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4 Årsmøde 2012

Fredag 4. maj kl. 14.00-21.00

13.00-14.00: Indskrivning 
13.15-14.00: Intro for nye delegerede (ved foden af trappen)  
 v. Rikke Lauritzen

14.00-15.00:  1. Åbningstale og konstituering m.m.
14.00: Åbning 
 Sang: Når jeg ser et rødt flag..
 (se årsmødehæfte 4, s. 14)

14.05-14.15 Åbningstale: Per Clausen

14.15-15.00: Konstituering (Valg af dirigenter, vedtagelse af
 dagsorden, forretningsorden m.m. Se årsmøde 
 hæfte 3, side 8-9). Stillingtagen til afvisning af  
 indkomne forslag.

15.00-17.30:  2. Den politiske situation, hovedbestyrel- 
 sens beretning, folketingsgruppens beret- 
 ning og debat (Se årsmødehæfte 3, side 10)

15.00-15.15 HB-beretningen v. Bruno Jerup 

15.15-15.30 FT-beretning v. Johanne Schmidt-Nielsen
 
 Debat om beretning

16.00 Behandling af aktuel udtalelse: Bekæmp ar- 
 bejdsløsheden, ikke de arbejdsløse (Se årsmø- 
 dehæfte 3, side 94).  Præs. v. Christian Juhl 
 
 Videre debat om beretning

16.30-16.35 Hilsningstale fra Folkebevægelsen mod EU v.  
 Søren Søndergaard
 
 Videre debat om beretning
 
 Afstemning 

17.20 (ca.) Introduktion til de internationale gæster 
 International hilsen v. Rateeba Abu Ghosh,  
 FIDA (Palæstina) 
 
 Sang: Kringsatt af fiender (se årsmødehæfte 4,  
 side 14)

17.30-18.00:  Pause (mulighed for at kandidatudvalget  
 mødes)

18.00-19.00:  Aftensmad

19.00 Introduktion til 4. maj-demonstrationen
 v. Ulrik Kohl

19.00: Fælles afgang til 4. maj-demonstration på  
 Vesterbro 
 (mulighed for at kandidatudvalget mødes)

Lørdag 5. maj kl. 9.00-18.30

9.00-12.00:  4. Enhedslistens mål 2012-2016 
 (Se årsmødehæfte 3, side 21)
 Morgengymnastik v. Mette Hedegaard & Co.

9.05 Indsamling startes. Præsentation v. Pia Svane

9.10-9.15 Indledning v. Finn Sørensen
 Herunder behandles også forslag 7.12. Enheds- 
 listen vest for hovedstadet skal prioriteres (Se  
 årsmødehæfte 3, side 61) samt forslag 11.1.9,  
 11.1.10 og 11.1.11 om principprogrammet i ar- 
 bejdsplanen (Se årsmødehæfte 3, side 89)

9.15-9.25 Indledning v. forslagsstillere t. 7.12, 11.1.9,  
 11.1.10 og 11.1.11 
 Indledning v. HB-repr. Malene V. Kjer (ift. 7.12)

9.25-10.25 Debat, herunder debat om igangsættelse af  
 programdiskussion

10.25 Intro t. summemøde v. Christine Lundgaard

10.30-10.45 Summemøde v. bordene

10.45-11.50 Videre debat om 4.1 Enhedslistens mål 2012- 
 2016

11.50-11.55 International tale v. Joe Reilly, Sinn Féin (Irland)

11.55-12.00 Behandling af aktuel udtalelse: Folkeafstem- 
 ning om finanspagten. (Se årsmødehæfte 3,  
 side 94). Præs. v. Nikolaj Villumsen

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: 4. Enhedslistens mål 2012-2016 - fortsat 
 Afstemning

14.00-15.00:  5. Forslag om skattepolitik for ejerboliger  
 (Se årsmødehæfte 3, side 44) 
 Herunder behandles også forslag 7.5 Forslag om  
 ejerboliger samt ÆF 7.5.1 og 7.5.2 (Se årsmøde- 
 hæfte 3, side 58)

14.00-14.05 Indledning v. Lasse Olsen

14.05-14.07 Indledning v. forslagsstillere til forslag 7.5 For- 
 slag om ejerboliger 

 Debat og afstemning

14.40-14.50 Politisk indslag

14.50-15.00 Afstemning

15.00-15.15  Pause

DETALJERET DAGSORDEN FOR ÅRSMØDE 2012
Tekst markeret med fed svarer til 1.3 HBs endelige forslag til dagsorden. Alle tidsangivelser, der ikke er markeret med fed,  
er blot ca.-tal, der skal give en nogenlunde fornemmelse af, hvor meget tid der er til de enkelte punkter. De kan blive rykket,  
hvis dirigenterne vurderer, at det er nødvendigt.
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5Årsmøde 2012

15.15-16.30  6. Resolution om FN...
 (Se årsmødehæfte 3, side 51)
 Sang: Noget om helte (se årsmødehæfte 4,  
 side 14)

15.20-15.25 Indledning v. Mikael Hertoft
 Debat

16.10 Underholdningsindslag

16.20 Afstemning

16.30-16.45  Pause

16.45-18.20  7. Indkomne forslag
 (Se årsmødehæfte 3, side 56)

 Forslag til behandling:
 
 7.1 Forslag om fjernelse af satsforskellene på  
 dagpenge 
 Indl. v. forslagsstillere 
 Debat 
 Afstemning

 7.7 Enhedslisten som kollektivets parti 
 Indl. v. forslagsstillere 
 Debat 
 Afstemning

 7.8 Årsmødepraksis 
 Indl. v. forslagsstillere 
 Debat 
 Afstemning

 7.9 Årsmødepraksis 2 
 Indl. v. forslagsstillere 
 Debat 
 Afstemning

 7.10 Årsmødepraksis 3 
 Indl. v. forslagsstillere 
 Debat 
 Afstemning

 7.11 Forslag i forbindelse med finanslovsdeltag- 
 else 
 Indl. v. forslagsstillere 
 Indl. v. HB-repr. Per Clausen 
 Debat 
 Afstemning
 
 7.14 Forslag til udtalelse. Enhedslisten og ung- 
 dommen: Solidaritet med SUF! 
 Indl. v. forslagsstillere 
 Debat 
 Afstemning

 7.15 Forslag ang. samarbejdsaftale 
 Indl. v. forslagsstillere 
 Debat 
 Afstemning

 7.16 Forslag ang. EUN samt ÆF 7.16.1 
 Indl. v. forslagsstillere 
 Debat 
 Afstemning

 Forslag, hovedbestyrelsen anbefaler ud 
 går fra dagsordenen: 
 7.2 Ingen skal leve for under 13.000 kr om må- 
 neden 
 7.3 Letbaner frem for metro 
 7.4 Gode og billige boliger til alle! samt ÆF 7.4.1 
 7.6 Nyt psykiatriprogram 
 7.17 Fred og krig

18.20-18.30  Fremlæggelse af kandidatudvalgets ind- 
 stilling

18.30-20.00  Middag

20.00-2.00  Musik og fest

21.00-22.00 Fætrene Mikkel Band

22.00-01.00 Rosa Lux

01.00-02.00 Gæste-DJs m.m.

Søndag 6. maj kl. 9.00-13.00
7.45 Det røde morgenløb*

9.00-9.45:  9. Vedtagelse af kandidatliste 
 Sang: Hører du nogen kalde (se årsmødehæfte  
 4, s. 14) 
 Fremlæggelse af evt. alternative forslag og af- 
 stemning 
 Udlevering af stemmesedler til HB-valg og til  
 valg til Rød Fond
 
 10. HB-valg

9.25 International hilsen v. Alexis Vallecios, Frente  
 Nacional de Resistencia Popular (Honduras)

9.30-9.40 Hilsningstale fra SUF v. Chris Bay

9.40-9.45 Behandling af aktuel udtalelse: Solidariske løs-  
 ninger.. (Se årsmødehæfte 3, side 94) 
 Præs. v. Pernille Skipper 
 
9.45-10.45  8. Vedtægtsændringer 
 (Se årsmødehæfte 3, side 64)

9.45-9.52 8.1 ÆF til § 6. Hovedbestyrelsen 
 Indl. v. forslagsstiller(e) 
 Kort debat 
 Afstemning

9.52-10.00 8.2 ÆF til §6. Hovedbestyrelsen 
 Indl. v. HB-repr. Lars H. Hansen 
 Kort debat 
 Afstemning

10.00-10.07 8.3 ÆF til §8. Folketingskandidater 
 Indl. v. forslagsstiller(e) 
 Kort debat 
 Afstemning

10.07-10.15 8.4 ÆF til §8. Folketingskandidater 

Arsmode_haefte4_MG.indd   5 02/05/12   21.21



6 Årsmøde 2012

 Indl. v. forslagsstiller(e) 
 Kort debat 
 Afstemning

10.15-10.22 8.5 ÆF til §8. Folketingskandidater 
 Indl. v. forslagsstiller(e) 
 Kort debat 
 Afstemning

10.22-10.30 8.6 ÆF til §11. Rotationsordning 
 Indl. v. forslagsstiller(e) 
 Kort debat 
 Afstemning

10.30-10.37 8.7 ÆF til §12. Partiskat og økonomi 
 Indl. v. forslagsstiller(e) 
 Kort debat 
 Afstemning

10.37-10.45 8.8 ÆF til §6. Hovedbestyrelsen 
 Indl. v. forslagsstiller(e) 
 Kort debat 
 Afstemning

10.45-11.45:  11. Enhedslistens arbejdsplan 2012-13
 (Se årsmødehæfte 3, side 86)

10.45-10.50 Indledning v. Brian Skov

10.50-11.20 Debat

11.20-11.30 Afstemning

11.30-11.45 Uddeling af Græsrodsprisen ved Rød Fond 
 Afslutning af indsamling v. Pia Svane 

11.45-12.40:  12. Regnskab og budget
 (Se årsmødehæfte 3, side 90) 
 Herunder behandles også forslag 7.13 Gratis  
 medlemskontingent for fattige,  samt forslag  
 7.18 Oprettelse af Enhedslistens mediefond og  
 forslag 7.19 Kalender (Se årsmødehæfte 3, side  
 61 og 63)

11.45-11.55 Indledning v. Bruno Jerup

11.55 Bemærkninger v. kritisk revisor

11.58 Indl. v. forslagsstillere t. 7.13, 7.18 og 7.19

12.05 Bemærkninger v. regnegruppen (Se årsmøde 
 hæfte 4, side 9)

12.10 Debat

12.20 Afstemning

12.30 13. Præsentation af valg af kritisk revisor,  
 lovudvalget og Rød Fond 
 Der er fredsvalg til kritisk revisor og lovudval- 
 get. Der skal vælges 5 til Rød Fond, heraf må  
 højst én også sidde i HB. Stemmesedler udleve- 
 res sammen med HB-stemmesedlerne.

12.40-13.00  Praktisk information
 
 Afslutningstale v. Stine Brix
 
 Præsentation af det valgte HB 

 Afsyngning af Internationale

Rettelser til årsmødehæfte 3

Forslag 11.1.8: HB tilslutter sig

HB-opstillinger: Søster From Petersen har trukket sig.

* Det røde morgenløb
Søndag morgen gælder det om at få pulsen lidt op og få klaret 
tankerne til den sidste dag på årsmødet. Så kom med ud og løb.
Vi mødes søndag morgen 7.45 uden for Korsgadehallen og løber 
ca. 5 km rundt om Søerne i et moderat tempo. Du er selvfølgelig 
velkommen til at løbe hurtigere eller luntee efter. Os der kommer 
tilbage sammen bruger fem minutter på at strække ud.
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7Årsmøde 2012

For at sikre en mere gennemskuelig debat og afstemning, er en-
kelte ændringsforslag blevet sammenskrevet i samarbejde med 
forslagsstillerne. Herudover er ændringsforslag blevet trukket, 
hvis forslagsstilleren vurderede, at samme forslag blev stillet 
andetsteds.

Nedenfor ses de sammenskrevede ændringsforslag, samt et 
overblik over, hvilke forslag der nu er trukket, forslag hoved-
bestyrelsen har tilsluttet sig, og hvilke forslag der sættes til af-
stemning.

Sidste frist for at opretholde at oprindelige eller trukkede for-
slag sættes til afstemning, er fredag d. 4. maj kl 18.00. Opret-
holdelser indleveres ved dirigentbordet.

Sammenskrevet ÆF (4.1.3, 4.1.5 og 4.1.7)
Linjerne 8-21, side 21 erstattes af følgende ÆF, såfremt 4.1.2 
vedtages på Årsmødet. 

”Et sådant opgør med kapitalismen forudsætter naturligvis de-
mokratisk opbakning og aktiv deltagelse.

I samarbejde med fagforeninger, sociale bevægelser og miljø-
organisationer er det Enhedslistens opgave at bane vejen for en 
sådan vision ved at forrykke styrkeforholdene i samfundet til 
fordel for arbejderklassen, som udgør flertallet af befolkningen.

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

Derfor er det i den kommende periode en hovedopgave for En-
hedslisten at udvikle partiorganisationen. Det skal vi gøre ved 

Ang. 4.1 Enhedslistens mål 2012-2016
at sætte os nogle politisk-organisatoriske mål, så vores arbejde 
har en tydelig og fokuseret rettesnor at følge. Dette papir udka-
ster Enhedslistens målsætninger for at udvikle partiets organi-
sation over de næste 5 år. Målsætningerne bygger oven den po-
litiske og strategiske retning, som allerede er formuleret i pro-
grammet og i tidligere hovedresolutioner”

Af Anders Hadberg, Nørrebro Park, Katrine Toft-Mikkelsen, 
Brønshøj-Vanløse, Hans Jørgen Vad, Århus, og Vejle afdeling.

Ændret 4.1.49 
”med 5000 medlemmer” udgår af ÆF

Af Mikael Hertoft, Østerbro

Ændret 4.1.51 
Omformuleres, så det bliver en tilføjelse til 4.1.52 (som HB har 
indarbejdet): ”(Lokalafdelingerne) og de faglige netværk…”

Af Thomas Eisler, Gladsaxe:

Sammenskrevet ÆF (4.1.95 og 4.1.96). 
”socialismen” ændres til ”den socialisme, som Enhedslisten ak-
tivt begynder at relancere som alternativ til den kriseramte ka-
pitalisme. Dette skal ske sideløbende med, at vi internt får forfi-
net og præciseret vores socialisme-forståelse ved på årsmødet i 
2013 at vedtage et letfordøjeligt papir om socialisme i et moder-
ne og demokratisk samfund, beregnet til
offentligt brug.”

Af Hans Jørgen Vad, Århus, og Peder Meyhoff, Favrskov:
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4.1.1 x  

4.1.2  x 

4.1.3   (ny version) x

4.1.4  x 

4.1.5 x  

4.1.6   x

4.1.7 x  

4.1.8   x

4.1.9 x  

4.1.10  x 

4.1.11  x 

4.1.12  x 

4.1.13   x

4.1.14  x 

4.1.15   x

4.1.16   x

4.1.17  x 

4.1.18 x  

4.1.19  x 

4.1.20  x 

4.1.21  x 

4.1.22   x

4.1.23   x

4.1.24  x 

4.1.25   x

4.1.26  x 

4.1.27  x 

4.1.28  x 

4.1.29  x 

4.1.30  x 

4.1.31   x

4.1.32  x 

4.1.33   x

4.1.34  x 

4.1.35  x 

4.1.36 x  

4.1.37   x

4.1.38   x

4.1.39   x

4.1.40 x  

4.1.41  x 

4.1.42   x

4.1.43   x

4.1.44 x  

4.1.45 x  

4.1.46   x

4.1.47  x 

4.1.48 x  

4.1.49    (let ændret) x

4.1.50 x  

4.1.51   (let ændret) x

4.1.52  x 

4.1.53  x 

4.1.54  x 

4.1.55 x  

4.1.56  x 

4.1.57  x 

4.1.58  x 

4.1.59  x 

4.1.60   x

4.1.61  x 

4.1.62   x

4.1.63  x 

4.1.64  x 

4.1.65  x 

4.1.66   x

4.1.67   x

4.1.68  x 

4.1.69   x

4.1.70   x

4.1.71   x

4.1.72   x

4.1.73  x 

4.1.74 x  

4.1.75   x

4.1.76  x 

4.1.77   x

4.1.78   x

4.1.79   x

4.1.80  x 

4.1.81   x

4.1.82   x

4.1.83   x

4.1.84  x 

4.1.85   x

4.1.86   x

4.1.87  x 

4.1.88  x 

4.1.89   x

4.1.90   x

4.1.91   x

4.1.92  x 

4.1.93  x 

4.1.94   x

4.1.95    (ny version) x

4.1.96 x  

4.1.97  x 

4.1.98   x

4.1.99   x

4.1.100   x

Overblik over 4.1 Enhedslistens mål 2012-16
Bemærk at flere forslag er trukket end angivet i årsmøde-
hæfte 3

Ændringsforslag Trukket Indarbejdes Til afstemning
    

Ændringsforslag Trukket Indarbejdes Til afstemning
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9Årsmøde 2012

Regnegruppen har ikke lavet beregninger på de forslag som HB 
har stillet blandt andet i forhold til arbejdsplanen. Alle aktivite-
ter koster naturligvis penge. Men som udgangspunkt forventes 
det, at det kan holdes indenfor det fra HB fremlagte budget for 
2012 og 2013. 

Det bør dog bemærkes, at specielt posten” lokaleindretning 
og EDB” for 2012 ikke holder idet HB på sit møde den 21. april har 
vedtaget en budgetændring som betyder, at der bruges 400.000 
kr. mere end det beløb der står i det udsendte budget for 2012.

Nedenstående vil derfor handle om de stillede  
ændringsforslag.

Der er stillet en række ændringsforslag om aktiviteter og de 
koster naturligvis alle sammen penge, som udgangspunkt vil 
vi ikke forholde os til forslag som koster 10-20 tusinde kroner. 
Hvis der ikke i forbindelse med forslaget er fremlagt en forslag 
til budgetændring vil det være udgangspunktet, at aktivite-
ten skal afholdes indenfor det foreslåede budget og dermed 
blot er en del af den samlede prioritering som HB/FU skal fore-
tage.

Det efterfølgende vil derfor kun forholde sig  
til de større forslag.

Forslag 7.13 ”Gratis medlemskab for fattige”
Det skønnes at forslaget i sin yderste konsekvens koster 
500.000 kr.

Forslaget angiver ikke hvilken fattigdomsgrænse Enhedsli-
sten skal opererer med. Hvis vi f.eks. bruger indkomstmedianen 
så vil forslaget koste mindst 500.000 kr. af vores kontingent ind-
tægter.

I øvrigt har vi/landskontoret en meget fleksibel holdning til 
medlemmernes betalingsevne og enkeltmedlemmer kan altid få 
en konkret ordning.

Forslag 7.18 ”Opbyggelse af mediefond”
De økonomiske konsekvenser fremgår rimeligt klart af forsla-
get. Der skal afsættes 250.000 kr. pr. år i 4 år med de formål at 
opbygge en mediefond, hvorfra afkastet kan bruges til støtte til 
progressive medieprojekter. 

En ikke lovpligtig hensættelse forudsætter at vi har et drifts-
resultat som kan rumme beløbet. Det vil med stor sandsynlighed 
ikke være tilfældet i 2012. Der er ikke i forslaget henvist til an-
dre hensættelser eller udgifter som skal reduceres for at få reg-
nestykket til at passe. 

Bemærkninger til stillede forslag fra regnegruppen
Forslag 7.19 ”genoptage udgivelsen  
af Enhedslistens kalender”
Sidst vi udgav kalender var produktionsprisen ca. 25 kr. pr. stk. 
heri ikke medregnet den arbejdskraft, som landskontoret brug-
te. Det betyder, at omkostningerne vil være 160.000-200.000 kr. 
plus arbejdskraft.

Forslag 11.1.4 ”Øget frekvens af Rød+Grøn”
Forslaget handler om udgivelsesfrekvensen af Rød+Grøn. For-
slaget lægger op til en 14. dages frekvens for bladet. Det vil sige 
26 numre mod 10/11 numre de sidst par år. Nedenstående bereg-
ninger har som forudsætning at der skal laves 15 numre ekstra 
og at kvaliteten og omfanget skal være som nu.

Det nuværende blad koster med arbejdsløn, produktion og 
porto ca. 1.4 mio. kroner at lave Det betyder at et nummer ko-
ster 140.000 kr. Det kan også oversættes til, at hvert blad som 
vi får i hånden koster 20 kr. heraf er ca. halvdelen løn og halvde-
len porto og produktion. Der er ingen rabat at hente på porto ved 
en øget frekvens, der er heller ingen penge at spare på produk-
tionsomkostningerne. Muligvis vil lønudgifterne ikke vokse i 
samme takt som udgivelsesfrekvensen, men det vil med sikker-
hed kræve ekstra lønudgifter. Derfor må en udgivelsesfrekvens 
med 15 ekstra nummer koste mellem 1,6-2,4 mio.

Disse tal bliver naturligvis reduceret tilsvarende hvis for-
slagsstillerne kun ønsker 10 numre mere. Derudover kan man 
naturligvis lave et helt andet blad, hvor løn ressourcerne bliver 
reduceret til et minimum, men alene porto og produktionsom-
kostninger vil for 15 numre ekstra koste 1 mio. kr.

Forslag 11.1.7 og 11.1.8 ”bekæmp arbejds- 
løsheden - ikke de arbejdsløse”
Begge forslag går ud på, at der skal laves en kampagne. For-
slagsstillerne er ikke detaljerede med, hvad der skal ligge i den-
ne kampagne: materialer, annoncer, ansættelser etc. Tidligere 
kampagner ligger mellem 50.000 kr.-150.000 kr. Beløbet må pri-
oriteres inden for det vedtagne kampagnebudget på 400.000 kr.

Regnegruppen
Bruno Jerup og Kirsten Bilfeldt
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10 Årsmøde 2012

Lokaleindretning samt EDB
Budgetterne for de kommende år er lavet på et tidspunkt, hvor 
vi ikke havde et klart billede af hvor meget det ville komme til, 
at koste at ombygge studiestræde til en langt større stab. I bud-
gettet for 2012 er det afsat 500.000 kr. til lokaleindretning samt 
EDB, det er en forhøjelse på 400.000 kr. i forhold til det oprindeli-
ge budget for 2012 vedtaget på årsmødet 2011.  Men efter at an-
sættelserne er faldet på plads og vi har indhentet konkrete til-

Bemærkning til budget 2012 og 2013
bud på alle de dele der skal laves om skal dette budgettal øget 
med yderligere 400.000 kr. Så posten ”lokaleindretning samt 
EDB” kommer op på 900.000. I 2013 forventes det, at blive meget 
lavere – I budgettet er afsat 130.000 kr. De 400.000 kr. kan tages 
fra den afsatte buffer på 500.000 kr. HB har allerede på sit møde 
den 21. april 2012 truffet denne disposition.

Vedtaget på hovedbestyrelsens møde d. 21. april 2012

Internationale gæster
    

 Navn Organisation 
 Mohammed Ajjaawi - representative in Denmark DFLP - Palæstina 

 Mrs. Rateeba Abu Ghosh, FIDA - Palæstina 

 Alexis Vallecios Frente Nacional de Resistencia Popular (Honduras) 

 Mr. Abba Malanin Polisario - Vestsahara 

 Bjørn Tore Egeberg Rødt - Norge 

 Jody Betzien Socialist Alliance - Australien 

 Anders Svensson Socialistiska Partiet 

 Björg Eva VSG/NGLA/VG 

 Jose Cordon FCP - French communist party 

 Vincent Boulet Unitarian Left (France) 

 Aron Etzler, partisekretær Vänsterpartiet Sverige 

 Joe Reilly (councillor) Sinn Féin 

 Ms. Yildiz Aktas Peace and Democracy Party (BDP) 

 Martin Åström  European Commission Representation in Denmark 

 Amro Alhourani Palestinian Mission to Denmark 

Wolfgang Gehrcke Die Linke, Tyskland 

Arsmode_haefte4_MG.indd   10 02/05/12   21.21



11Årsmøde 2012

Vedtægter for Enhedslisten – de rød-grønne
1. NAVN
Enhedslisten - de rød-grønne.

2. FORMÅL
Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et socialistisk demo-
krati i Danmark og internationalt. Enhedslisten opfatter det 
som en afgørende opgave at sikre samarbejde på venstrefløjen 
og samling af røde og grønne kræfter.

Enhedslisten vil arbejde for venstrefløjsrepræsentation i Fol-
ketinget.

3. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT
Man kan blive medlem af Enhedslisten ved at tilslutte sig En-
hedslistens formål og betale kontingent som fastsat af årsmø-
det. Kontingentet opkræves af Enhedslistens landsorganisati-
on. Kontingentet deles mellem landsorganisationen og afdelin-
gerne efter årsmødets bestemmelse.

Hovedbestyrelsen kan fastsætte et særligt lavt introdukti-
onskontingent ligesom der i enkelte tilfælde kan fastsættes et 
særligt lavt kontingent.

Medlemskab ophører ved mere end 6 måneders kontingentre-
stance.

Det forventes, at medlemmer af Enhedslisten er organiseret 
i den fagforening/forbund, der dækker det overenskomstområ-
de, i hvilket man er beskæftiget.

4. AFDELINGER
Afdelinger kan oprettes i lokalområder med medlemmer af En-
hedslisten.

Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger godkendes af En-
hedslistens hovedbestyrelse. Afdelinger skal have selvstændig 
økonomi og egne vedtægter.

Hovedbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde give tilladelse til 
at der oprettes en afdeling ud fra andre kriterier end geografi-
ske.

Hovedbestyrelsen kan også beslutte at en sådan afdeling skal 
nedlægges.

5. ÅRSMØDET
Årsmødet afholdes som årligt delegeretmøde og er Enhedsli-
stens højeste myndighed. Årsmødet indkaldes af hovedbesty-
relsen. Et ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af et flertal af 
hovedbestyrelsen eller 1/10 af medlemmerne.Ekstraordinære 
årsmøder skal indkaldes med en særlig dagsorden. Hvis valg af 
folketingskandidater er på dagordenen, skal der forinden fore-
tages urafstemning efter reglerne i §8. Hovedbestyrelsen fast-
sætter et samlet antal delegerede, der fordeles mellem afdelin-
gerne i forhold til antal medlemmer. Alle afdelinger har ret til at 
vælge min. 2 delegerede til både årsmøder og delegeretkonfe-
rencer. Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, hvor 
alle medlemmer skal inviteres. Hvis der er kampvalg benyttes 
samme valgmetode som ved valg af hovedbestyrelsen.

Årsmødet forberedes af Hovedbestyrelsen med forslag til 
dagsorden og dirigenter, samt en anbefaling af hvilke forslag, 
der skal behandles.

Hovedbestyrelsen, afdelinger, udvalg og enkeltmedlemmer 
kan fremsætte forslag til årsmødet.

Sidste frist for indlevering af hovedforslag er 10 uger før 
landsmødet. Bestyrelsen skal senest otte uger før årsmødet 
fremlægge et begrundet forslag til dagsorden for medlemmerne. 
Sidste frist for indlevering af forslag til aktuelle politiske udta-

lelser, samt af ændringsforslag, herunder ændringsforslag til 
dagsordenen, er en måned før landsmødet. Den afgående Ho-
vedbestyrelse eller det afgående forretningsudvalg, kan dog 
fremsætte presserende politiske udtalelser ved landsmødets 
åbning.

Hovedbestyrelsen sikrer at medlemmerne informeres om alle 
årsmødets vedtagelser. I det omfang, vedtagelserne kan tolkes 
forskelligt, vedtager Hovedbestyrelsen en tolkning og en be-
grundelse herfor.

Delegeretkonferencer 
Hovedbestyrelsen kan indkalde til besluttende delegeretkon-
ferencer.

6. HOVEDBESTYRELSEN
Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt 
på årsmødet.

Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i ho-
vedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøder-
ne.

Højst 1/5 af HB’s medlemmer må udgøres af fuldtidsrepræ-
sentanter og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksom-
hed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets karakter, om-
fang og varighed.

Valg af hovedbestyrelse
Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller flere hele 
femogtyvendedele af årsmødets delegerede kan (forud for ho-
vedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres kan-
didater til hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den an-
givne brøkdel af delegerede, de når op på. Hovedbestyrelses-
medlemmer valgt på denne måde er ikke omfattet af bestem-
melsen om begrænsning af antallet af fuldtidsrepræsentanter 
og ansatte, med mindre der vælges mindst 5 hovedbestyrelses-
medlemmer for det enkelte mindretal. De eventuelt anmeldte 
mindretalsgrupper har herefter ingen indflydelse på resten af 
hovedbestyrelsens sammensætning.

Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, 
hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater 
svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det 
antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Ved valg 
til HB skal hvert køn have mindst 10 pladser. Der opstilles 2 lister 
med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandi-
daterne vælges efter deres stemmetal. Hvis der ikke er 10 kan-
didater på én af listerne suppleres op fra den anden liste. Ikke 
valgte kandidater indgår på en suppleantliste, prioriteret efter 
kandidaternes stemmetal.

Suppleanter bliver medlem af hovedbestyrelsen, når hoved-
bestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en perio-
de af minimum 3 måneder. De øverste 2 suppleanter indkaldes til 
HB-møderne med taleret. Der føres statistik over hovedbesty-
relsesmedlemmernes deltagelse i hovedbestyrelsesmøderne på 
baggrund af en mødeprotokol.

Hovedbestyrelsens funktion
Hovedbestyrelsen holder mindst 8 - 10 møder i perioden. Hoved-
bestyrelsesmøderne er åbne for Enhedslistens medlemmer. Re-
ferater af HB-møderne er umiddelbart tilgængelige for medlem-
merne.

Hovedbestyrelsen tilstræber at træffe afgørelser i enighed. 
Ved uenighed træffes afgørelser ved almindeligt stemmefler-
tal. Hovedbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et Forret-
ningsudvalg på max. 1/3 af sine medlemmer, der kan fungere og 
udtale sig på Enhedslistens vegne mellem hovedbestyrelses-
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møderne. Forretningsudvalget tegner Enhedslisten i økonomisk 
henseende. Højst 1/3 af Forretningsudvalget må udgøres af 
fuldtidsrepræsentanter og ansatte. Kønsfordelingen i arbejds-
udvalget er underkastet samme kønskvoteringsregler som ho-
vedbestyrelsen (træder i kraft fra og med årsmødet 2006).

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for Enhedslistens økonomi 
over for årsmødet. Hovedbestyrelsen fremlægger regnskab og 
budget for årsmødet. Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger 
ansatte (inkl. sekretærer for folketingsmedlemmer).

7. URAFSTEMNING
Politiske spørgsmål kan afgøres ved urafstemning. Et årsmøde, 
hovedbestyrelsen eller 10 procent af medlemmerne kan sæt-
te et politisk spørgsmål til urafstemning. Beslutninger truffet 
ved urafstemning kan dog efterfølgende ændres af et årsmø-
de. Stemmeafgivelse ved urafstemning skal altid finde sted på 
medlemsmøder i afdelingen.

8. FOLKETINGSKANDIDATER
Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af 
Enhedslisten.

Forud for hvert ordinære årsmøde afholdes en urafstemning 
om valg af spidskandidater til Folketinget.

Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, til-
melder sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler spids-
kandidater i alle storkredse med undtagelse af Bornholm samt 
et antal suppleantpladser fastlagt af Hovedbestyrelsen før til-
melding.

Ved urafstemningen kan hvert medlem stemme på op til 
10 kandidater. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af 
spidskandidater og 1. suppleanter.

Årsmødet nedsætter et kandidatudvalg med en repræsentant 
for hver af de 10 storkredse samt to repræsentanter for HB. Kan-
didatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste. Mindretal 
og andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandida-
ter sker som et valg mellem de foreslåede hele lister (med stor-
kredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. supplean-
ter). Der stemmes i et antal runder, hvor den liste med færrest 
stemmer løbende glider ud. Den endelige kandidatliste skal ved-
tages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede 
dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og ende-
lig. Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstem-
ningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge for-
samlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 
af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig. 
Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne 
om de to kandidatlister med størst opbakning.

I tilfælde af at en spidskandidat ikke kan eller vil opstille samt 
i tilfælde af eksklusion kan bestyrelsen vælge en ny kandidat 
frem til årsmødet.

Partiskift
Såvel spidskandidater som øvrige folketingskandidater samt 
kandidater til regions- og kommunevalg udtræder af den parla-
mentariske forsamling, de er kandidater til, hvis den pågælden-
de ikke længere er medlem af Enhedslisten.
Ligesom Enhedslisten ikke accepterer, at valgte medlemmer 
tager deres mandat med sig ved udtrædelse af Enhedslisten, 
modtages andre partiers mandater heller ikke som Enhedsliste-
mandater.

Valg af øvrige kandidater
Øvrige folketingskandidater vælges regionalt. Regionsbesty-
relserne er ansvarlig for at indkalde forslag til kandidater fra lo-
kalafdelingerne, således at valget foregår på et møde på regi-

onsniveau efter de regler, der er fastlagt i regionens vedtægter. 
Dette skal være gennemført senest 1. september.

Foregår valget på en generalforsamling eller et repræsen-
tantskabsmøde, går de fremmødte for hver storkreds for sig selv 
og vælger kandidaterne til kredsene i deres storkreds. Har regi-
onsbestyrelsen bemyndigelsen til at foretage valget, skal den-
ne have sikret, at alle afdelinger har været inddraget, før valget 
foretages.

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

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

9. ENHEDSLISTENS FOLKETIN
GSGRUPPE
Enhedslistens folketingsmedlemmer er opstillet og valgt på En-
hedslistens grundlag og er ansvarlige over for Enhedslistens 
hovedbestyrelse og årsmøde.

Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem folketings-
gruppen og hovedbestyrelsen, og der tilstræbes konsensus. Ved 
uenighed skal sagen forelægges hovedbestyrelsen til afgørelse.

10. UDVALG
Landsdækkende politiske udvalg kan oprettes efter godken-
delse i hovedbestyrelsen. Udvalget organiserer sig efter be-
hov hvis det skønnes nødvendigt med en koordinationsgrup-
pe på 2-3 personer, der evt. sammen med ansatte tilrettelæg-
ger udvalgets møder og koordinerer arbejdet mellem møderne. 
Der afholdes et årligt landsmøde i en weekend eller på en hel-
ligdag, hvor man prioriterer og udstikker hovedlinjerne for ar-
bejdet i det kommende år. Udvalgene udarbejder et kommisso-
rium for sit arbejde, som efterfølgende skal godkendes i hoved-
bestyrelsen. Medlemmer af Enhedslisten ydes rejserefusion til 
udvalgsmøder.

Udvalgenes vigtigste opgaver er:
•	 at sikre, at der så vidt muligt er fungerende regionale under-

udvalg under landsudvalget så mange steder i landet som 
muligt.

•	 at være politisk aktive i.f.t. de relevante folkelige bevægel-
ser på feltet,

•	 at fungere politikudviklende, såvel generelt og programma-
tisk som i.f.t. større udspil fra hovedbestyrelsen og folke-
tingsgruppen,

•	 at informere Enhedslistens øvrige medlemmer,
•	 at stille forslag om aktiviteter, der kan inddrage bredere dele 

af Enhedslisten.
Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal sende udspil samt 
væsentlige sager til høring i det/de relevante udvalg.

Udvalg kan kun udtale sig i eget navn. Udvalgsmøderne er 
åbne og annoncerede for alle medlemmer af Enhedslisten. Inte-
resserede, der ikke er medlem af Enhedslisten, kan inviteres til 
at deltage i udvalgsarbejdet.

Enhedslistens udvalg udarbejder hvert år en beretning, som 
indgår i HB’s beretning.

11. ROTATIONSORDNING
Centrale tillidshverv i Enhedslisten er ikke tidsubegrænsede.
•	 Medlemmer af folketinget kan ikke opstille til urafstemnin-

gen ved årsmødet efter deres syvende år i Folketinget.
•	 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. borgmestre, kan ikke 

genopstille til hvervet efter to fireårsperioder.
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•	 Man kan højst være medlem af HB i 7 år indenfor en 9 års pe-
riode 

•	 Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af højst 10 års va-
righed. Enhedsliste-ansattes orlovsperioder tæller som 
„døde” perioder i forhold til rotationsreglen. Tidspunktet hvor 
en ansat udroteres udskydes således med det tidsrum (dage/
uger/måneder/år) en ansat sammenlagt har holdt orlov un-
der sin ansættelse i Enhedslisten.

For samtlige tillidshverv gælder, at der tidligst kan søges opstil-
ling/ansættelse igen til samme tillidshverv efter 2 års pause. 
Personer der er faldet for rotationsordning, fordi de har bestridt 
et tillidshverv, der er omfattet af pind 1, 2 eller 4 kan ikke i to år 
efter rotationen er påbegyndt, bestride et andet hverv som er 
omfattet af pind 1, 2 eller 4.

Når en person har været ansat i Enhedslisten i en periode kor-
tere end 7 år, skal vedkommende holde pause fra ansættelses-
forhold i Enhedslisten i en periode svarende til 2/7 af den perio-
de vedkommende har været ansat for igen at kunne starte for-
fra i forhold til rotationsreglen.

Udgør pausen mindre end 2/7 af det gamle ansættelsesfor-
holds varighed tæller (2/7 af det gamle afsættelsesforholds va-
righed minus pausens varighed) x 7/2 med i beregningen af tids-
punktet for vedkommendes rotation i det nye ansættelsesfor-
hold, og dermed med i beregningen af dette ansættelsesfor-
holds maksimale varighed.

Denne bestemmelse gælder også i forhold til valgte i lønnede 
tillidshverv.

12 PARTISKAT OG ØKONOMI
Enhedslistens folketingsmedlemmer indbetaler partiskat sva-
rende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af 
en faglært arbejders løn i København (minus fradrag af skat og 
særlige udgifter i f. m. hvervet). Har et folketingsmedlem en be-
tydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan hoved-
bestyrelsen i særlige tilfælde godkende en midlertidig redukti-
on af partiskatten. Der betales også partiskat af eftervederla-
get som folketingsmedlem.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlem-
mer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/
lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation (gæl-
dende fra næste kommunalvalg). Modregnes en del af indtæg-
ten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del.

Den lokale/regionale organisation kan godkende reduktion i 
partiskatten svarende til dokumenteret tabt arbejdsfortjene-
ste som følge af midlertidig eller permanent nedsat arbejdstid. 
Der betales ligeledes 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af ind-
tægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og 
nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. 

Hovedbestyrelsen kan vedtage mere præcise retningslinier 
for partiskat.

Enhedslistens regnskab revideres dels af en årsmødevalgt in-
tern revisor, dels af en ekstern revision, hvor revisionsselskabet 
udskiftes mindst hvert 5 år. For Enhedslisten hæfter alene dens 
formue.

13. UDELUKKELSE
stk. 1. Medlemmer, der modarbejder Enhedslistens formål og 
politiske grundlag eller som handler til skade for Enhedslisten, 
kan udelukkes fra Enhedslisten.

stk. 2. Beslutning om udelukkelse træffes af hovedbestyrel-
sen med 5/6 flertal. Kun afdelinger, afdelingsbestyrelser og For-
retningsudvalget kan indstille medlemmer til udelukkelse af 
Enhedslisten.

Før et medlem indstilles til udelukkelse skal vedkommen-
de have oplyst hvad årsagen er til at udelukkelse overvejes. Og 

medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt 
at ytre sig.

stk. 3. Hovedbestyrelsens beslutning om udelukkelse kan af 
det pågældende medlem indankes til årsmødet. En sådan anke 
har ikke opsættende virkning. Anken skal fremsendes senest 14 
dage før årsmødet. Det udelukkede medlem skal have lejlighed 
til at ytre sig såvel skriftligt som mundtligt over for årsmødet. 
Årsmødet træffer beslutning i ankesagen med almindeligt fler-
tal.

stk. 4. Personer der tidligere er udelukket fra Enhedslisten kan 
kun genoptages i organisationen, hvis hovedbestyrelsen god-
kender dette. Beslutning herom træffes med almindeligt flertal. 
Stk. 5. Udelukkelse fra Enhedslisten medfører automatisk ude-
lukkelse fra Enhedslistens udvalg. Et udelukket medlem kan først 
deltage i Enhedslistens udvalg efter godkendelse iht. stk. 4.

stk. 6. Medlemmer af Enhedslistens udvalg, som ikke er medlem 
af Enhedslisten, kan midlertidigt udelukkes fra et udvalg. Udvalg 
kan indstille til hovedbestyrelsen at et medlem midlertidigt ude-
lukkes. Før et medlem indstilles til midlertidig udelukkelse af et 
udvalg skal vedkommende have oplyst hvad årsagen er til at ude-
lukkelse overvejes. Og medlemmet skal have lejlighed til såvel 
mundtligt som skriftligt at ytre sig. Hovedbestyrelsen træffer af-
gørelse med 5/6 flertal. Et udelukket medlem kan først deltage i 
Enhedslistens udvalg efter godkendelse iht. stk. 4.

14. LOVUDVALG
Årsmødet vælger et lovudvalg på 3 personer, som arbejder efter 
en særlig forretningsorden, som udarbejdes af lovudvalget. En 
sådan forretningsorden fastlægger de nærmere retningslinjer 
vedrørende tidsfrister og andre formalia vedrørende lovudval-
gets arbejde. Folketingsmedlemmer, hovedbestyrelsesmedlem-
mer og ansatte kan ikke vælges til lovudvalget. Lovudvalget er 
ansvarlig for fortolkning af vedtægterne. Medlemmer, HB, afde-
linger og udvalg kan indbringe tvivlsspørgsmål for lovudvalget, 
der også kan tage sager op af egen drift. Henvendelser til lovud-
valget skal være skriftlig med en tydelig afsender og en klar be-
grundelse. Lovudvalgets afgørelse er bindende mellem årsmø-
derne.

Lovudvalget fremlægger en skriftlig beretning til årsmøder.

15. ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Vedtægterne kan ændres, hvis mindst 50 procent af de tilstede-
værende delegerede stemmer for forslag til ændring af vedtæg-
terne.

Senest ændret på årsmødet 21. maj 2011
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Når jeg ser et rødt flag smælde
Fredag kl. 13 (Åbningssang)

Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når him-
len,
er jo rødt som mit brusende blod.

Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille
om en fane så knitrende rød.

Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,
– jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.

Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt;
den er fanen, der favner hele verden
– i dens folder er fremtiden gemt.

Hører du nogen kalde
Søndag  ca. kl. 9.00 (Morgensang)

Hører du nogen kalde 
på store og stærke mænd 
da er det tiden at samle
alle de svage igen

Den, der ikke tør vælge 
ad hvilken vej han vil gå
ender som sten i den trappe 
de stærke vil træde på

Den, der vælge at kæmpe
trods vished om nederlag
ved, at andre vil følge
så svage bli ŕ stærke en dag

Hører du nogen kalde 
på store og stærke mænd
da er det tiden at samle
de svages styrke igen

Kringsatt av fiender
Fredag ca. kl. 17.25 (Optakt til demonstration)

Kringsatt av fiender, gå inn i din tid! 
Under en blodig storm, vi deg til strid! 
Kanskje du spør i angst, udekket, åpen: 
Hva skal jeg kjempe med, hva er mitt våpen?  
 
Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: 
Troen på livet vårt, menneskets verd. 
For all vår fremtids skyld, søk det og dyrk det, 
Dø om du må, men øk det og styrk det! 
 
Stilt går granatenes glidende bånd. 
Stans deres drift mot død, stans dem med ånd. 
Krig er forakt for liv, fred er å skape. 
Kast dine krefter inn, døden skal tape.  
 
Elsk – og berik med drøm – alt stort som var. 
Gå mot det ukjente, fravrist det svar! 
Ubygde kraftverker, ukjente stjerner – 
Skap dem, med skånet livs dristige hjerner.  
 
Edelt er mennesket, jorden er rik. 
Finnes her nød og sult, skyldes det svik. 
Knus det! I livets navn skal urett falle. 
Solskinn og brød og ånd eies av alle.  
 
Da synker våpnene maktesløs ned! 
Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. 
Den som med høyre arm bærer en byrde, 
Dyr og umistelig, kan ikke myrde.  
 
Dette er løftet vårt fra bror til bror: 
Vi vil bli gode mot menneskenes jord. 
Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen – 
Som om vi bar et barn varsomt på armen.

Noget om Helte
Lørdag ca. kl. 15.15 (Før FN-forslag)

Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor.
Der står krokus i min have, der står øller på mit bord.
Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø,
for en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø.

Her er fredeligt og stille, her er ingen larm og støj.
Jeg har sået kruspersille, og et brev med pure løg.
Lad alverden slå for panden og bekæmpe spe med spot,
jeg vil enes med hinanden og mig selv og ha det godt.

Samson gik og styrted’ templer, Peter Freuchen knak sit ben.
Ak mod disse to eksempler er min dåd en sølle én.
Jeg har aldrig dræbt filistre eller kæmpet med en haj,
og når stærke mænd blir bistre, syn’s jeg det er synd for mig.

Der er nok som går og sysler med at sprænge kloden væk.
Jeg vil ikke ha skærmydsler og kanoner bag min hæk.
Mens de andre går og sveder for at gi hinanden lak,
vil jeg pusle med rødbeder, selleri og pastinak.

Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå.
Selv de rødeste radiser kan man roligt lide på.
Der er nok af danske helte som er danske hele dag’n,
og går rundt og spænder bælte, mens de råber; Fy for Fan.

Tiden går og tiden hverver store mænd til mandig dåd.
Jeg reserven blandt reserver bryder ofte ud i gråd.
Jeg får nerver og migræne blot jeg skær’ mig på en dolk,
og vil hell’re slå min plæne, end slå løs på pæne folk.

Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord.
der er øller i min mave, der står krokus på mit bord.
Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad
skriver jeg med kruspersille verdens mindste heltekvad.

Sange til Enhedslistens årsmøde 2012
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Internationale
Søndag  ca. kl. 13.00 (Afslutning)

Rejs jer, fordømte her på jorden,
rejs dig, du sultens slavehær!
I rettens krater buldrer torden,
nu er det sidste udbrud nær.
Bryd kun fortids møre mur i stykker,
slaveskare, der er kaldt;
snart verdens grundvold sig forrykker,
fra intet da vi bliver alt!
/: Vågn til kamp af jer dvale,
til den allersidste dyst;
– og Internationale
slår bro fra kyst til kyst.:/

Arbejdere i stad, på landet,
en gang skal verden blive vor.
Den dovne snylter skal forbandet
forjages fra den rige jord.
Mange gribbe på vor blod sig mætter;
lad os jage dem på flugt.
Vor kamp en herlig tid forjætter,
hvor solen altid stråler smukt.
/: Vågn til kamp af jer dvale,
til den allersidste dyst;
– og Internationale
slår bro fra kyst til kyst.:/

Øvrige sange

Europavalsen
Engang vil jeg rejse i Europa
og føle mig hjemme overalt
Engang vil hjulene dreje
for men’sker og ikke profit
Engang vil langsomme flyvere
være hurtige nok
Engang vil flagene samles
i en kulørt ballon
Jeg rejser i et Europa
grønt af men’skers håb
gult af korn og glæde
rødt af faner
rødt af hjerteblod

Engang vil jeg rejse i Europa
og møde venner overalt
Engang vil tårnenes kobber 
grønnes i renere luft
Engang vil det røde Europa 
stige af vores kamp
Engang vil jeg ta’ dig i hånden
og vise den verden vi tog
Jeg rejser i et Europa
grønt af men’skers håb
gult af korn og glæde
rødt af faner
rødt af hjerteblod

Sang om bevidsthed
Inderst inde ved vi godt
vores liv ku’ være
temlig meget bedre end det er
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
ligger der en glæde
som vi bare bruger alt for lidt
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
vi ku’ elske meget
mere hvis vi bare ku’ få lov
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
det er skønt at lege
på plæne med et lille barn
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
gemmer vi en ømhed
som en blomst der vokser under sne
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
vi får lov at bruge
alt for lidt af det vi sammen kan
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
andre går og høster
frugterne af vores lange dag
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
vi får ingen anden
verden hvis vi ikke tar den selv
vi ved det godt

Sang til friheden
Du er det fineste jeg ved.
Du er det dyreste i verden.
Du er som stjernerne,
som vindene,
som bølgerne,
som fuglene,
som blomsterne på marken.

Du er min ledestjerne og ven.
Du er min tro, mit håb, min kærlighed.
Du er mit blod
og mine lunger,
mine øjne,
mine skuldre,
mine hænder og mit hjerte.

Friheden er dit smukke navn.
Venskabet er din stolte moder.
Retfærdigheden er
din bror og freden søster.
Kampen er din far,
og fremtiden dit ansvar.

På et hospital
Melodi: (I en kælder sort som kul)

På et hospital som var
proppet med patienter
var en kø så lang så lang
de går rundt og venter
sygeplejersken får stress
lægerne er utilfreds
patienterne er snasked’
de bli’r aldrig vasked’

Man har skåret ned igen
fyret er en masse
torsdag røg min bedste ven
monstro det kan passe
hvorfor blev hun arbejdsløs
hun var s’gu en dygtig tøs
nu skal hun jo gå og glo
mens jeg sidder her for to

Det er dyrt med militær
de skal ikke spare
købe tanks og fly især
det kan staten klare
men lidt mad til syge folk
mærker staks en sparedolk
spiller ingen rolle
budgetterne skal holde

Hjertestop og nyresvigt
coronarthrombose
manden han er ganske blå
udtalt cyanose
han får ingen medicin
han er faktisk helt til grin
og når han kreperer
bli’r der plads til flere

Folketinget det har sagt
at det er nødvendigt
men vi andre vi kan se 
at det bli’r elendigt
vi er ikke blevet spurgt
det er bare blevet gjort
nu vil vi ikke mere
vi må protestere

Sang om merværdi
:/: Jeg står op om mor´nen
og går hen på mit job
og jeg laver no´ed
og jeg får min løn
men det jeg laver 
er mere værd
end det jeg får
hvordan sku´ no´en
men´sker ellers bli´ rige 
ud´n at lave no´ed ?
No´en er mere værd 
end det de får
andre bruger mer 
end de er værd
Penge alene skaber 
ingen værdi ŕ 
penge skaber penge
papir papir :/:

Arsmode_haefte4_MG.indd   15 02/05/12   21.21



Arsmode_haefte4_MG.indd   16 02/05/12   21.21


