk-
ningen mobiliseres i kampen for en anden 
samfundsudvikling, er det vigtigt, at En-
hedslisten kan tilbyde alternative svar. 
Det sikrer vi ved forsat at udvikle og styr-
ke vores socialistiske og antikapitalistiske svar på den økonomi-
ske krise. Det arbejde vil jeg gerne bidrage med i hovedbestyrel-
sen. 

De seneste år har jeg, som medlem af Enhedslistens Europapoli-
tiske Udvalg, taget aktiv del i at styrke Enhedslistens samarbejde 
resten af den europæiske venstrefløj. I en tid, hvor behovet for in-
ternational solidaritet vokser, er det vigtigt, at Enhedslisten for-
sat prioriterer det internationale arbejde højt. I hovedbestyrelsen 
vil jeg derfor især arbejde for, at Enhedslistens internationale ar-
bejde og visioner udvikles og styrkes.  

Som medlem af hovedbestyrelsen kan jeg bidrage med man-
ge års erfaring fra parti- og bevægelsesarbejde. Eksempelvis har 
jeg siden 2010 siddet i Folkebevægelsens ledelse, og et år i forret-
ningsudvalget, og tidligere arbejdet for Søren Søndergaard i EU-
parlamentet. Jeg er aktiv i solidaritetsorganisationen Afrika kon-
takt, har arrangeret introforløb for nye medlemmer af Enhedsli-
sten, og senest været en del af kampagnegruppen, der har udar-
bejdet Enhedslistens euro-krisekampagne.

Jeg bor i dag på Østerbro, hvor jeg gennem en årrække har været 
aktiv i lokalafdelingen.
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11.1 enhedslIstens  
arbejdsplan 2012 – 2013
11.1.1 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2012-13”

Udlændingepolitik.
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 2012-13”
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-spørgs-
målet, presser regeringen til at indtage en anden linje, og samti-
digt viser 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.

FOTO: HISGLASSwORKS/FLICKR
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11.1.3 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2012-13”
Følgende tilføjes arbejdsplanen:
Handicappolitisk Udvalg har udarbejdet en redigeret version af 
Enhedslistens valgudspil i 2011 om de pt vigtigste handicappoli-
tiske temaer ud over de psykiatripolitiske udfordringer, som En-
hedslisten vedtog et program for på årsmødet i 2011.

Til fremlæggelse på årsmødet i 2013 udarbejdes en handicappo-
litik, der skal have særlig focus på mennesker med handicaps ret 
til at deltage ligeværdigt i samfundet på alle niveauer med den 
nødvendige kompensation, på den diskrimination gruppen ud-
sættes for dagligt, og på hvordan Enhedslisten vil arbejde for in-
klusion og ligebehandling.

Begrundelse
Personer med handicap udsættes for diskrimination på alle ni-
veauer og har ikke mulighed for at deltage i samfundslivet, selv 
om handicappet ikke udgør en barriere i sig selv. Generelt er der i 
samfundet ingen synderlig forståelse for, at gruppen udsættes 
for diskrimination, og selv denne regering trækker lovgivning 
ned over hovedet på personer med handicap, som udsætter os for 
yderligere diskrimination.

Derfor kan det ikke vente med at få sat focus på, at der faktisk er 
tale om diskrimination, som selv ikke andre grupper har været ud-
sat for, og at Enhedslisten vil sætte focus på det.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg.

11.1.4 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2012-13”
Side 35, linje 39

Efter linje 38 tilføjes:
”En måde at styrke kontakten mellem medlemmerne indbyrdes og 
mellem medlemmerne og organiationen er at vores medlemsblad 
kommer hyppigere. Derfor skal Rød+Grøn udkomme hver hver 14 
dag fra 1. januar 2013. Perioden frem til årsmødet 2014 er så en 
prøveperiode med hyppigere udgivelse og årsmødet tager stilling 
til om bladet fortsat skal udkomme hver 14. dag.

Den øgede plads skal bruges til:
At være mere aktuelt i forhold til den politiske situation
At give medlemmerne og andre interesserede kritisk informati-

on om politiske problemer i Danmark og internationalt
At have kulturstof i bladetsåsom boganmeldelser, filmanmel-

delser information om vigtige begivenheder og hjemmesider..
At gøre bladet mere egnet til debatforum, med reel udveksling 

af synspunkter.
Bladet skal udvikles til at blive interaktivt med vores hjemmesi-

der, så man let kan finde de enkelte artikler.

Begrundelse:
Vi har nu over 8000 medlemmer. Næsten halvdelen af vores med-
lemmer er kommet til i 2011-12. Enhedslisten har brug for at kom-
munikere direkte med medlemmerne. Det er forholdsvis dyrt at 
lave et medlemsblad hver 14. dag – især fordi den borgerlige rege-
ring har fjernet den billige porto for masseforsendelser. Men penge 
der gives ud på medlemspleje gives godt ud. Rød+Grøn er den simp-
leste og mest direkte kommunikation til og mellem medlemmerne.

I Rød+Grøn kan vi selv sætte dagsordenen for politiske spørgs-
mål og ikke være afhængige af om journalister på borgerligt kon-
trollerede medier mener om vi kommer med ”en god historie”. Ved 
at styrke vores medlemsblad styrker vi også vores evne til selv at 
sætte mediedagsordenen.

Et godt, hyppigt udkommende blad vil være en god forberedel-
se for Enhedslisten for senere at tage andre mediepolitiske initi-
ativer.

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro

11.1.5 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2012-13”
Side 35, linje 39

Efter linje 38 på side 35 tilføjes:
For at sikre, at organisationsudviklingen bliver taget alvorligt i 
hele organisationen, skal der sættes særligt fokus på den på års-
mødet i 2013 på samme møde som i 2006, hvor det var temaet for 
gruppe-arbejdet og der blev vedtaget papirer om organisations-
udvikling, herunder en række konkrete initiativer. Diskussionen 
skal munde ud i et nyt papir med konkrete initiativer med afsæt i 
beslutningerne fra 2006.

Begrundelse: 
På strategi-seminaret slog Finn Sørensen til lyd for, at vi slet ikke 
diskuterede strategi, men udelukkende forholdt os til den organi-
satoriske side. Selv om det forvirrede folk lidt, da det var et stra-
tegi-seminar, viste der sig et meget stort behov og interesse for 
at sætte fokus på vores organisatoriske udvikling. Så alene af den 
grund er det naturligt, at vi også gør det på et årsmøde.

Derudover er det også sådan, at vi i 2006 vedtog, at ”Organisati-
onens udvikling skal også være et vigtigt punkt på næste årsmø-
de, hvor der gøres status og vedtages nye initiativer, der kan sikre 
organisationens fortsatte udvikling”. 

Hvad enten det skyldes en syltning eller at man bare har glemt 
det, er det en stor mangel, at vi næsten aldrig diskuterer organisa-
tion, da det klart er vores svageste led. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus

11.1.6 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2012-13”
Side 36, linje 4-6

Linjerne 4-6 udgår.

Begrundelse: 
Af forslaget fremgår det, at ”HB nedsætter en arbejdsgruppe der 
har dette snævre mandat (en sproglig og juridisk gennemgang) og 
derfor ikke skal komme med forslag til indholdsmæssige ændrin-
ger i vedtægterne”, virker det som et ”overkill” at der skal holdes 
et delegeretmøde om det. HB og arbejdsgruppen skal kunne sikre, 
at vedtægterne paragraf for paragraf umiddelbart bliver så gen-
kendelige, at det mest bliver en formalitet at godkende dem i 2013.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus

11.1.7 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2012-13”
Side 36, linje 24

Indsættes:
”Samtidig er det vigtigt, at Enhedslisten har en stærk, fælles kam-
pagne, der dels præsenterer Enhedslistens politik udadtil og dels 
er mobiliserende og samlende for partiets medlemmer. I løbet af 
den kommende årsmødeperiode afvikler vi derfor en landsdæk-
kende dagpenge- og jobkampagne under titlen ”Bekæmp arbejds-
løsheden - ikke de arbejdsløse”. Kampagnen løber af stablen fra 
september 2012 til marts 2013, hvor regeringens midlertidige for-
længelse af dagpengeperioden udløber. 

Kampagnens overordnede krav er en forlængelse af dagpenge-
perioden samt kravet for flere reelle jobs. Der kan også arbejdes 
med efterlønnen, hetzen mod arbejdsløse, højere satser, rettig-
heder og optjening, aktiveringscirkusset, overarbejde, sænkning 
af arbejdstid mm. Derudover kan kampagnen bruges til at bringe 
forskellige dele af Enhedslistens politik på dagsordenen. Det kan 
f.eks. være opførelse af billige almene boliger, styrkelse af vel-
færdsområdet og grøn energi eller offentlig produktion.
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Med kampagnen ønsker vi at sætte fokus på arbejdsløsheden 
og de arbejdsløses situation. Vi har desuden et ønske om at brin-
ge diskussionen ind i fagbevægelsen i håb om, at der stilles krav 
til regeringen herfra. Samtidig skal kampagnen bruges til at mo-
bilisere og aktivere Enhedslistens mange nye og gamle medlem-
mer.

Det præcise indhold af kampagnen skal udvikles blandt Enheds-
listens medlemmer, blandt de fagligt aktive og i hovedbestyrel-
sen.”

Begrundelse:
Arbejdsløshed er et centralt og påtrængende samfundsproblem, 
som Enhedslisten må forholde sig proaktivt til.

Med VKO’s forkortelse af dagpengeperioden til to år stod mange 
arbejdsløse til at ryge helt ud af dagpengesystemet i løbet af som-
meren 2012. S-R-SF regeringen har med en udskydelse på et halvt 
år givet kunstigt åndedræt til de mange, der stod til at miste deres 
dagpenge. Hermed har regeringen anerkendt problemet, og det vil 
være vanskeligt for dem at påstå, at problemet er blevet mindre. 
Et krav om permanent forlængelse af dagpengeperioden vil der-
for, helt eller delvist, kunne give en sejr til arbejderklassen. 

Samtidig kan en dagpenge- og jobkampagne mobilisere bredt, 
og er dermed en god måde at aktivere de mange nye medlemmer 
i Enhedslisten. Enhedslistens medlemmer kan bringe en arbejds-
løshedskampagne ind i fagbevægelsen og ud på arbejdspladserne, 
og kampagnen kan desuden være med til at styrke Enhedslistens 
interne prioritering om dobbeltorganisering. 

Derudover kan en dagpenge- og jobkampagne være et redskab 
for lokal dialog med S-SF, fagbevægelsen og andre bevægelser og 
kan kombinere aktivisme, intervention, kampagne og propagan-
da. Job- og dagpengespørgsmålet er et emne, hvor S/SF-baglandet 
har forventninger til regeringen lige fra menige arbejdere til højt 
op i fagbureaukratiet. 

En vellykket kampagne kan optimalt betyde, at S og SF vurde-
rer, at det vil blive mere politisk omkostningsfuldt at følge rege-
ringspartneren De Radikale og fastholde to-års-reglen end at tage 
konfrontationen med dem og afskaffe reglen. 

Stillet af Lone Degn, Århus, Christina Celeste Nielsen, Nørrebro 
Park, Jørgen Arbo-Bæhr, Valby, Simon Kristensen, Silkeborg, Ce-
cilie Früstück, Esbjerg, Lars Mogensen, Esbjerg, Ulla Morin, Glad-
saxe, Hans Henrik Nielsen, Nørrebro Park, Gitte Pedersen, Nørre-
bro Park, Mads Wilmann, Østerbro, Hans Jørgen Vad, Århus, Joan 
Seneka, Døveafdelingen, Mette Sommer Lindsay, Døveafdelingen, 
Mikael Hertoft, Østerbro, Marie Lassen, Århus, Per Hermansen, Fa-
verskov, Torben Thim, Ydre Nørrebro, Mogens Edvard Petersen, 
Østerbro, Bo Hardel, Døveafdelingen, Kirsten Sjøstrøm, Vesterbro, 
Jonathan Simmel, bestyrelsen i Nordvest, afdelingerne Køge, Ski-
ve, Vejle, Odsherred, Østfyn, Djursland, Århus

11.1.8 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2012-13”
Side 36, linje 24

Indsættes:
”Samtidig skal Enhedslisten have en stærk, fælles kampagne, der 
præsenterer Enhedslistens politik udadtil og mobiliserer parti-
ets medlemmer. Derfor afvikler vi en landsdækkende dagpenge- 
og jobkampagne under titlen ”Bekæmp arbejdsløsheden - ikke de 
arbejdsløse”. Kampagnen løber fra september 2012 til marts 2013, 
hvor regeringens midlertidige forlængelse af dagpengeperioden 
udløber.

Kampagnens overordnede krav er en forlængelse af dagpenge-
perioden og flere reelle jobs. Der kan også arbejdes med efterløn-
nen, hetzen mod arbejdsløse, satser, rettigheder og optjening, ak-
tiveringscirkusset, overarbejde, sænkning af arbejdstid mm, så 
Enhedslistens politik på andre områder kommer på dagsordenen. 

Det kan f.eks. være opførelse af billige almene boliger, styrkelse af 
velfærdsområdet og grøn energi eller offentlig produktion.

Med kampagnen ønsker vi at sætte fokus på arbejdsløsheden og 
bringe diskussionen ind i fagbevægelsen, så den stiller krav til re-
geringen. 

Kampagnens  præcise indhold  skal udvikles af  Enhedslistens 
medlemmer, fagligt aktive og hovedbestyrelsen, og den kan have 
forskelligt fokus efter lokale forhold.”

Begrundelse
Jeg har stor sympati for forslag 11.1.7 fra Lone Degn, Christina 
Nielsen m. fl. men det er så langt, at afsnittet i arbejdsplanen tip-
per, og der er mange gentagelser og snakkeord.

Stillet af Gunna Starck, Indre By

11.1.9 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2012-13”
Side 36, linje 49-81

Linjerne 49-81 udgår.

Begrundelse: 
Andetsteds er der stillet noget tilsvarende til ”Enhedslistens mål 
2012-16”. Følgelig skal det også konsekvensrettes her.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus

11.1.10 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2012-13”
Side 36, linje 65-76 

Linje 65-67 (fra ”Med baggrund …..”) udgår og erstattes af:
”HB nedsætter en gruppe, som udarbejder et debatoplæg om En-
hedslistens principprogram. Det skal fremgå, hvordan og hvor-
for gruppen foreslår indholdsmæssige og/eller formmæssige æn-
dringer af det nuværende program. 

Begrundelse:
Hvis vi skal have et nyt principprogram, skal det ske på baggrund 
af en diskussion af det nuværende program. 
 
Stillet af Helge Bo Jensen, Albertslund, Morten Riis, Bornholm, 
Niels Rolskov, Køge, Peder Hvelplund, Hjørring, Sarah Victoria Bru-
un, Århus, Åge Skovrind, Roskilde

11.1.11 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2012-13”
Side 36, linje 73-81

Punkt 6, 7, 8 og 9 ændres til nyt punkt 6:
”Årsmødet 2013 diskuterer det fremlagte debatoplæg/program-
udkast. Det er ikke tanken at sætte forslaget til afstemning, men 
at drøfte det i en række arbejdsgrupper. Årsmødet tager stilling til 
den videre procedure.

Begrundelse:
Et nyt principprogram er en stor ting, som tager tid – især hvis 
medlemmerne skal inddrages. I stedet for nu at vedtage en præ-
cis datoplan frem til vedtagelsen af et nyt program, giver det mere 
mening at lade det næste årsmøde vurdere, hvordan debatten har 
udviklet sig og på den baggrund lægge en plan for det videre ar-
bejde.

Stillet af Helge Bo Jensen, Albertslund, Morten Riis, Bornholm, 
Niels Rolskov, Køge, Peder Hvelplund, Hjørring, Sarah Victoria Bru-
un, Århus, Åge Skovrind, Roskilde
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Aktiver
Kasse 11.118
Driftskonto 1.461.623
Girokonto 166.074
Aftaleindskud 0
Tilgodehavender 320.246
Fri opsparing 10.296
Mellemregning. Enh.listen Kbh, SAP m.fl 30.264
Deposita 158.372
Aktiver i Rød Fond 1.038.684
Driftsmateriel og inventar 78.038
aktiver i alt 3.274.715

Passiver
Kreditorer 58.683
Skyldig skat m.v. 146.875
Rød Fond 1.038.684
Hensat til kommunalvalg 100.000
Mellemregning, SUF, Chr,Borg m.fl. 180.604
Skyldige omkostninger 302.670
Personalekassen 2.654
Feriepengeforpligtelse 365.416
Afdelingernes tilgodehavender 694.620
Gæld i alt 2.890.206

Egenkapital primo 742.464
Årets resultat -357.955
Passiver i alt 3.274.715

12. regnsKab og budget

12.1.1 ÆF til ”Forslag til budget for 2012 og 2013”
Budget 2013:

Hensættelse til Rød Fond: 400.000

Begrundelse:
Rød Fond har ikke øget sin beholdning gennem mange år. Det be-
tyder reelt en, at Rød Fond er blevet mindre og mindre jf. inflatio-
nen. Nu, hvor Enhedslisten er gået frem, bør Rød Fond også øges 
gradvis. Reelt har Rød Fond kun været i stand til at uddele småbe-
løb og derfor har der været mindre interesse for at søge den. Des-
uden er Rød Fond Enhedslistens reservekapital. Med mange flere 
ansatte bør vi også have en større reservekapital, så vi f.eks. kan 
betale de ansatte i opsigelsesperioden, efter en evt. tilbagegang.

Stillet af Thomas Eisler, Gladsaxe

12.2 Regnskab for 2011

regnskab 2011 – status

FOTO: FLICKR
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indtægter Regnskab 2011 Budget 2011 % af budget Regnskab 2010
Kontingent 3.920.189 3.600.000 109% 3.195.777
Støtte til folketingsvalgkamp 1.753.336 513.280 342% 487.215
Indsamling til kampagner og aktiviteter 0 0 1.998
Partiskat folketingsgruppen 623.767 395.520 158% 379.344
Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre 47.881 0 5.000

Statsstøtte 2.099.496 2.123.865 99% 2.062.005
Statsstøtte til EU-oplysning 400.232 375.694 107% 364.751
Diverse/ Div. støtte 69.440 60.000 116% 790
Overført fra hensættelser til kommunevalg 0 0 0
Overført fra hensættelser folketingsvalg 737.215 447.090 165% 500.000
Overført fra hensættelser medie/propaganda 49.547 49.230 101% 14.539
Overførte EU-midler 119.281 0% 0
Overført fra vikarfond 45.201 0 0
Indtægter på Rød+Grøn 22.621 24.235 93% 23.580
Indtægter på salg af kopier 33.364 18.722 178% 23.257
Indtægter fra valgtilforordnede 122.316 125.000 98% 0
Renteindtægter 21.498 30.000 72% 49.515
indtægter i alt 9.946.103 7.881.917 126% 7.107.771

Udgifter Regnskab 2011 Budget 2011 % af budget Regnskab 2010
Løn m.m. inkl. efterud 3.227.756 2.378.905 136% 2.273.206
Kørsel  ansatte 19.624 21.855 90% 17.300
Porto, netto 166.610 180.000 93% 122.282
Kopiudgifter 65.632 57.894 113% 55.580
Husleje mv. 398.448 364.659 109% 338.578
Papir, kuverter, aviser 103.835 54.015 192% 52.442
Lokaleindretning  samt EDB 57.786 100.000 58% 68.283
Telefon, sms 71.307 56.849 125% 55.194
Kontorartikler 29.610 25.000 118% 10.549
Rejser, transport, taxa 261.400 90.000 290% 94.530
Rød+Grøn 630.202 450.000 140% 454.429
Kampagner og materialer 272.362 400.000 68% 266.151
Medie/propaganda 63.552 49.230 129% 14.539
Annoncer 35.625 30.000 119% 35.271
Årsmøder 311.875 325.000 96% 293.082
EU-oplysning 409.579 540.000 76% 316.441
Seminarer og konferencer 47.366 69.000 69% 60.365
Dobbeltmedlemskab SUF 102.000 90.000 113% 56.900
Diverse medlemsskaber 33.987 6.901 492% 6.700
Støtte til div. arr. 7.500 3.000 250% 5.300
Kontingentandel lokalomr. 1.154.400 1.150.000 100% 948.800
Støtte til lokalområder og SUF 45.702 60.000 76% 54.990
Revision 51.800 33.055 157% 35.271
Hensat til FT-valg/valgkamp 0 0 120.500
Hensat fra valgfondsindsamling ( KV) 0 0 487.215
Hensat til komm.valg /valg 0 100.000 100.000
Hensatte EU-midler 0 48.310
Hensat til vikarfond 0 20.000 15.914
Folketingsvalg 2.550.330 1.290.370 198% 594.295
Kommunevalg 0 0 3.000
Afskrivninger 0 0 0
Hensat til tab på debitorer 12.890 0 0
Diverse, småanskaffelser og bøger 6.806 1.000 681% 1.243
Gebyrer 166.074 110.000 151% 101.086
Udgifter i alt 10.304.058 8.056.734 128% 7.107.746
Resultat -357.955 -174.817 205% 25
Egenkapital herefter 384.509 632.809 871.964

regnskab 2011 – drift





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

På årsmødet skal der vedtages en liste 
over hvem vores spidskandidater og sup-
pleanter skal være rundt om i storkredse-
ne. For at forberede dette valg nedsætter 
årsmødet kandidatudvalg med repræsen-
tanter fra alle storkredse og fra hovedbe-
styrelsen. Kandiddatudvalgsmedlemmer-
ne vælges af de forskellige storkredses de-
legerede. Se hvornår mødet er i din stor-
kreds herunder.

København: 24 april kl 19.30
Møde for alle delegerede i København, Fre-
deriksberg og Tårnby. Med diskussion af 
urafstemningsresultatet og valg af stor-
kredsens rep. i kandidatudvalget. Studie-
stræde 24

Københavns Omegn: 24. april, kl. 19.30.
Møde for alle delegerede i Københavns Om-
egn med diskussion af urafstemningsre-
sultatet og valg af storkredsens rep. i kan-
didatudvalget.  Alrummet, Ved Musiktea-
teret , Biblioteks Torvet, 2620 Albertslund.

Nordsjælland 25. april kl. 19
Møde for alle delegerede i Nordsjælland 
med diskussion af urafstemningsresul-
tatet og valg af storkredsens rep. i kandi-
datudvalget. Røde Hus, Holmegårdsvej 2. 
3400 Hillerød

Bornholm: 17. april, kl. 19
Medlemsmøde + valg af Bornholms stor-
kreds’ medlem i kandidatudvalget til års-

mødet. Delegerede kan stemme. Rønne Cen-
tralbibliotek. Pingels Alle 1, 3700 Rønne.

Sjælland: 29. april. Kl. 14-16
Kulturhuset, Helligkorsvej 5, 4000 Roskil-
de. Møde for alle delegerede i region sjæl-
land, Diskussion af urafstemningsresulta-
tet og valg af storkredsens rep. i kandidat-
udvalget.  Holdes sammen med Regionsge-
neralforsamlingen.

fyn og Sydjylland: 21. april, kl. 10-17.
3F Vestfyn, Langelandsgade 3, Middelfart. 
Møde for årsmødedelegerede, med valg af 
storkredsens kandidatudvalgsmedlem. 
Mødes på Region Syddanmarks General-
forsamling. 

østjylland: 24. april kl. 18-19.
Møde for alle delegerede i Østjylland, Dis-
kussion af urafstemningsresultatet og 
valg af storkredsens rep. i kandidatudval-
get. Holdes i Enhedslisten Aarhus, Huset, 
Mindegade 10, 8000 Aarhus.

Nordjylland: 29 april, kl 11.
Møde for alle delegerede i Nordjylland, Dis-
kussion af urafstemningsresultatet og 
valg af storkredsens rep. i kandidatudval-
get. Socialisternes hus, Søndergade 12, 
9000 Aalborg.

vestjylland
- har allerede valgt på regionsgeneralfor-
samling.

Alle opstillinger, tilmeldinger  
etc. sendes til: 
landskontoret@enhedslisten.dk

9. til 18. april: 
• I denne periode har alle afdelinger  
 møder med delegeretvalg og 
 urafstemninger

19. april kl. 12.00:
• Deadline for indlevering af uraf- 
 stemningsresultater til lands-
 kontoret.
• Deadline for tilmelding af dele- 
 gerede, suppleanter og gæster  
 til årsmødet.
• Deadline for opstilling til Rød fonds  
 bestyrelse, lovudvalg og kritisk  
 revisor.
• Deadline for opstilling til hoved- 
 bestyrelsen.

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

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

møder I storKredsene tIdsplan frem  
tIl Årsmødet


