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Medlemsblad for Enhedslisten

Fuld stop for atombomber og apartheid
Gorm Gunnarsen har kastet sig ind i alt fra international freds- 
og frihedskamp til trafikplanlægning på Amager
� Side 3

Enhedslisten og finansloven
Forhandlingerne var hårde som forventet. Alligevel lykkedes 
det enhedslisten at få afgørende indflydelse på en lang række 
områder af finansloven
� Side 4-7



Nikolaj Villumsen
Medlem af Folketinget for Enhedslisten

Stop den europæiske chokdoktrin

Status på det  
arabiske forår
Det arabiske forår er en kæmpe 
uden hoved. Viljen til forandring 
er stor, men bevægelsen halter 
organisatorisk 

Side 10-11

Kunstens betingelser
Kunst sætter os fri og udvik-
ler os. Derfor skal vi som sociali-
ster arbejde for at give kunsten 
de bedste betingelser, mener fi-
losof og forfatter Jens Peter Kaj 
Jensen

Side 14-15

Den græske tragedie
Grækenlands økonomiske kri-
se fylder meget i mediebilledet. 
Sjældent hører vi dog om udvik-
lingen set fra den almindelige 
grækers synsvinkel

Side 8-9
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Udviklingen i EU går rivende stærkt for tiden. Venstrefløjens skræk-
scenarie om euro’en er ved at blive realitet. Den fælles valuta kører 
de mindre stærke sydeuropæiske økonomier i sænk på den buldren-
de tyske økonomis bekostning. Det er ikke et kønt syn.

Mens millioner af europæere kastes ud i arbejdsløshed og fattig-
dom, bekymrer EU-lederne sig om de sarte finansmarkeder, hvis lu-
ner dikterer menuen. Den står på lavere løn, velfærdsforringelser og 
højere pensionsalder. Samtidig vil omsorgen for bankerne og speku-
lanterne ingen ende tage.

Da festen bragede, skummede de fløden. Nu er det skatteborger-
ne, der skal tage tømmermændene. Ikke fordi borgerne i EU-landene 
ønsker denne politik. De bliver sådan set ikke spurgt. Det illustreres 
tydeligt af, at den nyudnævnte græske og italienske premieremini-
ster ikke er folkevalgte, men til gengæld begge har en fortid som an-
satte i det amerikanske investeringsfirma Goldman Sachs - ja, dem, 
der i 2008 var med til at skabe hele finanskrisen gennem uhæmmet 
spekulation. En baggrund de deler med formanden for den Europæi-
ske Centralbank, Mario Draghi. Så det skal nok gå godt.

Mens finansdrengene rykker ind i beslutningsgangene, er det den 
konservative tyske kansler Merkel, der sidder for bordenden. Hun er 
travlt beskæftiget med at redde tyske banker fra tab på deres græ-
ske eventyr og har en klar liberalistisk drøm om, at landenes økono-
mier skal styres med hånd fra EU. Denne chokdoktrin skal stoppes.

Enhedslisten kæmper sammen med venstrefløjen i hele Europa 
mod EU-styring, nedskæringer og arbejdsløshed. Vi skal have en 
ny politik, der smækker kassen i for bankerne og får sat gang i job-
skabelsen. Vi skal bruge det danske EU-formandskab til at rejse vo-
res politik. Finanskapitalen skal beskattes, og pengene skal bruges i 
ulandene. Vi skal have en social protokol, der sætter løn og arbejds-
forhold over EU’s markedsfundamentalisme. Og det skal være be-
folkningerne – ikke EU, der bestemmer Europas økonomiske fremtid. 

»Mens millioner af europæere 
kastes ud i arbejdsløshed og 

fattigdom, bekymrer EU-lederne 
sig om de sarte finansmarkeder, 

hvis luner dikterer menuen. 
Samtidig vil omsorgen for ban-
kerne og spekulanterne ingen 

ende tage«
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Simon Halskov 
Rød+Grøn

Gorm Gunnarsen er vokset op i 
en tid, hvor mange ting var ude 
af kontrol. Ikke mindst våben-
kapløbet mellem USA og Sovjet-
unionen, som skræmte en stor 
del af befolkningen, også Gorm.

- Det er svært at håndtere, at 
Verden kan gå under om en time. 
For de fleste var det nok bare et 
mareridt, der dukkede op en 
gang imellem. Jeg hørte til den 
gruppe mennesker, som gjorde 
det til et livsindhold. Som sagde, 
der må være noget, vi kan gøre 
for at minimere den risiko.

Next stop Nevada

I starten af 80’erne besluttede 
Gorm sig for at stoppe atomop-
rustningen og afskaffe apart-
heid – i samarbejde med andre, 
naturligvis. Han kastede sig 
ind i kampen mod atomprøve-
sprængninger som en del af or-
ganisationen ”Next stop Neva-

da”, der i 1987 sendte 55 unge 
mennesker til USA for at prote-
stere imod prøvesprængninger-
ne.

- Vi forsøgte vi at se, hvor 
langt vi kunne komme med fag-
lige argumenter for, at menne-
skeheden skal overleve på lang 
sigt. Hvis de kom og sagde, at det 
er nødvendigt, at vi har NATO og 
den amerikanske atomslagstyr-
ke til at passe på os og afskræk-
ke Sovjetunionen, var man nødt 
til at finde sprækkerne i den ar-
gumentation.

Fangerne i 
bophuthatswana

Senere handlede det om Syd-
afrika, hvor apartheid-regimet 
mishandlede politiske modstan-
dere og landets befolkning. Som 
formand for Sydafrika Aktion 
fulgte Gorm situationen i lan-
det tæt op gennem 90’erne. Og 
han endte med at spille en rolle 
i beslutningen om, hvornår man 
skulle løfte sanktionerne imod 

Sydafrika.
- Jeg var i tæt samspil med 

nogle af de ledende politikere i 
Folketinget. Efter et møde med 
Radikales Jørgen Estrup, går han 
ud og siger: ”Nej, vi kan ikke op-
hæve vores veto imod at løf-
te EF’s handelssanktioner mod 
Sydafrika. Vi skal først have løs-
ladt de politiske fanger i Bophut-
hatswana”. Det havde jeg siddet 
og sagt til ham. Så siger han det i 
EF. Og hvis man så på debatten i 
Sydafrika på det tidspunkt, står 
det klart, at de politiske fanger i 
Bophuthatswana blev løsladt på 
grund af dette pres.

Klassekvotient begejstrer

I 1994 var Gorm som valgob-
servatør i Sydafrika vidne til, at 
landet gjorde op med apartheid 
og valgte ANC-lederen Nelson 
Mandela til præsident med et 
overvældende flertal.

Da han vendte hjem, meld-
te Gorm sig ind i Enhedslisten 
(som han også har repræsente-
ret i Københavns Borgerrepræ-
sentation), fik børn og arbejde 
som gymnasielærer. I rollen som 
sidstnævnte har han afholdt 
strejkedage med krav om loft 
over klassekvotienten. Et krav 
som endelig bliver indfriet med 

finansloven for 2012.
- Jeg blev simpelthen så glad, 

da jeg hørte, at vi nu får et loft 
på maks. 28 elever i hver klasse. 
Det har jeg kæmpet for i årevis, 
fortæller Gorm begejstret.

Landets største postdistrikt

I lokalafdelingen på Amager har 
Gorm også lagt mange arbejdsti-
mer, ikke mindst når der har væ-
ret valgkamp. I år lykkedes det 
afdelingen at nå ud til næsten 
alle vælgere i landets største 
postdistrikt.

- Vi lavede en fuldstændig ru-
teplan for Amager og formåede 
at dele valgpjecen ud til over 95 
pct. af husstandene. Det er over 
50.000, fortæller Gorm, som 
også finder tid til at blande sig i 
lokalpolitikken på Amager.

- Det er andre og mindre 
spørgsmål. Men de er vigtige 
i forhold til at give folk en for-
nemmelse af, at de har magt 
over deres eget liv.

Gorm Anker Gunnarsen er 48 
år. Han har en ph.d. i Sydafrikas 
historie og underviser på Chri-
stianshavns Gymnasium. Han 
bor på Amager sammen med sin 
kone Jennie og deres børn Albert 
og Thomas.

foto:�MAIBRItt�KeRneR/Rød+gRøn

opvokset�i��
terrorbalancens tid

For de fleste mennesker er storpolitik noget, 
man har en holdning til – ikke noget man for-
søger at påvirke. For Gorm Gunnarsen er det et 
livsvilkår at blande sig i slagets gang, og flere 
gange er det lykkedes at gøre en forskel



4 Rød+Grøn December 2011

Finansloven�ifølge�enhedslisten

 
Line Barfod, Anders Had-

berg, Jens Otto Madsen og 
Anne Mette Omø Carlsen 
Hovedbestyrelsens følgegruppe

Inden forhandlingerne gik i 
gang, var det Enhedslistens kla-
re ambition at trække regerin-
gen til venstre og gøre finanslo-
ven så rød og grøn som overho-
vedet muligt. Vi har på årsmø-
det i 2010 vedtaget principperne 
for, hvad der skal til for at En-
hedslisten kan stemme for en fi-
nanslov. Og ud fra dette fastlag-
de Hovedbestyrelsen i oktober 
et mandat for folketingsgrup-
pens forhandlinger. 

Vi gjorde det klart, at vi kun 

kan stemme for en finanslov, 
hvis den indeholder markante 
forbedringer og ingen nye for-
ringelser. Og selvom vi gerne vil-
le have opnået mange flere for-
bedringer, er det vores klare op-
fattelse, at disse kriterier er op-
fyldt efter forhandlingerne i 
Finansministeriet. Det forhold, 
at de Radikale blev så stærke 
ved valget og blokerer for, at vi 
kan få gennemført vores krav 
om at de rige skal betale mere i 
skat, har gjort det meget svære-
re at få mange af vores krav om 
forbedringer igennem.

Alligevel er det lykkedes os at 
få nedskæringer fra VKO rullet 
tilbage og få markante forbed-
ringer på centrale områder. 

Demokratisk debat
Inden forhandlingerne bad En-
hedslisten medlemmer, lokalaf-
delinger og interesseorganisa-
tioner om at komme med deres 
forslag til finansloven. Vi fik rig-
tig mange forslag, der blev ind-
draget i arbejdet. Vi fik meldin-
ger fra over 50 organisationer 
og et væld af afdelinger og en-
keltpersoner.

Vi vil gerne sige tusind tak for 
de mange bidrag. Vi bad om dem, 
fordi vi ikke mener, at finanslo-
ven er noget, der kun skal for-
handles bag lukkede døre. Fi-
nansloven kræver også en de-
mokratisk debat, hvor almin-
delige samfundsborgere og 
interessegrupper inddrages.

Det var vigtigt at få diskute-
ret, hvad der var det allervigtig-
ste at få igennem i denne første 
finanslov fra det nye flertal. Det 
var derfor nødvendigt at priori-
tere vores forslag, for vi vidste, 
at vi ikke kunne få alt igennem.

Første skridt i en ny retning
Med finansloven bliver der ta-
get fat på et opgør med VKO-po-
litikken. Vi får taget skridt mod 
en solidarisk omfordeling, hvor 
de multinationale selskaber skal 
betale mere i skat, og en række 
fattigdomsydelser afskaffes. 

Mennesker bliver behandlet 
mere anstændigt. Forkortelsen 
af dagpengeperioden udskydes 
med et halvt år, mens der for-
handles om et nyt system. Kon-
tanthjælpsmodtagere får ret til 
at holde ferie, og børn får ret til 
at blive familiesammenført med 
deres forældre. 

Og vi får et grønnere samfund 
med bedre beskyttelse af drik-
kevandet, opprioritering af øko-
logien og energirenoveringer. 

En række af de krav, vi fik 
igennem, er krav, som mange 
har kæmpet for i årevis. Det gi-
ver håb om flere sejre, når vi kan 
se, at det nytter at demonstre-
re igen og igen for loft over klas-
sekvotienter, for flere ansatte i 

efter en meget hård og tidspresset proces, for-
handlede enhedslisten finansloven på plads 
med regeringen i slutningen af november. Selv-
om vi ikke kom igennem med alle forslag, lyk-
kedes det at flytte regeringen på en række helt 
centrale områder

foto:�MAIBRItt�KeRneR/Rød+gRøn
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daginstitutionerne, for en mere 
anstændig udlændingepolitik.

 
Der skal tages mange flere 
skridt

Finansloven rummer desvær-
re stadig en række forringelser 
fra tidligere år, vedtaget af VKO. 
Og der er mange krav, vi ikke er 
kommet igennem med. Derfor 
vil vi gå i gang med at holde mø-
der med fagforeninger, elev- og 
studenterorganisationer, miljø-
organisationer og mange andre 
for at diskutere, hvordan vi kan 
skabe aktiviteter for at få flere 
krav igennem. Vi skal have af-
skaffet varighedsbegrænsnin-
gen på sygedagpenge, skabe et 
arbejdsmarkedssystem, hvor 
man ikke risikerer at miste sine 
dagpenge, så længe man står 
aktivt til rådighed for et job. Vi 
skal gøre sunde økologiske fø-
devarer billigere og have sat pri-
serne ned i den kollektive trafik. 
Og meget, meget mere.

Aftale giver fornyet energi
Nu har vi vist at det kan lade sig 
gøre at få forbedringer igennem 
uden at acceptere nye forringel-
ser. Det giver ny energi til den 
kommende tid. Der er mange, 
der aktivt har arbejdet for at få 
et nyt flertal i Folketinget og en 
ny regering. Det har ført til en fi-
nanslov med skridt i en ny ret-
ning. Vi har brug for at fortsæt-
te aktiviteterne for at få gen-
nemført endnu mere ny politik 
og brudt afgørende med VKO’s 
dødvægt. 

Til næste år skal der forhand-
les skattereform og kommune-
aftaler og en ny finanslov. Vi 
skal i Enhedslisten arbejde sten-
hårdt for at skabe bevægelse for 
en mere progressiv politik. Kun 
ved at skabe størst muligt pres 
uden for Folketinget kan vi få 
vores politik igennem.  Kampen 
for et mere grønt, socialt og an-
stændigt samfund er langt fra 
slut med denne finanslov. 

Fakta om finanslovforhandlingerne

Tidsplanen

Normalt begynder arbejdet med at lave en finanslov allere-
de om foråret. Men på grund af det sene valg, havde regerin-
gen og Enhedslisten meget travlt med at blive færdige med 
finanslovsaftalen, som skulle være klar den 20. november 
for at kunne nå at blive vedtaget i Folketinget.  

Hovedbestyrelsen

Består af 25 personer, der er valgt på årsmødet. Hovedbesty-
relsen er den øverste myndighed i Enhedslisten, og det var 
dem, der skulle tage stilling til det endelige finanslovsfor-
slag, når det forelå. Det var også Hovedbestyrelsen, der be-
sluttede det mandat, som Enhedslisten forhandlede ud fra.

Forhandlergruppe 

Det var Johanne Schmidt-Nielsen, Per Clausen og Frank Aaen, 
der forhandlede i Finansministeriet på Enhedslistens vegne.

Følgegruppe

Hovedbestyrelsen nedsatte en følgegruppe, der skulle sikre 
kommunikationen mellem forhandlere og hovedbestyrelse. I 
følgegruppen var: Anders Hadberg, Jens Otto Madsen, Anne 
Mette Omø Carlsen og Line Barfod.

Der er skabt en lille sprække og lukket lidt lys ind i 
forhandlingslokalet i Finansministeriet. Samlet set 
er sprækken forhåbentlig så stor, at Enhedslisten nu 
kan sætte en fod i døren og lægge skulderen til og 
med støtte og pres udefra få flere markante forbed-
ringer igennem i den kommende tid.

Lole Møller, medlem af Hovedbestyrelsen
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Enhedslistens 
fodaftryk
på Finansloven

Arbejdsmarkedet &  
forholdene for de ledige
Forbedringer for de arbejdsløse 
Dagpengeperioden  udvides med et halvt år, så 
ingen falder ud af dagpengesystemet i andet 
halvår af 2012.  Enhedslisten har også fået flyt-
tet flere hundrede millioner fra aktivering og 
kontrol over til bedre efteruddannelse for de ar-
bejdsløse. Prisloftet på AMU-kurserne afskaffes, 
så ledige, ufaglærte og faglærte nu igen frit kan 
tage f.eks. truckcertifikat og buskørekort. Samti-
dig får kontanthjælpsmodtagere ret til at holde 
5 ugers ferie.

bekæmpelse af social dumping
Der afsættes 65 mio. kroner til at styrke SKATs, 
Arbejdstilsynets og Politiets indsats mod mis-
brug af udenlandsk arbejdskraft. Der bliver bed-
re kontrol af og bødestraf for ulovlig cabotage-
kørsel, og Enhedslisten og regeringen vil i sam-
arbejde med arbejdsmarkedets parter se på an-
dre tiltag på området, eksempelvis indførelsen 
af id-kort på byggepladser.

enhedslisten gik til 
finanslovsforhandlingerne 
med krav om at få en mere 
grøn, solidarisk og anstændig 
finanslov. Her er en oversigt 
over de hovedresultater, 
enhedslisten har fået ud af 
forhandlingerne

Velfærd & uddannelse
1500 flere pædagoger i daginstitutioner-
ne
Der bruges 500 mio. kroner til at sikre ansættel-
se af ekstra 1.500 pædagogiske ansatte i landets 
daginstitutioner. Regeringen forpligtes samti-
dig til at drøfte indførslen af permanente mi-
nimumsnormeringer i daginstitutionerne med 
kommunerne.

Stop for tvangsudlicitering af velfærds-
ydelser
Kravet om, at kommunerne skal sætte 31,5 pct. 
af kommunale opgaver i udbud annulleres. 

Sikring af klassekvotient i gymnasierne 
og kvalitetsløft af erhvervsuddannelser-
ne
Der afsættes 240 millioner til at sikre loft over 
klassekvotienterne på de gymnasiale uddan-
nelser og løfte kvaliteten af erhvervsuddannel-
serne. Loftet over klassekvotienten er et såkaldt 
fleksibelt loft, så der i gennemsnit højst må være 
28 elever i stamklasserne på en årgang. På er-
hvervs-uddannelsesområdet skal de øgede mid-
ler blandt andet bruges på at reducere antallet af 
lærerfri timer og forhøje skolepraktikydelsen til 
hjemmeboende elever over 18 år, så den stiger 
fra 3.633 kr. til 6.739 kr.

Tandlægehjælp til sjældne diagnoser
Patienter med sjældne diagnoser, som har store 
konsekvenser for tandsundheden, får offentligt 
betalt tandbehandling for alle udgifter, der over-
stiger 1.725 kroner årligt. Det er en del af Enheds-
listens langsigtede mål om, at gøre op med bru-
gerbetalingen på tandbehandling. Der afsættes 
22 mio. kr. årligt fra 2012 til at sikre tandlæge-
hjælp til denne gruppe. 

Flere penge til forebyggelse
Der tilføres 24 mio.kr. til forebyggelsespuljen på 
sundhedsområdet. Puljen sikrer oplysning om 
HIV/AIDS og sund livsstil. Dermed undgås den 
besparelse, som den tidligere regering gennem-
førte i foråret.

Finans & skat
Kulegravning af finanskrisen og banker-
nes ansvar
Der nedsættes et udvalg, der skal foretage en 
kulegravning af årsagerne til finanskrisen. Det 
skal bl.a. undersøges hvilke rolle liberaliseringen 
af finansmarkederne og boliglånene spillede i fi-
nanskrisen. Samtidig er Enhedslisten og Rege-
ringen blevet enige om at nedsætte en taskforce 
mod økonomisk kriminalitet. Taskforcen skal sik-
re en målrettet og koordineret efterforskning og 
strafforfølgning af sager på det finansielle områ-
de. 

Øget beskatning af de multinationale sel-
skaber
Der er indgået en skatteaftale, som bl.a. betyder 
en øget beskatning af de multinationale selska-
ber. Ud over et provenu ved ændrede skattereg-
ler (anslået til minimum 625 mio. kr.) vil en ekstra 
ligningsindsats fra skattemyndighederne samt 
yderligere opstramning af lovgivningen kunne 
sikre årlige milliardindkomster. 

Samtidig  bliver loftet for indbetalinger til rate-
pensioner sænket fra 100.000 kroner til 55.000 
kroner, beskatningen af aktier øges, fradrag for 
formueforvaltning i pensionsordninger fjernes, 
og skattefriheden for private sundhedsforsik-
ringer fjernes. Alt sammen tiltag som imødekom-
mer Enhedslistens skattepolitik.

Øget beskatning af Nordsøolien 
Efter et massivt pres fra Enhedslisten, igang-
sætter regeringen nu en undersøgelse af olie-
aftalen med Mærsk. Det har igennem en årræk-
ke været et centralt krav fra Enhedslisten, som 
også blev rejst under finanslovsforhandlinger-
ne, at Nordsøsaftalen skulle genforhandles. En-
hedslisten forventer nu at regeringen får udar-
bejdet en plan for, hvordan en øget oliebeskat-
ning kan sikre flere penge til fællesskabet.

reklametryksagsafgift og kompensation 
af lavindkomstgrupper
Der gennemføres en skat på reklametryksager 
(med et årligt provenu på 400 mio. kr.), som fuldt 
ud anvendes til at kompensere lavindkomst-
grupperne (årsindkomster under 212.000 kr.) 
for en del af de afgifter, der følger med finanslo-
ven. Den grønne check forhøjes derved fra 1.300 
til 1.580 kroner årligt. Afgiften på husstandsom-
delte reklamer forventes også at gavne miljøet 
betydeligt, idet danskerne vil få færre ton papir 
i deres postkasser. En reklameafgift og en delvis 
kompensation dem, der tjener mindst, blev gen-
nemført i de indledende forhandlinger så den 
samlede aftale inkl. velfærdsforbedringer og 
fjernelse af fattigdomsydelser er socialt afba-
lanceret.
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Miljø
Styrket indsats for bedre drikkevand 
Det har længe været en mærkesag for Enheds-
listen at danskerne trygt skal kunne drikke det 
vand, der kommer ud af hanerne uden at be-
høve at være bange for farlige kemikalier. Der-
for har det været et centralt krav, at der skulle 
igangsættes de nødvendige initiativer til drikke-
vandsbeskyttelse.  Regeringen har imødekom-
met Enhedslistens krav og afsat 40 millioner til 
at sikre sprøjtefrie zoner omkring vandboringer. 

Indsats mod farlig kemi 
Enhedslisten har sikret en styrkelse af indsat-
sen mod farlig kemi, hvor der afsætter 72 milli-
oner kroner til at undersøge og vurdere en lang 
række skadelige stoffer med henblik på yderlige-
re regulering samt til kortlægning af nanomate-
rialer.  Finanslovsaftalen på miljøområdet mel-
lem regeringen og Enhedslisten indeholder også 
øgede midler til bl.a.:
- Etablering af mere skov til beskyttelse af 
grundvandet i nærheden af byer: 18 mio. kr. i pe-
rioden 2012-2013.
- Fremme af økologi: 66 mio. kr. i perioden 2012-
2013.

Sikring af energirenovering til lejeboli-
ger
Der indføres en ny grøn støtteordning til ener-
girenovering af boliger på 500 millioner årligt i 
2013 og 2014. Det har været et krav fra Enhedsli-
sten at støtteordningen også indbefatter lejere i 
alment og privat udlejningsbyggeri. 

billigere og bedre kollektiv trafik
Der skal hurtigst muligt indføres en kilometerba-
seret afgift på lastbiltrafik. Indtægterne fra den-
ne afgift skal bruges på bedre og billigere kollek-
tiv trafik.

Udlændinge & ret
Udlændingepolitiske lempelser
Enhedslisten har forpligtet regeringen til at æn-
dre loven for familiesammenføring for børn. Der 
skal også udarbejdes en samlet løsning for, hvor-
dan asylansøgere og afviste asylansøgere skal 
ud af centrene. Begge lovgivninger skal laves i 
2012 – og de skal laves sammen med Enhedsli-
sten.

De såkaldte motivationsfremmende for-
anstaltninger skal undersøges.
I aftalen blev der derudover aftalt, at sænknin-
gen af den kriminelle lavalder bliver annulleret, 
at en række unødige overvågnings- og kontroli-
nitiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet 
begrænses, en lempelse af knivloven og afskaf-
felse af den skærpede toldkontrol. 

Undersøgelse af lømmelpakken
I den rets- og udlændingepolitiske finanslovs-
aftale fik Enhedslisten gennemtrumfet en un-
dersøgelse af lømmelpakken. Det har været et 
centralt krav fra Enhedslisten, at det bl.a. skal 
undersøges, hvorvidt den udvidede brug af ad-
ministrative anholdelser indskrænker forsam-
lingsfriheden. Det krav blev imødekommet af re-
geringen. 

Styrket retshjælp til udsatte grupper
Enhedslisten har fået afsat 10 millioner årligt til 
at styrke retshjælpen for udsatte gruppen. Der 
afsættes 7,5 mio. kr. til øget støtte til retshjælps-
kontorer. Dertil støttes Dansk Flygtningehjælps 
rådgivning i asylcentrene med 2, 5 mio. kr. 

Styrkelse af arbejdet med menneskeret-
tigheder
Enhedslisten har fået afsat 10 mio. årligt til at 
styrke arbejdet med at fremme menneskerettig-
heder i institut for menneskerettigheder.

Styrkelse af freds- og konfliktforsknin-
gen
Enhedslisten har fået afsat en pulje på 8 mio. kr. 
til freds- og konfliktforskning, som udmøntes ef-
ter udbud i konkurrence mellem interesserede 
forskere/institutioner. 

Øvrige tiltag
epilepsihospitalet Filadelfia bliver red-
det
Specialsygehuset Filadelfia er sikret for de næ-
ste to år. Filadelfia er en selvejende institution 
med speciale i behandling af epilepsi. Enhedsli-
stens aftale med regeringen betyder, at der tilfø-
res Filadelfia 25 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. i 2013.

Øget tilskud til arbejdermuseet & arbej-
derbevægelsens bibliotek og arkiv
Enhedslisten har fået afsat 2 mio. kr. årligt til at 
understøtte museets kulturformidlende virk-
somhed. 

mæglings- og klageorgan for ansvarlig 
virksomhedsadfærd
Der oprettes et dansk ikke-retligt mæglings- og 
klageorgan, der kan behandle klager om danske 
multinationale virksomheders brud på menne-
ske- og arbejdstagerrettigheder, samt klager om 
korruption, miljøforurening mm. Der afsættes 
årligt 3 mio. kr. til organet. 

Ovenfor er gennemgået Enhedslistens hovedre-
sultater under finanslovsforhandlingerne med 
regeringen 2012. Derudover har Enhedslisten 
fået en lang række mindre tiltag igennem på fi-
nansloven, som ikke er medtaget i denne over-
sigt. Enhedslisten udgør grundlaget for den 
samlede finanslov, og noterer en række grøn-
ne og socialt balancerede elementer udover En-
hedslistens egne aftryk på finansloven. Deri-
blandt:
- En afskaffelse af fattigdomsydelserne
- Afskaffelse af pointsystemer for familiesam-
menføring
- Gratis fertilitetsbehandling
- Bedre forebyggelse på sundhedsområdet
- En styrkelse af udviklingsbistanden med 234 
mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013 
- Afskaffelse af den tidligere regerings forringel-
se af børnechecken
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den�græske�tragedie

Nikolaj Villumsen 
EU-ordfører

Der er nærmest ikke et øje på 
gaden i mellem det grå stål, glas 
og beton, der udgør EU-kvar-
teret i Bruxelles. Det er nemlig 
helligdag i Belgien. Den 11. no-
vember er dagen, hvor 1. Ver-
denskrig startede. En forfærde-
lig krigstragedie, der gik tværs 
gennem det lille land og koste-
de millioner af mennesker livet. 
Men der er ikke stille på det lille 
kontor, hvor European Left hol-
der til. Her møder jeg Yiannis 
Bournous, der er international 
sekretær i det græske venstre-

fløjsparti Synaspismos. Han for-
tæller historien om en moderne  
græsk tragedie. 

Opgør med myterne

- Min mor arbejder for elektri-
citetsselskabet. Selskabet var 
indtil for nyligt offentligt, men 
det er blevet privatiseret og løn-
nen sat ned med 3.000 kr. om 
måneden. Samtidig er prisen på 
mad og medicin steget. Det er 
ikke let at få tingene til at hæn-
ge sammen, fortæller Yiannis. 

Men lønnen går ikke kun ned 
i de privatiserede selskaber. Læ-
rerne er lige blevet sat 30 pct. 
ned i løn og får ikke mere end 
4.884 kr. før skat efter en må-

neds fuldtidsarbejde.
- Det er en myte, at de offent-

ligt ansatte er højt lønnede. Det 
gælder kun den ene procent, der 
har topposterne, siger Yiannis. 

Tyske og franske våben for 
milliarder 

Det er andre steder den er helt 
gal. Budgetposterne til militær 
og udenrigspolitik er hemmeli-
ge. Parlamentet har ganske en-
kelt ikke indsigt i, hvad penge-
ne på disse konti bliver brugt 
til. Samtidig er Grækenland det 
land i verden, der efter USA har 
verdens største militærbudget 
per indbygger. Det officielle ar-
gument for dette er spændin-
gerne med Tyrkiet, men det gi-
ver Yiannis ikke meget for. 

- Den tidligere konservative 
regering købte franske Mirage-
jagerfly og en tysk ubåd, som de 
ikke kunne få til at virke. Det er 
Grækenlands tilbagebetaling til 

de store EU-lande. Den tidlige-
re premiereminister Papandre-
ou købte midt i krisen i oktober 
2010 en fransk ubåd, og han har 
ligeledes købt tyske kampvog-
ne. Det er jo helt absurd. 

Samtidig beskriver Yiannis 
den voksende fattigdom i be-
folkningen, hvor der er flere og 
flere eksempler på, at skolebørn 
besvimer i skolen, fordi de ikke 
har fået nok mad derhjemme. 

Krav om nyvalg

Den nydannede samlingsrege-
ring med socialdemokraterne, 
de konservative og det ekstre-
me højreparti LAOS vækker in-
gen glæde på venstrefløjen. 

- De burde lade befolknin-
gen komme til orde i et nyvalg. 
Den græske befolkning ønsker 
ikke nedskæringer og bankpak-
ker, men arbejde og pensioner 
og lønninger, der er til at leve af. 
Derfor står venstrefløjen samlet 

Grækenlands økonomiske krise udvikler sig dag 
for dag. Sjældent hører vi dog om udviklingen 
set fra den almindelige grækers synsvinkel. Og 
endnu sjældnere hører vi om holdningerne på 
den græske venstrefløj

foto:�MAIBRItt�KeRneR/Rød+gRøn
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Hvad indeholder Euro-
redningspakken?

Euro-redningsfonden (EFSF): Støt-
tefond på 450 mia. euro, styret 
centralt fra Bruxelles. Skal efter 
planen spekuleres op til over 1000 
mia. euro, der kan bruges på ek-
sempelvis afbetaling af den græ-
ske gæld til banker og spekulanter.

Re-kapitalisering af bankerne: 
Danmark og de resterende EU-lan-
de forpligter sig til at give skatte-

penge til de banker, der ikke lever op til en ny stresstest, som 
EU vil gennemføre. 

EU-styring af økonomien: Kommissionen og ministerrådet 
kan give eurolandene bødestraf på op til 1 pct. af deres brut-
tonationalprodukt (BNP), hvis de ikke lever op stabilitetspag-
tens krav om maks. 3 pct. gæld per år i forhold til landets BNP 
eller har såkaldte makro-økonomiske ubalancer (såsom ”for 
høj” løn eller pensionsalder). Danmark går som ikke-euroland 
umiddelbart fri. Men lykkes EU-kommissionen med at komme 
igennem med sit nye forslag til en ny såkaldt samhørigheds-
politik, vil Danmark som del af Europlus-pagten kunne blive 
straffet ved tilbageholdelse af EU-midler fra strukturfonde og 
landbrugsstøtte.  

Hvad vil Enhedslisten?

Nej til europlus-pagten:

Enhedslisten mener, at det er Folketinget og ikke EU, der skal 
bestemme den økonomiske politik i Danmark. Derfor kræver 
vi, at regeringen melder Danmark ud af Europlus-pagten, som 
V-K-R-S-SF tiltrådte i foråret, trods det danske euro-forbehold.
 
Hjælp til at forlade euro’en: 

Enhedslisten vil hjælpe befolkninger - ikke banker. Derfor af-
viser Enhedslisten euro-redningspakken og foreslår i stedet, 
at EU opretter en hjælpemekanisme, der kan støtte de lande, 
der ønsker at træde ud af euro’en.

Den græske venstrefløj

Synaspismos, som Enhedslisten samarbejder med, er en del 
af venstrefløjskollisionen SYRIZA. 

SYrIZA fik ved valget i 2009 4,6 pct. af stemmerne. Menings-
målinger giver pt. partiet ca. 8-9 pct. af stemmerne. 

KKe, ureformeret kommunistparti. Fik ved valget i 2009 7,5 
pct. af stemmerne. Meningsmålingerne giver pt. partiet ca. 
12-13 pct. af stemmerne. 

til over 20 procent i meningsmå-
lingerne, og protester og strej-
ker tager til i styrke, siger Yian-
nis.

europæisk modstand

Fremtiden ser ikke lys ud for 
Grækenland. Merkel og Sarkozy 
tvinger den nye samlingsrege-
ring til at gennemføre nye ned-
skæringer for at kunne få penge 
fra EU. Penge, der vil gå tilbage 
i lommerne på de tyske og fran-
ske banker, som den græske stat 
skylder penge. 

- Bliver vi smidt ud af euro’en 
i morgen forventer man, at den 
græske valuta, drachma’en vil 
falde 44-52 procent i værdi 
overfor euro’en. Det vil smadre 
de allerede tragiske lønninger 
og pensioner, fortæller Yiannis 
dystert og forsætter:

- Vi har brug for en europæ-
isk modstandsfront. Vi skal 
have gjort op med EU’s autori-

tære styring af økonomien, så vi 
kan beskatte de rige og smække 
kassen i for bankerne. Det er den 
samme kamp i alle EU-lande, og 
derfor har brug for et tæt sam-
arbejde. Det er politikken og sy-
stemet, der er noget galt med – 
ikke befolkningerne. 

brakmarker og 
skodprodukter

Den græske venstrefløj ønsker 
en anden vej ud af krisen. Blandt 
andet skal det kæmpe potentia-
le for sol- og vindenergi i landet 
udnyttes. 

- Men lige nu suges al købe-
kraft ud af vores land. Ingen al-
mindelige mennesker har pen-
ge, og de penge, der kommer ind 
i eksempelvis EU-landbrugs-
støtte, bruges til brakmarker 
og skodprodukter i stedet for en 
reel produktion, fortæller Yian-
nis. 
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Det arabiske forår 
en hovedløs gigant

foto:�JonAthAn�RAshAd/flIcKR�(cc)
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Charlotte Lund, 
Internationalt udvalg

”En kæmpe, der stadig mang-
ler sit hoved”. Sådan beskriver 
Mamdouh Habashi det arabiske 
forår. 

Han er en af Egyptens mest 
kendte venstrefløjsaktivister 
gennem fire årtier og gæstede i 
begyndelsen af november Dan-
mark for blandt andet at mødes 
med Enhedslisten til en snak om 
fremtiden for den arabiske ven-
strefløj.

Mamdouh mener ikke, at der 
var tale om revolution i tradi-
tionel forstand, da Tahrirplad-
sen blev besat i protest mod Mu-
barak-regimet. Det var først og 
fremmest et folkeligt oprør, men 
et oprør med stort potentiale.

- Ingen bæredygtige sam-
fundsomvæltninger sker nat-
ten over, men hjulene er sat i 
gang. Så selvom venstrefløjen 
ikke bliver parlamentarisk re-
præsenteret ved det første frie 
valg, betyder det ikke, at vi ikke 
er her - vi mangler at organisere 
os, forklarer han.

Organiseringen mangler

Det folkelige oprør var efter 
Mamdouhs mening en reaktion 
på, at undertrykkelsen og kor-
ruptionen var blevet for meget 
for folk.

- Opstanden var meget spon-
tan, meget overvældende og 
meget lidt organiseret. Det be-
tød, at det talstærke politi hur-
tigt måtte opgive kampen mod 
folket, men det betyder også, 
at det er svært for bevægelsen 
at samle sig om at arbejde sam-
men om fælles, konkrete krav, 
siger han.

Efter hans mening, er organi-
seringen nu den egyptiske ven-
strefløjs opgave.

- Det er ligesom en stor og 
stærk gigant, der mangler sit 

hoved. Og det er det hoved, vi nu 
skal bygge.

Mamdouh tilføjer, at selvom 
meget af det gamle regime sta-
dig sidder tungt på deres poster, 
har venstrefløjen folket på sin 
side, da krav om demokrati, lig-
hed og sociale reformer gik igen 
på Tahrirpladsen.

- For et halvt år siden var de 
færreste klar over, hvem der 
sad og trak i trådende. I dag er 
det almen viden, at hæren var 
det gamles regimes forlænge-
de arm, og at de har arresteret 
mere end 12.000 demonstran-
ter, siger han.

Han tilføjer, at USA støtter 
hærens ledelse med 1,3 milliar-
der dollars om året, hvilket bety-
der, at generalerne kontrollerer 
en tredjedel af Egyptens økono-
mi. Dermed er der stadig lang vej 
for det egyptiske demokrati.

Point of no return

Spørger man Mamdouh, er det 
samme tilfældet i Syrien og Tu-
nesien, der oplever massive fol-
keopstande i denne tid.

Det arabiske forår startede i 
Tunesien og bredte sig derfra 
til Egypten, Libyen og en række 
andre lande i regionen. Ved det 
første frie tunesiske valg i ok-
tober vandt det islamiske par-
ti regeringsmagten. Men det be-
tyder ikke, at det arabiske forår 
vil blive erstattet af en islamisk 
sommer, mener Mamdouh.  

Allerede nu ulmer utilfreds-
heden med det nye islamiske 
styre. Men ifølge Mamdouh er 
der en udtalt mangel på organi-
sering blandt de protesterende, 
ligesom det var tilfældet i Egyp-
ten.

 - Salafisterne og de øvrige is-
lamiske partier - i Tunesien En-
nahda, der vandt valget  - får 
massiv økonomisk støtte fra 
blandt andre Saudi Arabien, og 
har kunnet føre en meget pro-

fessionel valgkamp. Men gader-
ne i Tunis er allerede fyldt med 
demonstranter igen, så jeg tror 
ikke, at kravene om frihed og 
demokrati forstummer, forkla-
rer han.

I stedet mener Mamdouh, at 
folkeopstandene har en sne-
boldeffekt og er umulige at rulle 
tilbage nu. De islamiske tenden-
ser kan sænke, men ikke stoppe 
det arabiske forår.

- Det er det samme som i Sy-
rien; det var et gennemregule-
ret samfund, baseret på frygt 
og stasi-metoder. Nu tør folket 
endelig udfordre regimet. Og 
det er point of no return, for de 
går hverken på kompromis eller 
hjem, før regimet er afsat og ar-
bejdet for sociale og demokrati-
ske forandringer igangsat.

egyptens nye venstrefløj 
rejser sig

Under den nu afsatte præsident 
Hosni Mubarak var socialistiske 
partier forbudt. 

Det kommunistiske parti blev 
tolereret, fordi det samarbejde-
de med det eneste legale opposi-
tionsparti, Tagamma. Og det be-
tyder, ifølge Mamdouh, at par-
tiet har mistet tilliden i befolk-
ningen, der associerer dem med 
opportunisme og det gamle sty-
re.

Den egyptiske venstrefløjs 
mange nyopståede partier står 
dermed uden det netværk, den 
erfaring og ikke mindst de øko-
nomiske ressourcer, som især 
kendetegner det velorganise-

rede Muslimske Broderskab på 
højrefløjen. Mamdouh er med-
stifter af det nystiftede Egyp-
tian Socialist Party, men selvom 
de starter på relativ bar bund, er 
han optimistisk.

- Nu skal vi igennem en proces 
med at samle en fragmenteret 
venstrefløj til en fælles front. Vi 
har indgået en valgalliance med 
partiet Socialist Popular Allian-
ce Party, men sammen står vi til 
maksimum fire sæder ud af 500 
i parlamentet. Selvom jeg er en 
ældre herre, er jeg sikker på, at 
vi vil vokse os stærke i min le-
vetid, siger Mamdouh fortrøst-
ningsfuldt.

Parlamentsvalget begynder 
den 28. november og forvend-
tes afsluttet i begyndelsen af ja-
nuar 2012. De strømninger, som 
han mener har størst chance i 
valget, består af ca. en tredjedel 
islamister, en tredjedel med til-
knytning til det gamle regime og 
en tredjedel liberalister.

- Den nye venstrefløjs opgave 
er først og fremmest at skabe en 
velfungerende infrastruktur, så 
vi får en stærk base også blandt 
de fattigste, hvis valgdeltagel-
se er katastrofal lav, og i de min-
dre byer. 

- Mubaraks gamle parti og Det 
Muslimske Broderskab har års or-
ganisering, egne medier og gav-
milde donorer i ind- og udland – 
ikke mindst i USA. Men vi har en 
hel befolkning, der risikerede alt 
for at gå på gaden og kræve de-
mokrati og sociale forandringer, 
fastslår Mamdouh Habashi.

Den folkelige opstand i de arabiske lande var 
spontan og overvældende. Samtidig er bevægel-
sens organisering så mangelfuld, at det er svært 
at samarbejde og stille fælles krav – om end pro-
testerne er så stærke og vedholdende, at de sy-
nes umulige at standse

Status på ”det arabiske forår”
Offentligt møde den 5. december kl. 19.30-22. Enhedslistens lands-
kontor, Studiestræde 24, 1455 Kbh. K

Foråret er forbi, og vi er på vej ind i vinteren. Det arabiske forår er 
dog ikke slut. Protesterne fortsætter i flere lande, hvor de under-
trykkende styrer sidder.  Men der er fortsat lang vej i kampen for 
egentlig demokrati.

Få mere at vide om situationen og vær med til at diskutere, hvor-
dan vi kan støtte venstrefløjen og andre, der kæmper for demokra-
ti og social retfærdighed.

Osama Hamza og Enhedslistens internationale udvalg følger situ-
ationen løbende gennem kontakter og arabiske medier. Vi indleder 
vores status på det arabiske forår med fokus på valget i Egypten.

Desunden vil Hana Al-Khamri, yemenitisk journalist fra Malmö, 
komme med et indlæg om situationen i Yemen.

For mere info kontrakt Thomas Eisler, thomas@eisler.dk.
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Occupy Wall Street�giver�genlyd�i�Bronx

Signe Færch 
medl. af Københavns 

Borgerrepræsentation

James [opdigtet navn] er 32 år 
og bor i New York bydelen The 
Bronx, der på alle måder ligger 
langt fra Wall Street. Sammen 
med sin kæreste forsørger han 6 
børn, som er i risiko for tvangs-
fjernelse. Jeg mødte ham gen-
nem mit arbejde som socialråd-
giverpraktikant.

James har en plettet straffe-
attest, hvilket gør det næsten 
håbløst at få et job i USA, og kri-
sen gør det kun sværere.  Han 
har caribiske rødder, og selvom 
han er fattig som en kirkerotte, 
ligner han en tjekket rapstjerne 
og leder ikke ligefrem tankerne 
hen på venstrefløj. Jeg var på be-
søg i deres lejlighed, netop som 
bevægelsen Occupy Wall Street 

(OWS) besatte finanskvarteret.
Medierne stemplede hur-

tigt bevægelsen som en sam-
ling forvirrede hippier uden et 
klart budskab. Måske var det 
grunden til min overraskelse, 
da James slog fast, at ”han jo li-
geså godt kunne sætte sig ned 
til demonstranterne og blive an-
holdt”.  Han fortalte om frustra-
tionerne over at skulle slås for 
at få råd til mad og transport, 
vel vidende at landets økono-
miske krise kunne løses med et 
greb i lommen hos de rigeste. Si-
den har jeg flere gange spekule-
ret på, om James kan blive en del 
af den bevægelse, der så åben-
lyst taler hans sag.

Konsensus og kaos

Jeg besluttede at tage til møde i 
”Operational spokes council” for 
at blive lidt klogere på, hvordan 

bevægelsen fungerer. Rådet, 
der repræsenterer de forskelli-
ge grupper i bevægelsen, er op-
rettet i erkendelse af, at en fuld-
stændig flad struktur ikke fun-
gerer.

OWS er som udgangspunkt 
konsensusbaseret, og mødet 
var en udfordring for tålmodig-
heden. Efter en halv time var de 
100 mødedeltagere stadig ikke 
enige om, hvem der kunne del-
tage i mødet, og endnu en halv 
time senere blev der pludselig 
stillet spørgsmålstegn ved, om 
de meget kendte håndtegn (der 
markerer enighed, spørgsmål 
eller uenighed) måtte bruges, 
eller om de i virkeligheden er 
undertrykkende. De nåede kun 
en tredjedel af aftenens dagsor-
den, men kom beundringsvær-
digt helskindede gennem mø-
det, der til tider var mægtig ka-
otisk og følelsesladet. Jeg sendte 
en tanke til James og forsøgte at 
forestille mig ham deltage i mø-
det. Og gav op. 

Folket og organisationerne

Dagen efter var jeg til det åbne 
fællesmøde, der jævnligt holdes 
på pladsen i Zucotti Park, hvor 
et par hundrede demonstran-

ter har overnattet siden den 
17. september. Den dag blev der 
vedtaget en udtalelse, der for-
søgte at definere bevægelsen og 
slå fast, at OWS kun repræsen-
terer ”folket” og afviser enhver 
tilknytning til ”organisationer”. 
Opdelingen virker paradoksal, 
for hvem udgør organisationer-
ne, hvis det per definition ikke 
er folket? Og hvordan skal folket 
nogensinde kunne handle uden 
organisering?

Men selv hvis OWS ikke kan 
løfte den opgave, så har de åb-
net en debat og bragt en kritik 
frem, som sjældent når de sto-
re medier i USA. Helt grundlæ-
gende kapitalismekritik er plud-
selig en del af den offentlige dis-
kussion, og når ud i små lejlighe-
der i The Bronx.  Spørgsmålet er, 
om andre kræfter kan give util-
fredsheden den retning og or-
ganisation, der kan skabe for-
andringer ud fra den åbning og 
momentum, som OWS har skabt.

Tidligt om morgenen den 15. no-
vember blev Zucotti Park ryddet 
af politiet, og over 200 menne-
sker blev anholdt. OWS arbejder 
dog videre med deres krav om 
mere økonomisk retfærdighed.

I to måneder har New Yorks finanskvarter væ-
ret besat af demonstranter i hundredvis. De 
kræver flere og bedre job, økonomisk omforde-
ling, en bankreform og mindre politisk indblan-
ding fra virksomhederne. Viljen til forandring 
er på plads. bevægelsens organisering halter 
dog stadig

foto:�sIgne�fæRch/Rød+gRøn
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På�besøg�hos�de�amerikanske kommunister

Lars Hostrup Han-
sen, Rød+Grøn

Communist Party USA (CPUSA) 
har sit hovedkvarter midt i en 
af verdens dyreste byer. Her ejer 
de en enorm bygning på otte 
etager. Partiet købte bygningen 
i 70’erne for 300.000 dollars, 
mens området stadig havde et 
overkommeligt prisleje. I dag vil-
le bygningen være en gigantisk 
formue værd. På ottende sal har 
partiet sit hovedkvarter.

- Resten af etagerne lejer vi 
ud til andre virksomheder, da 
vi ikke har behov for så meget 
plads. Udlejningsvirksomheden 
hjælper med at finansiere par-
tiets aktiviteter, fortæller Dan 
Margolis, som er medlem af par-
tiets hovedbestyrelse.

Demokrater går stille med 
dørene

Med sin lange og stolte historie, 
som rummer alt fra storhedsti-
den i 30’erne til forfølgelse, dæ-

monisering og overvågning un-
der den kolde krig, skulle man 
tro, at det ville være svært for 
de amerikanske kommunister 
at finde politiske samarbejds-
partnere i dag. Tiderne har imid-
lertid ændret sig, og selvom det 
ikke altid er uden komplikatio-
ner at finde samarbejdspartne-
re, så oplever CPUSA ikke, at folk 
løber skrigende væk.

- Vi samarbejder rigtigt godt 
med mange organisationer, 
f.eks. sociale grupper i forskel-
lige bydele, men vi er primært 
synlige indenfor freds- og fag-
bevægelsen, siger Dan og tilfø-
jer:

- Der er faktisk også med en 
del politikere i det Demokrati-
ske Parti, vi arbejder sammen 
med, men det bliver af og til lidt 
indviklet. Selvom de godt kan se, 
at vi er dygtige, loyale og flitti-
ge samarbejdspartnere, så er vi 
stadig ’bad publicity’, hvis det 
bliver offentligt kendt, at de 
samarbejder med kommunister. 

Derfor vil der ofte blive gået lidt 
stille med dørene i den sammen-
hæng, påpeger Dan.

Han fortæller desuden, at 
samarbejdet faktisk før er kom-
met så vidt, at kommunister er 
blevet stillet op på demokrater-
nes liste i forbindelse med valg i 
små bysamfund. Endnu er ingen 
kommunister blevet valgt i nye-
re tid, men det har været tæt på 
et par gange.

Antikommunisme på 
retræte

Selvom samarbejdet med CPUSA 
kan være bad publicity, er anti-
kommunismen ikke længere 
så udpræget i det amerikanske 
samfund, fortæller Dan.

- Antikommunismen fin-
des stadig, men den er på ingen 
måde, som den har været i hi-
storisk sammenhæng. Der var 
jo engang, hvor propaganda-
en tegnede et billede af os som 
onde mennesker, en slags uhy-
re, der vitterligt var ude på øde-
lægge Amerika. Den propaganda 
har bestemt haft indflydelse på 
folks opfattelse af os. I dag bru-
ges antikommunismen primært 
til at dæmonisere USA’s præsi-
dent Barak Obama, som de reak-
tionære i Tea Party bevægelsen 

og det Republikanske Parti ger-
ne vil fremstille som ondsindet 
kommunist. Det er selvfølgelig 
det rene vrøvl, Obama har aldrig 
været hverken marxist eller so-
cialist, understreger Dan.

Krisen skærper interessen

Ifølge Dan er mange af CPUSA’s 
samarbejdspartnere skeptiske 
i starten. Som regel går der ikke 
lang tid, før det går op for folk, 
at de amerikanske kommunister 
ikke er onde uhyrer, understre-
ger Dan med et glimt i øjet.

- Ofte tænker folk nok, at so-
cialismen eller kommunismen 
er en smuk tanke, sådan lidt en 
utopisk drøm, som ikke har me-
get gang på jorden. Men med kri-
sen i det kapitalistiske system, 
oplever vi en stigende interesse 
for vores ideer, lyder det optimi-
stisk fra Dan.

FAKTA  
Communist Party USA
Oprettet: 1919
Medlemmer: ca. 2000
Hjemmeside: www.cpusa.org
Avis: www.peoplesworld.org
Ungdomsorganisation:
www.yclusa.org 

Kommunister er ikke det første man forbinder 
med USA. Ikke desto mindre har landet et aktivt 
kommunistparti med mere end 90 års erfaring i 
bagagen. rød+Grøn har besøgt partiets hoved-
kvarter på manhattan i New York
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Jens Peter  
Kaj Jensen 
filosof og forfatter

”Dårlig kunst er skidt for revo-
lutionen”, sagde Mao, under-
forstået, at god kunst fremmer 
den.

Kunsten er frisættende og 
udviklende. Vi skal derfor gøre 
det muligt for alle mennesker at 
være kunstnerisk aktive uden 
for arbejdstiden og ideelt set 
også at være kreativt til stede i 
arbejdet. Vi skal gøre op med den 
forestilling, at verden kan opde-
les i på den ene side mennesker, 
som er født med et kunstnerisk 
geni, og på den anden side alle 
dem, der ikke kan skabe kunst. 
Det er som med sex: Alle gør det, 
og alle vil under de rette betin-
gelser kunne gøre det endnu 
mere og endnu bedre.

Kunst til gavn for andre

Men nogle kan gøre det så godt, 
at deres skaberværk bliver vig-
tigt for andre menneskers ud-
vikling, ikke kun deres egen. 

Og derfor skal vi også give dis-
se kunstnere de bedst tænkeli-
ge betingelser for at lave megen 
kunst.

En af måderne at gøre beg-
ge dele på er at sørge for, at 
børn i daginstitutioner og sko-
ler løbende eksponeres for alle 
kunstformer, passivt og aktivt. 
Og at voksne gennem livet får 
mulighed for at udvikle talen-
terne f.eks. på aftenskole og høj-
skole.

En anden vej til at sikre kunst-
nerne gode arbejdsbetingelser 
er at støtte nyskabende kunst-
institutioner i form af teatre, 
biblioteker, bogforlag, tidsskrif-
ter, museer, gallerier, spillehuse, 
koncerthuse osv.

En tredje metode er at støtte 
kunstskolerne, altså f.eks. mu-
sikkonservatorierne, kunst-
akademierne, skuespilskolerne, 
Filmskolen og Forfatterskolen.

En fjerde metode er at støtte 
kunstnerne økonomisk, sådan 
at de har tid til at lave kunst.

Vi skal betjene os af alle fire 
metoder, men det er den fjerde, 

jeg vil koncentrere mig om her.

Objektive kriterier savnes

Den danske statslige kunststøt-
te tildeles p.t. af udvalg, som ef-
ter eget skøn og egen smag vur-
derer, hvem af landets udøven-
de kunstnere der skal have pen-
ge at leve for, mens de laver eller 
ikke laver kunst.

Lad mig bruge litteraturen 
som eksempel:

Her er der i Statens Kunstfond 
tale om et tremandsudvalg, som 
består af to forfattere og en an-
melder. Disse tre mennesker 
vurderer, hvem af de ansøgende 
forfattere, der skal have det tre-
årige arbejdslegat (altså tre års 
forsørgelse), hvem der blot skal 
have 200.000, 100.000, 50.000 
kr. eller slet ingenting. Og disse 
for kunstnernes karrierer så af-
gørende valg træffer de suve-
rænt, inappellabelt og uden no-
gen form for objektive kriterier.

Det er problematisk af mange 
grunde:

Når vi taler om andre former 
for offentlig forsørgelse, byg-
ger tildelingerne her på rettig-
hedsprincipper. Hvis man er i 
den og den situation, har man 
ret til den og den form for hjælp. 
Man skal ikke være taknemme-
lig, man skal ikke fedte for no-
gen. Og skatteyderne kan gen-
nemskue, hvorfor de skal betale 
for disse menneskers forsørgel-

se. Dette er alt sammen vigtigt.
Naturligvis kan forskellige so-

cialarbejdere forvalte borger-
nes rettigheder forskelligt, og 
det gør de, men hvis man føler 
sig uretfærdigt behandlet, kan 
man appellere sin sag og få kri-
terierne tolket af andre perso-
ner.

Staten har ingen følelser

Tilsvarende straffer og frifinder 
retsvæsnet ideelt set ikke ud 
fra følelser som medlidenhed, 
hævn eller forargelse. Sådan er 
princippet: Staten har ingen fø-
lelser. Derfor kan den løse kon-
flikter mellem mennesker, som 
ikke selv kan løse dem.

Objektive kriterier vil give 
kunstnerne mulighed for at 
planlægge deres liv, ligesom an-
dre mennesker kan. De vil på 
forhånd kunne vide, hvad de får.

Der tildeles støtte til forfat-
tere, som endnu ikke har skre-
vet bøger, mens forfattere, der 
har en række udgivelser bag sig, 
overses. Forfatteren har ingen 
mulighed for at forudse sin til-
deling.

Og hvad værre er: Det kan ikke 
være anderledes, når støtten 
tildeles, som den gør. Det er ikke 
det til enhver tid siddende ud-
valgs skyld. Derfor er løsningen 
heller ikke at udskifte udvalget 
med et andet.

giv�kunsten�de�bedste betingelser
Kunst er fundamental for menneskets mentale 
udvikling og som sådan en grundbestanddel af 
ethvert frigørelsesprojekt. Som socialister må vi 
derfor udvikle bud på, hvordan vi bedst muligt 
fremmer kunsten
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Årsmødet 2011 vedtog, at der op til årsmødet 2012 skal gen-
nemføres en debat om Enhedslistens politiske og organisato-
riske udvikling med afsæt i følgende spørgsmål: 

1. Hvilke politiske mål skal Enhedslisten nå de kommende 
4-5 år?

2. Hvordan hænger disse mål sammen med vores socialisti-
ske strategi?

3. Hvad betyder det konkret for Enhedslistens prioriterin-
ger, politisk og organisatorisk?

Debatten skal munde ud i konkrete forslag, der kan styrke 
Enhedslisten og Enhedslistens medlemmers aktive delta-
gelse som en organiserende og inspirerende kraft i fagbevæ-
gelsen, miljøbevægelsen og andre relevante bevægelser og 
organisationer.

Det centrale spørgsmål for diskussionen er, hvordan En-
hedslisten mest effektivt udnytter de muligheder, som de 
kommende fire år byder på, til at skabe forbedringer for 

arbejderbefolkningen, forbedringer for klima og miljø og 
et mere demokratisk samfund samtidig med at vi fremmer 
vores langsigtede mål: en socialistisk samfundsudvikling.

Debatten skal derfor sætte os i stand til langt mere effektivt 
end hidtil, at prioritere kræfterne og partiets centrale res-
sourcer.

HB fik til opgave at udarbejde et oplæg til medlemsdebat-
ten. Det følger hermed, i form af et forslag til vedtagelse på 
årsmødet 2012, som der kan stilles ændringsforslag til, på 
linje med andre hovedforslag til årsmødet, og inden for de 
meddelte tidsfrister for dette. Hovedbestyrelsen opfordrer 
til, at afdelinger og regioner drøfter forslaget vinteren over, 
og på et seminar d. 25. februar 2012, som vil være åbent for 
alle medlemmer.

Afdelingerne er velkomne til at kontakte Hovedbestyrelsen 
for at få baggrundsmaterialer eller få nogen til at komme ud 
og holde oplæg eller lignende.
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enhedslistens vision
Enhedslistens vision er et samfund, hvor det enkelte menne-
ske lever i frihed i solidariske fællesskaber, og hvor ingen er 
underlagt udbytning af deres arbejdskraft. Et samfund, som 
er miljømæssigt bæredygtigt, hvor der ikke drives rovdrift 
på miljø og naturressourcer. Et samfund uden diskrimination 
af mindretal. Derfor er det nødvendigt med en socialistisk 
samfundsudvikling, der demokratiserer og kollektiviserer 
økonomien. Enhedslisten arbejder hver dag for at sikre 
forbedringer, men Enhedslistens vision kan ikke indfries i et 
kapitalistisk samfund, hvor rigdom og magt koncentreres på 
få hænder nationalt og globalt. Et sådant opgør med kapita-
lismen skal naturligvis foregå fredeligt og demokratisk og 
forudsætter opbakning og aktiv deltagelse fra et stort flertal 
af befolkningen, og det forudsætter ændringer af samfun-
dets styrkeforhold.

I samarbejde med fagforeninger, sociale bevægelser og 
miljøorganisationer skal Enhedslistens arbejde bane vejen 
for en sådan udvikling ved at forrykke styrkeforholdene i 
samfundet til fordel for arbejderklassen, som udgør det store 
flertal af befolkningen. Samtidig med at vi øger vores styrke 
i fagbevægelsen og andre bevægelser, skal vi øge Enhedsli-
stens parlamentariske opbakning.

rammerne for vores arbejde
Tre forhold udgør rammen for vores politiske arbejde i de 
kommende år. 

Styrkeforholdene er blevet rykket i den forkerte retning. 
Arbejdsgivere, storaktionærer og spekulanter har fået mere 
magt på det store flertals bekostning. Det skyldes globalise-
ringen og flytning af beslutninger til EU-plan, og det skyldes 
den borgerlige regerings politik, der systematisk har gavnet 
de rige og de store kapitalinteresser.

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

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

målene for de kommende fire år
I denne situation er det Enhedslistens opgave at formulere 
konkrete politiske mål, der kan bidrage til at ændre styrkefor-
holdene, så de mål, der ikke kan nås i dag, kan nås i morgen.

De styrkeforhold, der skal ændres er: 
 — Lønarbejderne skal styrkes over for arbejdsgiverne.
 — Fælles velfærd og demokratisk indflydelse skal styrkes 

over for private erhvervsinteresser.
 — Økologisk og bæredygtig produktion og forbrug skal styr-

kes over for markedsøkonomiens ødelæggelse af klimaet 
og rovdrift på naturen.

 — Demokrati på arbejdspladsen, demokrati for brugere 
og lokalsamfund skal styrkes over for centralisering og 
bureaukrati .

 — Ligestilling, solidaritet og menneskerettigheder skal styr-
kes over for ulighed,  diskrimination og fremmedhad.

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

Det er helt afgørende, at befolkningen og de folkelige 
organisationer – først og fremmest fagbevægelsen som 
den største masseorganisation – bidrager aktivt til at rejse 
konkrete politiske krav. 

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

enhedslisten skal styrkes 
Det er også afgørende, at Enhedslisten styrkes vælger-
mæssigt og som parti. Enhedslisten har udviklingen af et 
socialistisk samfund som sit mål. Det forudsætter, at det 
store befolkningsflertal støtter og arbejder aktivt for en så-
dan grundlæggende samfundsforandring. Enhedslisten skal 
derfor være et udadvendt parti, der tager aktivt del i den 
arbejdende befolknings daglige kampe på alle niveauer og 
samtidig arbejder for at forbinde denne kamp med socialis-
mens ide.

Vi sætter os derfor følgende kvantitative mål for de kom-
mende 4 år:

 — Enhedslisten skal have 10 % af stemmerne til folketings-
valget.

 — Enhedslisten skal være repræsenteret i alle 5 regioner og 
i mindst 50 kommuner. 

 — Enhedslisten skal have 10.000 medlemmer, der aktivt 
arbejder for partiets politik, der hvor de bor og arbejder. 

 — Enhedslistens vælgere og medlemmer skal i endnu 
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højere grad være fordelt i hele landet og afspejle befolk-
ningens sammensætning.

Samtidig sætter vi os følgende kvalitative mål:

 — De enkelte partiafdelinger udvikles til selvstændige po-
litiske centre, der bliver i stand til at tage aktivt del i det 
lokale politiske liv.

Udvikling af et aktivt medlemsdemokrati, hvor 

 — det enkelte medlems viden og erfaring nyttiggøres
 — alle opfordres til at deltage i aktuelle politiske debatter 
 — alle opfordres til at engagere sig i de faglige netværk og 

udvalgsarbejdet
 — alle opfordres til at medvirke i agitationsarbejdet, kam-

pagneaktiviteter og i udviklingen af partiets teori og 
praksis.

Det forudsætter udvikling af partilivet:

 — god modtagelse af nye medlemmer
 — afholdelse af regelmæssige medlemsmøder 
 — arrangementer med særlige temaer: arbejderbevægel-

sens historie, forfatteraftener, sangaftener, protestsan-
gens historie osv.

enhedslistens udenomsparlamentariske arbejde
Forandringer i samfundet bæres frem af bevægelser uden 
for parlamentet, presset fra stærke sociale bevægelser er 
nødvendigt for at opnå væsentlige indrømmelser og foran-
dringer. 

 — Om fire år skal Enhedslistens fagligt aktive øve større 
indflydelse i fagbevægelsen, for at omdanne den til en 
demokratisk fagbevægelse, der kæmper for arbejderklas-
sens interesser og for at styrke arbejderklassens indfly-
delse på samfundet. Det sker ved aktiv deltagelse i det 
faglige arbejde, overenskomstforhandlinger og konflikter.

 — Om fire år skal Enhedslistens afdelinger i højere grad øve 
indflydelse og være drivkræfter i lokale politiske kampe. 
Det kræver styrkelse af afdelingernes aktivitet og at En-
hedslisten centralt bakker op om dette, bl.a. gennem en 
partiuddannelse for afdelingsaktivister og ”organizers”.

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

 — I løbet af disse fire år skal Enhedslisten hele tiden have et 
beredskab til at deltage i og fremme folkelige bevægelser, 
der opstår omkring aktuelle spørgsmål.

enhedslistens parlamentariske arbejde 
Enhedslistens arbejde i folketing, regioner og kommuner skal 
bidrage til at skabe forbedringer for den brede befolkning og 
sikre Enhedslisten større opbakning blandt vælgerne og i de 
sociale bevægelser. 

 — Enhedslisten skal målrettet gå efter politiske indrømmel-
ser fra regeringen, som kan forrykke samfundets styr-

keforhold. Det sker især ved at kæmpe for og medvirke 
til konkrete forbedringer for lønarbejdere, pensionister, 
studerende. 

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

 — Enhedslisten skal være de sociale bevægelsers parti i 
Folketinget. Det parlamentariske arbejde skal under-
støtte aktiviteten i fagbevægelsen og andre folkelige 
bevægelser. 

 — Enhedslisten vil til enhver tid kæmpe for den sammen-
sætning af folketing, regioner og kommuner, der giver 
de bedste muligheder for arbejderklassens kamp. Det 
vil i den nuværende situation sige et flertal af S, SF og En-
hedslisten, samt – i kommunerne – en række fælleslister.

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

For at nå dette vil Enhedslisten i de kommende fire år: 

 — Udvikle vores medlemsblad så det bliver et vigtigt 
redskab for medlemmernes viden om samfundet, en 
inspiration til handling. 

 — Udvikle vores internetmedier, så de bliver et forum for 
en levende partidebat, erfaringsudveksling og vidensop-
samling. .

 — Opbygge en partiuddannelse, der tilbyder medlemmer 
og lokale ledelser uddannelse i kampagneaktiviteter, agi-
tation, ledelse og mobilisering, samt politisk og teoretisk 
skoling. 

 — Opbygge faglige netværk, udvalg og andre koordinerende 
aktiviteter, der kan styrke Enhedslistens medlemmer og 
tillidsvalgte i at deltage i kampen i hverdagen.

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

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

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

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

Derfor påbegynder Enhedslisten efter årsmødet 2012 
udarbejdelsen af et nyt partiprogram. Målet er at inddrage 
det store flertal af partiets medlemmer i diskussionen, men 
vi vil også invitere fagforeninger og græsrodsbevægelser til 
at deltage i denne debat.
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Vennerne tildeler støtten
I Danmark er den litterære ver-
den så lille, at de fleste aktører 
kender hinanden. Forfatterne 
går til oplæsninger sammen, går 
til receptioner sammen og har 
for en stadig større dels ved-
kommende gået på Forfatter-
skolen sammen. Og det er godt. 
Det er godt og givende, fagligt 
og socialt stimulerende, at for-
fatterne danner miljø.

Men det er ikke godt, at to for-
fattere fra dette miljø skal tage 
stilling til, hvem af deres ven-
ner, rivaler, fjender, protegéer, 
gamle lærere, kærester og eks-
kærester der skal have statslig 
støtte.

Princippet om at lade forfat-
tere tildele hinanden støtte er 
forkert, fordi det åbner for mis-
tanker og reel vilkårlighed; fordi 
det udelukker uhildethed.

Det tredje medlem af litte-
raturudvalget er anmelder og 
kunne tænkes at være et neu-
tralt element, men her er andre 
problemer: En anmelder, som 
ikke bryder sig om et værk, kan 
straffe forfatteren dobbelt ved 
først at give en dårlig anmeldel-
se og siden afvise forfatterens 
støtteansøgning (f.eks. under 
henvisning til dårlige anmeldel-
ser). Også denne magtkoncen-
tration er problematisk.

Fra legat til rettighed

Nye objektive kriterier skal fun-

gere på den måde, at alle kunst-
nere, som opfylder dem, har ret 
til ydelsen. Ganske enkelt. Ydel-
sen skal være en rettighed.

For litteraturens vedkom-
mende kunne kriterierne have 
at gøre med udgivelser. Altså et 
antal udgivne værker på forlag 
med en redaktion, som forfatte-
ren ikke selv er en del af. Et mi-
nimumsantal. Et vist antal sider 
i tidsskrifter kunne også anven-
des som grundlag.

Kunstnerisk uddannelse kun-
ne være et supplerende kriteri-
um. Ikke som en nødvendig be-
tingelse for tildeling, det vil-
le være for indsnævrende, men 
For fat ter skoleudda n nel sen 
kunne gøre det ud for et af det 
krævede antal værker.

Det må være muligt at finde 
tilsvarende kriterier inden for 
billedkunst, film, musik og sce-
nekunst. Deltagelse på censure-
rede udstillinger, f.eks. Osv.

Et embedsmandsudvalg skul-
le så tage stilling til, om kriteri-
erne for tildelingen var opfyld-
te. Kriterierne skal være offent-
ligt tilgængelige, så kunstnerne 
selv kan regne ud, om de er støt-
teberettigede eller ej.

Det skal endvidere være så-
dan, at en kunstner kan anke 
en afgørelse, hvis han eller hun 
selv mener at have opfyldt kri-
terierne, men får afslag.

Denne objektive statslige 
kunststøtte skal afløse de eksi-

sterende ordninger.

Forfatterløn som dagpenge

Sådan bliver det muligt for for-
fatterne at undslippe et tilfæl-
digt tremandsudvalgs tilfæl-
dige smag. Der er mange for-
lag og tidsskrifter i Danmark, så 
hvis det, man skriver, har virke-
lig kunstnerisk kvalitet, vil det 
normalt være muligt at finde en 
redaktion, som vil udgive det. 
Det giver en mere demokratisk 
og alsidig vurdering.

Man kan indvende, at best-
sellerlitteraturen med sådanne 
kriterier også vil få støtte - og 
skal den have det? 

Måske ikke, men mit forslag 
(som der ikke er plads til at gen-
give i sin helhed her) indebærer, 
at man skal modregne bibliot-
ekspengene i forfatterlønnen, 
og gør man det, vil bestseller-
forfattere ikke modtage forfat-
terløn. Deres bibliotekspenge er 
for høje.

Størrelsen af forfatterlønnen 
kunne være maksimum dag-
penge, og den kunne tildeles for 
en periode af syv år med mulig-
hed for forlængelse, hvis forfat-
teren i løbet af de syv år har ud-
givet f.eks. mindst to værker.

Første skridt i socialpolitisk 
plan

Enhver form for kunststøtte 
rummer vanskeligheder, også 
denne.

Men det vil dog være mere 
problematisk ikke at støtte kun-
sten. Staten og kirken har støt-
tet i århundreder. Ellers havde 
der været meget lidt af kunsten. 
Kun en lille brøkdel af den kunst, 
vi har i dag, ville kunne brødfø-
de sine ophavsmænd og -kvin-
der uden statsstøtte. Meget vil-
le ikke blive lavet. Tænk på film, 
f.eks.

For det meste har staten stil-
let betingelser til den kunst, den 
har støttet. Den har skullet op-
fylde en samfundsbevarende 
funktion, f.eks. har den skullet 
forskønne monarken, eller har 
skullet være nationalroman-
tisk, religiøs eller pædagogisk i 
sit indhold.

Sådanne krav stiller den dan-
ske stat ikke længere, selvom 
Dansk Folkeparti gerne vil cen-
surere dramaproduktionen på 
DR, og det er godt, at staten ikke 
gør det.

De maksimale dagpenge er 
samtidig den sats, som Enheds-
listen for år tilbage foreslog 
som den samfundsgarantere-
de mindsteindkomst, som alle 
borgere i Danmark skulle sikres 
uden krav om modydelser, altså 
uden tvangsaktivering. Det var 
dengang vores store socialpoli-
tiske plan. Den objektive kunst-
støtte kunne såmænd være før-
ste skridt.

foto:�thoMAs�hAwK/flIcKR�(cc)
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Verden er større end�
den�danske�andedam

Anne Burlund, 
Rød+Grøn

Når en sommerfugl basker med 
vingerne i Kina, kan det høres i 
Danmark. Nogenlunde sådan ly-
der populærudgaven af kaoste-
orien. Verden er nemlig forbun-
det. Og tanken om at vores ad-
færd og handlinger har betyd-
ning for mennesker i andre 
lande, er da også udgangspunk-
tet for Internationalt Udvalg, 
der beskæftiger sig med inter-
national politik uden for EU.

- Der kan ikke forandres ret me-
get i Danmark, uden at det også 
betyder noget andre steder. Vi 
er forpligtet til at støtte bevæ-
gelser rundt om i verden, der vil 
trække i socialistisk og solida-
risk retning, siger Jørgen Rand-
løv Madsen, der sidder i koordi-
nationsgruppen og er kontakt-
person i Internationalt udvalg.

Ulandsengagerede 
entusiaster

Internationalt udvalg er et af 
Enhedslistens ældste udvalg. I 

øjeblikket er cirka 80 internati-
onalistiske partimedlemmer fra 
hele landet engagerede i udval-
get, som mødes den anden tirs-
dag i hver måned for at drøf-
te aktuelle udenrigspolitiske 
spørgsmål.

Af praktiske årsager deltager 
flest københavnere i møderne, 
og ifølge Jørgen Randløv Mad-
sen er udvalgets medlemmer 
nok ”lidt over aldersgennem-
snittet i Enhedslisten”. Mange 
har tidligere været aktive i det 
internationale solidaritets- og 
fredsarbejde i forskellige NGO’er.

På forkant med udviklingen

På landsmødet, der holdes en 
gang årligt, lægges hovedlin-
jerne for arbejdet i Internatio-
nalt udvalg. Her vælges også ko-

ordinationsgruppen, der blandt 
andet har til opgave at rappor-
tere og kommunikere med For-
retningsudvalget og folketings-
gruppen.

- Vi skal være på forkant med 
de debatter, der kommer. Aktu-
elt er det eksempelvis krigstrus-
len mod Iran, vi er opmærksom-
me på. Vi vurderer udviklingen 
og drøfter, hvordan vi skal for-
holde os – og hvordan man bedst 
kan stoppe det, hvis det går galt. 
Hvilke initiativer Enhedslisten 
så skal tage, forklarer Jørgen 
Randløv Madsen.

Hvis der sker noget uventet 
eller en international konflikt 
spidser til, som det skete i Liby-
en, har udvalget et netværk af 
folk med forskellige kompeten-
cer, som hurtigt kan give ind-

enhedslistens mange udvalg fungerer som bag-
grundsgruppe for folketingsarbejdet og bidra-
ger til at udvikle partiets politik. rød+Grøn går i 
en ny serie tæt på udvalgene, og første er Inter-
nationalt udvalg

foto:�John�cooPeR�/�flIcKR�(cc)
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spark til debatten. Og Jørgen 
Randløv Madsen understreger, 
at samarbejdet med de mellem-
folkelige bevægelser og solida-
ritetsorganisationer uden for 
partiet er mindst lige så vigtigt, 
som arbejdet på de interne linjer.

- Meget af arbejdet ligger der-
ude i bevægelserne. Vores op-
gave i udvalget er så at forbinde 
de forskellige tråde, siger Jørgen 
Randløv Madsen.

Ulandspolitisk gruppe på 
vej

Internationalt udvalg har i øje-
blikket tre undergrupper – Pa-
læstina, Latinamerika og Det 
Arabiske Forår, der er sidste 
skud på stammen. Og som en 
af udvalgets vigtigste sager i 
år, fremhæver Jørgen Randløv 

Madsen da også krigen i Liby-
en, og den heftige debat om En-
hedslistens støtte til samme.

Udvalget barsler snart med 
endnu en undergruppe, der skal 
beskæftige sig med ulandspoli-
tik. 

- Tidligere udviklingsminister 
Søren Pind (V) ændrede med 
rent borgerligt flertal strategi-
en for den danske ulandsbistand, 
så den blev mere erhvervsorien-
teret og i mindre omfang inddra-
gede NGO’erne. Det arbejder vi på 
bliver ændret, og med det nuvæ-
rende flertal, ser det heldigvis ud 
til at lykkes, slutter Jørgen Rand-
løv Madsen optimistisk.

Tysk venstrefløj vedtager 
nyt program

Enhedslistens venner på den tyske venstrefløj, Die Linke, af-
holdt i slutningen af oktober deres anden kongres. Helt cen-
tralt på kongressen var en vedtagelse af et nyt program for 
det unge parti, der blev dannet i 2007, som en samling af det 
østtyske PDS og det vesttyske WASG.

Med den tidligere finansminister og delstatspræsident 
Oskar Lafontaine i spidsen, brød WASG i 2005 ud af Socialde-
mokratiet i protest mod partiets højredrejning.

Die Linke fik ved forbundsdagsvalget i 2009 knap 12 pct. af 
stemmerne. Det bedste resultat for den tyske venstrefløj, si-
den Hitler ødelagde demokratiet i 1933. 

Kongressen blev afholdt i byen Erfurt, hvor det tyske social-
demokrati, SPD, i 1891 vedtog sit historiske program, der kom 
til at danne forbillede for mange europæiske socialdemokrati-
er. Arbejdet med det nye program har taget 1 ½ år og medført 
ikke mindre end 1300 ændringsforslag og mange store, inter-
ne diskussioner. Det var derfor med stor glæde, at program-
met blev endeligt vedtaget med 96 pct. opbakning. Den tid-
ligere formand Gregor Gysi beklagede dog fra talerstolen det 
svært læselige sprog, der bruges i programmet.

Nikolaj Villumsen, EU-ordfører

Internationalt udvalg

Internationalt Udvalg be-
skæftiger sig med internati-
onal politik uden for EU.
Består af cirka 80 internati-
onalistiske partimedlemmer. 
Heraf deltager cirka 15-20 til 
de månedlige møder, der hol-
des den anden tirsdag i må-
neden.
På møderne debatteres aktu-
elle udenrigspolitiske emner. 
 Undergrupperne er Palæsti-
na, Latinamerika og Det Ara-
biske Forår – og snart følger 
en ulandspolitisk undergrup-
pe.

enhedslistens udvalg

Enhedslisten har en række 
udvalg, som bidrager til at 
udvikle Enhedslistens politik 
på forskellige områder.
Udvalgene fungerer som 
baggrundsgruppe for folke-
tingsarbejdet. De koordine-
rer Enhedslistens indsats i 
forskellige bevægelser og 
kan tage initiativ til aktivite-
ter eller kampagner i Enheds-
listen. 
Udvalgene er åbne for alle 
medlemmer, og ikke-med-
lemmer kan inviteres til at 
deltage i udvalgsarbejdet.
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Politiske�spirer�i Kattegat

Lars Hostrup Han-
sen, Rød+Grøn

Mens kapitalismen har sine kva-
ler med at skaffe vækst, er til-
fældet det stik modsatte for 
Enhedslisten. Og den vækst 
og gejst, partiet oplever for ti-
den, har de også kunne mærke 
på Samsø. På denne lille ø, som 
vel mest er kendt for kartofler 
og vedvarende energi, har En-
hedslisten nu slået rødder i form 
af en lokalafdeling. Et initiativ, 
som ifølge kontaktperson Jette 
Søgaard er udsprunget af flere 
begivenheder.

- Jeg flyttede til Samsø i april 
og var meget indstillet på at 
samle medlemmerne til den 
kommende valgkamp. Jeg ringe-
de derfor rundt til alle de med-
lemmer, der var på Samsø, og 
gik i gang med at organisere en 

valgkamp. Folk var ovenud be-
gejstrede og ville meget gerne 
være med, fortæller Jette.

240 stemmer hevet hjem

Resultatet af opringningerne 
og den entusiasme, der var om-
kring at lave enhedslistepolitik 
udeblev da heller ikke på Samsø.

- Vi har knyttet rigtig man-
ge kontakter til andre parti-
er og organisationer, og jeg tror 
ikke, at Enhedslisten tidlige-
re har ført en så massiv og god 
valgkamp på Samsø, hvor vi bl.a. 
har ophængt flere plakater end 
nogensinde før, lyder det glade 
budskab fra Jette, der uddyber.

- Vi fik hele 240 stemmer he-
vet hjem, hvilket må siges at 
være et overordentligt godt re-
sultat på Samsø, der normalt er 
en venstrehøjborg.

Det er dog langt fra kun Jettes 

ankomst til Samsø og valgkam-
pen, der er årsagen til, at den 
nye afdeling er blomstret op.

- Det var tydeligt fra begyn-
delsen, at der var brug for et po-
litisk alternativ til det etablere-
de politiske liv på øen. Og her er 
Enhedslisten trådt fint ind på 
scenen og udfylder tomrum-
met, beretter Jette.

Intet økologisk paradis

Med valgkampen lidt i baggrun-
den kan afdelingen begynde at 
skue fremad. Det første, der skal 
gøres, er at gennemføre en stif-
tende generalforsamling.

- Vi forventer, at der vil møde 
6-7 stykker op. Det vigtigste bli-
ver at få fordelt de formelle og 
praktiske opgaver og sikre, at 
alle, der ønsker det, kan få mu-
lighed for at deltage i organise-
ringen af afdelingens politiske 
liv, forklarer Jette.

Selvom det kræver en del 
praktisk og formelt arbejde at få 
en afdeling op at køre, har de på 
Samsø allerede en klar idé om, 
hvilke politiske sager, der bliver 
særligt fokus på.

- Vi vil rigtig gerne gøre noget 

mere for økologien på Samsø. 
Mange tror måske, at Samsø er 
et økologisk paradis, men sådan 
er det langt fra, og det vil vi ger-
ne ændre på, lyder det fra Jette.

Fælles om udviklingen

Klare politiske budskaber og en 
sammentømret enhed lader til 
at falde på plads på Samsø. Og 
de har da også et enkelt godt råd 
til andre, der overvejer at starte 
en afdeling i de såkaldte yder-
områder.

- Skab forbindelser til andre 
partier og organisationer. Det 
kan godt være, vi er uenige med 
de andre, men i små samfund gi-
ver det en dynamik at diskute-
re politik og være fælles om ud-
viklingen af de små samfund. 
Så det er bare at sætte noget i 
gang, lyder det optimistisk fra 
Jette. 

Enhedslisten Samsø har ind-
til videre 11 medlemmer, hvor-
af 6-7 er aktive (under valgkam-
pen var der hele 10 aktive). Afde-
lingen har endnu ingen hjemme-
side men kan kontaktes via mail, 
jettesogaard@gmail.com.

I oktober kunne Hovedbestyrelsen godkende 
en ny afdeling, efter at kammeraterne på Samsø 
formelt havde bedt om selvstændighed. Dermed 
har enhedslisten spredt sine frø helt ud i Katte-
gat og ned i Samsøs muld

samsø
foto:�VIBeKe�AndResen
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enhedslisten�åbner 
værksted 
medlemmernes aktivitet bragte valgsejren i 
hus. Derfor satser enhedslisten nu på medlem-
mernes engagement, der fremover skal styrkes 
gennem det nye uddannelsestilbud ”Organisati-
onsværkstedet”. malene Vallentin Kjer og brian 
Nielsen fortæller her om initiativet

Hvad skal der ske på organisationsværkstedet?

Vi vil styrke medlemmernes evner udi aktivisme og organisation. 
Helt konkret giver vi i første omgang de jyske og fynske afdelinger 
mulighed for at sende deres organisatoriske talenter af sted på et 

weekendkursus, hvor de lærer at lave seje kampagner og få afdelin-
gerne op i gear. Sjælland og Hovedstaden må vente til marts.

Viste valgkampen ikke, at afdelingerne er oppe i gear?

Helt sikkert! Men alle kan jo blive bedre. Vi har kigget på fagbevæ-
gelsens og NGO’ernes erfaringer med at uddanne medlemmer til at 
skabe lokal aktivitet, blandt andet gennem organizer-modellen. Det 
er de rigtig gode til. Samtidig er vi i en situation, hvor medlemmer 
strømmer til. Og det er et fælles ansvar, at afdelingerne er klædt på 
til at tage imod dem, så de kan være med til at styrke de lokale ak-
tiviteter.

Hvordan vil I gøre det?

Blandt andet gennem organisationsværkstedets uddannelse, der 
kommer til at indeholde to forskellige kurser. Det ene kursus er for 
kommende og nuværende kontaktpersoner og lokale bestyrelses-
medlemmer. Her lærer man om mødeafholdelse, medlemskontakt, 
intromøder og alt muligt andet.  Det andet kursus er for medlem-
mer, der er mere optaget af projekter og kampagner. Her lærer man 
blandt andet om de forskellige skridt, der skaber en god lokal kam-
pagne.

bliver det ikke bare endnu et seminar?

Slet ikke. Organisationsværkstedet er virkelig forberedt, og vi har 
fået en masse tjekkede folk ind som undervisere og trænere. Vi vil 
også følge op på medlemmernes aktivitet med sparring og samta-
ler, når de kommer hjem til afdelingen. Vi er derfor sikre på, at det vil 
styrke arbejdet ude i afdelingerne.

Skal medlemmerne så bare være aktivister?

Ja, det skal vi jo alle. Men vi skal også være med til at diskutere og ud-
vikle politik. Og vi arbejder også på politiske kurser og uddannelses-
tilbud. Men man skal starte et sted. Og vi har valgt at starte med at 
bygge videre på den hyperaktivitet, som vi så under valget. Men det 
andet skal nok komme.

Fakta om Organisationsværkstedet

 ― Organisationsværkstedet indeholder to spor. Det ene spor er ret-
tet mod lokale bestyrelsesmedlemmer samt nuværende eller 
kommende kontaktpersoner. Det andet spor er rettet mod folk, 
der er interesserede i at planlægge og udføre lokale såvel som 
landsdækkende kampagner. Man kan kun følge ét spor.

 ― Værkstedet løber af stabelen den 28.-29. januar 2012 og holdes 
på Brandbjerg Højskole ved Jelling. I første omgang er værkste-
det forbeholdt afdelinger vest for Storebælt. Afdelingerne øst 
for Storebælt får samme tilbud i marts.

 ― Hver afdeling kan sende 4-6 deltagere. Idéen er, at de så kan ven-
de tilbage til deres afdeling og give de nye tricks videre. Der er et 
begrænset antal pladser, men planen er at gentage kurset med 
jævne mellemrum, så alle afdelinger med tiden får mulighed for 
at deltage.

Tilmeldinger skal foregå via afdelingernes kontaktpersoner – fri-
sten er den 10. januar.

foto:�MAIBRItt�KeRneR�/�Rød+gRøn
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Finansloven  
–�de�første�skridt�i�en�ny�retning

 

Nu er det lykkedes at få taget 
nogle skridt i en anden retning. 
Enhedslisten har langt fra kun-
net få al vores politik igennem. 
Vi har indsamlet krav fra vores 
medlemmer, fagforeninger, mil-
jøbevægelser og mange andre 
og taget mange af kravene med 
til forhandlingerne. Men særligt 
den styrke, de Radikale fik ved 
valget, gør det svært at få man-
ge af vores forslag igennem - 
især kravene om, at de rige skal 
betale mere i skat. Alligevel er 
det lykkedes os at få indflydelse 
på centrale områder, så der nu 
tages hul på et opgør med VKO-
politikken.

Vi tager skridt mod en solidarisk 
omfordeling med bl.a. afskaffel-
se af en række fattigdomsydel-
ser, de multinationale selska-
ber skal betale mere i skat, der 
igangsættes en undersøgelse af 
Nordsøolieaftalen, der kommer 
et loft over de riges skattefra-
drag for pensionsopsparing og 
skattefritagelsen for arbejdsgi-
verbetalte sundhedsforsikrin-
ger afskaffes.

Vi går i gang med en genopret-
ning af velfærden med bl.a. loft 
over klassekvotienter i gymna-

siet, flere penge til erhvervssko-
lerne, flere penge til børnefami-
lier og flere voksne i daginstitu-
tionerne. Og et opgør med kra-
vet til kommunerne om, at de 
skal privatisere en del af driften.

Der bliver skabt tusindvis af 
nye job, hvor vi lægger vægt på, 
at det især bliver grønne job til 
gavn for klima og miljø.

Vi sikrer, at de 12.000 arbejds-
løse, der risikerer at ryge ud 
af dagpengesystemet i andet 
halvår af 2012, får forlænget 
dagpengene i et halvt år, så der 
kan nå at komme nye regler. 

Vi tager skridt mod et grønne-
re Danmark med bl.a. bedre be-
skyttelse af drikkevandet, en 
opprioritering af økologien og 
penge til energirenoveringer.

Indsatsen mod misbrug af 
udenlandsk arbejdskraft styr-
kes markant. 

Vi får løsnet lidt på den stram-
me rets- og udlændingepolitik, 
bl.a. ved at den kriminelle laval-
der hæves til 15 år, familiesam-
menføringsreglerne for børn 
forbedres, og der skal udarbej-
des en samlet løsning for, hvor-
dan asylansøgerne (herunder 
afviste asylansøgere) kommer 
ud af centrene efter 6 måneder.

Dette er alt sammen vigtige 
nye skridt i en helt anden ret-
ning end VKO-politikken. Men 
der er stadig rigtig mange krav, 
vi ikke har fået igennem. Fi-
nansloven kommer til at inde-
holde en række forringelser 
vedtaget af VKO, som det ikke er 
lykkedes os at få ud.

Vi vil kæmpe for at få gennem-
ført en række krav, der skal sik-
re gode vilkår for mennesker og 
miljø. Bl.a. skal vi have et mere 
retfærdigt skattesystem, hvor 
de rige bidrager mere og vi får 
større lighed i samfundet. Vi 
skal sikre et arbejdsmarkedssy-
stem, hvor arbejdsløse behand-
les anstændigt og ikke risike-
re at ryge ud af dagpengesyste-
met, så længe de står aktivt til 
rådighed for et job, og vi skal sik-
re et uddannelsessystem uden 
brugerbetaling og med ressour-
cer til kvalitet og dem, der har 
det svært. Vi skal have afskaf-
fet satspuljen, så pensionister, 
dagpengemodtagere og kon-
tanthjælpsmodtagere, som i for-
vejen har mistet flere tusinde 
kroner pr. år, ikke fortsat sak-
ker agterud i forhold til pris-og 
lønudviklingen i resten af sam-
fundet. 24-års regel og tilknyt-
ningskrav skal afskaffes, så man 
kan gifte sig med den, man el-
sker, og varighedsbegrænsnin-
gen på sygedagpenge skal af-
skaffes, så syge borgere ikke kan 
miste deres forsørgelsesgrund-
lag. Sunde økologiske fødeva-
rer skal gøres billigere, og vi skal 
have sat priserne markant ned i 

den kollektive trafik. Vi vil arbej-
de for en spekulationsfri finan-
siel sektor, herunder etablering 
af en almennyttig bank. Vi vil 
styrke demokratiet og bekæm-
pe markedsstyringen og sikre, 
at kommuner og regioner får ud-
strakt selvstyre, så de kan styr-
ke udviklingen i lokalsamfunde-
ne, og så borgere og ansatte kan 
tage aktivt del i styringen. Vi 
skal have erstattet den hidtidi-
ge militaristiske udenrigspolitik 
med en aktiv indsats for fredelig 
konfliktløsning og forebyggelse.

Når det til gengæld lykkedes 
at få et nyt flertal og at få gen-
nemført nogle skridt i en rigtig 
retning, så er det i høj grad pga. 
mange aktive mennesker. Først 
og fremmest de mange fagligt 
aktive, der i tusindvis har disku-
teret med deres kolleger på ar-
bejdspladserne og gået fra dør til 
dør i boligområder. Men også ak-
tive i elev- og studenterbevæ-
gelsen, miljøbevægelse og man-
ge andre. Hvis vi skal fortsætte 
i en rigtig retning, og helst med 
større skridt, så kræver det, at 
den aktivitet, der var op til val-
get, fortsætter. Enhedslisten 
kan ikke gøre det alene – vi har 
brug for hjælp fra fagbevægel-
sen, elev- og studenterbevægel-
sen, miljøorganisationer osv.

Derfor vil Enhedslisten tage 
initiativ til møder med fagfor-
eninger, elev- og studenteror-
ganisationer, miljøorganisatio-
ner og andre folkelige organisa-
tioner for at drøfte, hvordan vi 
kan skabe aktiviteter, der pres-

I de sidste mange år har vi gang på gang oplevet 
finanslove, hvor der skete massive nedskærin-
ger på uddannelser, sociale ydelser og miljøind-
sats, hvor der blev strammet på udlændinge- og 
retspolitikken og indført nye ydmygende kon-
trolforanstaltninger for arbejdsløse og syge. 
Samtidig med at de rige fik skattelettelser

 

UDTALeLSe FrA eNHeDSLISTeNS HOVeDbeSTYreLSe 20. NOVember 2011 
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Finanslovsforhandlinger og krise i europa

Med lange og nysgerrige blikke tog pressen pænt imod Enhedslistens Hovedbesty-
relse (HB), der havde sat hinanden stævne til møde lørdag den 5. november i Val-
by ved København. Årsagen til pressens lange blikke skyldtes den spændte situati-
on omkring Enhedslistens position i forhold til næste års finanslov. Finansloven, og 
hvilket mandat folketingsgruppens nedsatte forhandlingsudvalg skal have med til 
forhandlingerne, blev da også et helt centralt debatemne på lørdagens møde.

Livlig finanslovsdebat

Efter den indledende konstituering fik Enhedslistens finanspolitiske ordfører, 
Frank Aaen, ordet og lagde op til det, der skulle vise sig at blive en livlig diskussi-
on. Frank orienterede om de forhandlinger, der så småt var gået i gang, og hvor-
dan Enhedslisten indtil videre havde stillet sig i forhandlingerne. De mange krav 
og gode råd, der var kommet ind fra afdelinger, fagforeninger og mange andre blev 
også nævnt og fremhævet som et godt og demokratisk skridt for Enhedslisten.

Efter Franks oplæg var ordet frit, og medlemmerne af HB havde meget på hjer-
te. En grundig debat udspillede sig, hvor alle synspunkter og scenarier blev drøftet. 
Debatten endte med, at HB vedtog at give forhandlingsudvalget en nyt og opdate-
ret mandat til at fortsætte forhandlingerne. Mandatet indeholdt de krav, Enhedsli-
sten skulle kæmpe hårdt for at få gennemført. Rettesnoren for kravene var forbed-
rede forhold for arbejdsløse og sygemeldte, afskaffelse af fattigdom, mere lighed i 
samfundet, bedre offentlig velfærd, opgør med udlicitering og privatisering, ind-
greb overfor finanssektoren samt initiativer, der skal fremme den grønne omstil-
ling i samfundet. Mandatet blev vedtaget i enstemmighed.

Kapitalisme på dybt vand

Et særligt tema på HB-mødet var den internationale situation. Nikolaj Villumsen 
og Anders Hadberg lagde op til diskussion. Oplæggene handlede om den alvorlige 
økonomiske krise i Europa og hvilke løsninger, eller mangel på samme, EU har på 
problemerne. Selvom der ikke var lagt op til nogle beslutninger, var diskussionsly-
sten stor. Mange indlæg havde fokus på hvilke opgaver og forpligtelser, der påhvi-
ler venstrefløjen i Europa i den kommende tid. Andre indlæg gik i dybden med den 
økonomiske krise og hvorfor kapitalismen er kommet ud på så dybt vand.

Ansættelser og årsmøde

Enhedslisten er en organisation med vokseværk. Derfor var der på HB-mødet også 
fokus på flere nye ansættelser i partiet. Efter en debat om formål og opgaver for de 
nye ansættelser, blev det besluttet, at der skal ansættes tre nye organisationsse-
kretærer og en international sekretær. De nye ansættelser får dels som opgave at 
opbygge og styrke organisationen og afdelingerne i en væksttid, og dels styrke det 
internationale arbejde.

De første forberedelser til årsmødet i 2012 er så småt gået i gang. Derfor beslutte-
de HB at nedsætte en såkaldt praktisk årsmødegruppe, der skal stå for de praktiske 
forberedelser af årsmødet. Årsmødet i 2011 besluttede, at temaerne skulle være 
strategidebat, boligskattepolitik samt FN og militære aktioner. HB-mødet beslutte-
de, at der ikke var plads til flere temaer på årsmødet i 2012.

Af andre punkter på dagsorden skal det nævnes, at det blev besluttet, at der op-
rettes en arbejdsgruppe med henblik på det kommende kommunalvalg. Derudover 
drøftede HB-mødet også organisations økonomi, oprettelsen af en ny afdeling på 
Langeland og evaluerede dagens møde.

Lars Hostrup Hansen
Medlem af Hovedbestyrelsen

ser på for flere forbedringer, for 
eksempel ved at stille forslag i 
Folketinget.

Enhedslistens hovedbestyrel-
se giver mandat til, at Enheds-
listen kan stemme for finanslo-
ven i år. Men vi er også bevidste 
om, at rigtig mange mennesker 
stadig bliver ramt af den asoci-
ale politik, som er ført de sidste 
10 år. Kampen for et mere grønt, 
socialt og anstændigt Danmark 
er langt fra slut med denne fi-
nanslov.

Hovedbestyrelsen skifter ud

Enhedslistens flotte valgresultat har nød-
vendiggjort et par udskiftninger i Enheds-
listens hovedbestyrelse. Der er nemlig en 
kvote for, hvor mange ansatte, der må sid-
de i Hovedbestyrelsen, og alene pga. de 
ekstra otte folketingsmedlemmer, måtte to 
af de ansatte træde ud af Hovedbestyrel-
sen. Rasmus Bredde og Nikolaj Villumsen er 
således blevet afløst af Niels C. F. Rasmus-
sen og Lars Hostrup Hansen.

Ny på Landskontoret

Den 17. oktober startede Lars Nexø som 
landssekretær for Enhedslisten. Ansæt-
telsen løber i første omgang indtil den 31. 
januar. Lars tager sig bl.a. af medlemshen-
vendelser, aktivister, medlemskartoteket, 
de lokale hjemmesider og opdatering af 
Enhedslisten.dk. Han er uddannet social-
rådgiver og har også læst socialvidenskab 
samt sprog og kultur på RUC.

meddelelser
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Om enhedslisten

Hvor blev de grønne 
af?

Tanja Fox, Christianshavn

Efter det, for Enhedslisten, 
skønne valg, er der i mit hus, tid 
til reflektion. 

En af de ting der ligger mig 
meget på sinde er vores verden - 
eller den verden vi efterlader til 
vores børn og børnebørn.

I medlemsbladet for okto-
ber 2011 kan man læse om de 12 
folketingsmedlemmer. 

Kun  en  er ordfører for miljø, 
fødevarer, fiskeri, landbrug, dy-
revelfærd og energi. Noget af en 
mundfuld for et menneske.

Hvordan kan det være, at der 
er fire,  der har ordførerskab på 
det erhvervspolitiske/arbejds-
markeds området?

En af de ting, der netop er/var 
så godt ved Enhedslisten (un-
der valgkampen) var/er at, det 
er det eneste parti, der sagde et 
pip om klima og beskæftigelse 
indenfor økologi og alt det andet 
grønne.

Ved godt at, det er blevet 
umoderne,  at tale om miljøet, 
men bare fordi det er pressen og 
VKO, der har lagt stilen de sidste 
ti år,  behøver Enhedslisten vel 
ikke følge samme spor?

Jeg syntes,  det er meget vig-
tigt at Enhedslisten tager mil-
jøet, økologien, vores fødevarer, 
fiskeri, dyrevelfærd og energien 
meget alvorligt.

Er det,  at tage det rigtigt al-
vorligt, at kun en af MF’erne har 
ordførerskab på det område?

Har stor tillid til,  at Per Clau-
sen tager sit område dybt alvor-
ligt, men syntes dog,  at det må 

være på tide, at der er flere af vo-
res folketingsmedlemmer,  der 
sætter sig ind i de områder af 
dansk politik. Mener at, det er 
vores ansvar, at råbe rigtigt højt 
- råbe så højt, at der muligvis er 
flere mennesker, der fatter hvor 
vigtigt der er, at vi gør noget!

For en bæredygtig verden til 
vores børn og børnebørn.

Programdebat: Lad 
tusinde visioner blom-
stre

Peder Meyhoff, Favrskov

I slutningen af valgkampen fik 
vores program smæk i medier-
ne. De fandt slemme ord som 
folkemagt, revolution og socia-
lisme. Og vi blev hængt ud som 
gammelkommunister og det der 
er værre. Tilsyneladende prelle-
de skræmmehistorierne dog af 
på vælgerne, men hetzen fort-
sætter – og den vil komme igen 
og igen så længe vi er et stort og 
’farligt’ parti.

Jeg har nu genlæst de frække 
passager i programmet – uden at 
finde noget jeg direkte er uenig i. 
Men det er alt for langt, og dele 
af programmet bærer præg af at 
være skrevet for nogle år siden. 
Så det er bestemt en god idé at 
skrive det igennem og forkorte 
det.

Men nogle foreslår også vi skal 
konkretisere hvad vi mener med 
socialisme – og måske ligefrem 
skrive hvad det er for et sam-
fund vi forestiller os.

Det mener jeg er en dårlig idé. 
Både fordi vi næppe kan blive 
enige om hvad vi konkret for-
står ved et socialistisk samfund. 
Men især fordi det vil blive vold-
somt hæmmende for både En-

hedslistens udvikling og kam-
pen for et nyt samfund at ved-
tage nogle alt for detaljerede 
mål. Socialismen kan ikke ska-
bes ved skrivebordet; den ska-
bes kun gennem befolkningens 
aktive medvirken.

Det er derfor ikke vores op-
gave at beskrive et endemål, vi 
skal derimod levere visioner – og 
måske præcisere hvad vi ikke vil 
have.

Jeg vil derfor foreslå at vi sæt-
ter gang i en uforpligtende vi-
sionsdebat i stedet for at bruge 
en masse energi på at diskutere 
endemålet. Lad os få mange bud 
på hvordan vi skal arbejde og bo 
i fremtiden. Hvordan fx virk-
somheder, sygehuse og univer-
siteter skal styres – og hvordan 
de forskellige interesser skal af-
vejes ift. hinanden. Vi kan jo be-
gynde med artikler i Rød+Grøn 
om fx Svanholm og andre kol-
lektivt ejede virksomheder og 
om nogle af de store bofælles-
skaber – i ind- og udland.

Lad os genbruge 70’er-kliché-
en om at lade 1000 blomster 
blomstre. Og lad os bruge god 
tid på debatten. Vi kan allige-
vel ikke forudse hvordan situa-
tionen er den dag der er ’folke-
lig opbakning til revolutionære 
brud med kapitalismen’ (citat fra 
programmet).

Jesus var kommunist

Niels V. Hansen, Hillerød

Der er absolut ikke noget odiøst 
i, at vi kalder os kommunister, 
som Svend Jensen så fint skri-
ver i bladet. Så jeg kommer i tan-
ker om en episode på en højskole 
for et par år siden, hvor vi skul-
le arrangere en aftengudstjene-
ste i en nærliggende kirke. Og så 
sidder jeg og siger, sådan for at 
provokere dem, disse gamle bor-
gerlige skolelærere, at Jesus jo 
var kommunist. Og du gode gud 
hvor blev de ophidsede, lige ind-
til præsten pludselig sagde, at 
det er da rigtigt hvad Niels si-
ger, for Jesus sagde jo netop, at 

man skulle sælge det man ejede 
og give pengene til de fattige. Og 
tænk jer, præsten stod henne i 
kirken og sagde det, at Jesus var 
kommunist, i fuldt ornat. Det be-
undrede jeg ham for at han tur-
de i et lille jysk sogn. Jeg slutter 
med en venlig hilsen.

Moderne tider 2

Christina Jacobsen, Nørrebro-
Blågård

Når jeg er meget meget skep-
tisk overfor nogle af de strate-
gier, der bruges med det formål 
at forøge medlemstallet, skyl-
des det ikke modstand overfor, 
at Frank Aaen er gået over til 
hvide skjorter eksempelvis. Det 
skyldes det forhold, at segment-
analyser er skabt på systemets 
præmisser. Typisk er de behæn-
digt renset for virkelighedens 
mindre pæne sider. Fattigdom, 
bevidste system kritikere, radi-
kal eller alternativ levevis ind-
går ikke specielt i grupperin-
gerne, og på den måde kan man 
fastholde et billede af Lars Lyk-
ke-land. Det er en smart fidus, 
fordi man kan få befolkningen 
til at tro, at systemkritiker m.fl. 
er en lille ubetydelig gruppe, 
som ikke er en del af den ”nor-
male” befolkningssammensæt-
ning. Det giver et fordrejet eller 
manipuleret billede af hvordan 
samfundet egentlig ser ud.

Når man taler om at skulle nå 
ud til ”almindelige lønmodtage-
re”, må man også være bevidst 
om at der i sprogbruget er en 
opdeling, hvor jeg får den nær-
liggende tanke, hvem mon de 
”ualmindelige lønmodtagere” så 
er? Hvem er de ”mærkelige løn-
modtagere”? Segment analyser 
er efter min opfattelse med ka-
tegoriseringerne med til at be-
grænse Enl’s udsyn og fastlåse 
en social diskriminering og hie-
rarkiersering, der allerede domi-
nerer.

Radikaliserede grupper er her 
i bladet i sept. blevet tydeligt 
fordømt med et synspunkt fra 
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rald Børstning, på vegne af LO, 
ud med noget linende. Begrun-
delsen var noget om konkur-
renceforvridende virksomhed, 
etc. Fatter denne børste ikke, at 
diskriminerende argumenter af 
den art, er forbeholdt arbejdsgi-
verne? Rystende!

Stor var min overraskelse, da 
Johanne Schmidt-Nielsen, for 
åben skærm i DR 2’s Deadline 
med forargelse i stemmen, pro-
klamerede at vilkårene for po-
lakker burde forbedres?

Kære Line, kan man stole på 
disse mennesker, som åbenlyst 
går ind for diskriminerende? Det 
at du Line og Johanne, er uenige 
om, pro et contra diskrimine-
rende polakker, håber jeg ikke 
vil udarte til kvindekamp!

Kære Line, du kan regne med 
min opbakning!

Den bevidstgjorte.

Enhed skaber styrke

Magnus Esmark Schrøder, SUF 
Brønshøj-Vanløse

Der har siden torsdag efter 
valgkampen bredt sig en heftig 
polemik i både SUF og Enheds-
listen omkring dette såkaldte 
“Enhedslisten Ungdom”.

Det kan være ganske svært 
for medlemmer af Enhedslisten 
(og i øvrigt også langt de fle-
ste SUFere, som ikke er en del 
af denne konflikt) at forholde 
sig til alle disse mærkelige be-
skyldninger om alt muligt – fra 
begge sider. Det kan i Enhedsli-
ste-sammenhæng være mere 
relevant at kigge på projektets 
egentlige væsen.

I EU’s manifest skriver de føl-
gende: ”Det skal være slut med 
at kæmpe mod hinanden. Nu er 
det tid til at finde sammen og 
organisere os, så vi kan vinde 
kampe sammen.”

I grunden et ganske fornuf-
tigt budskab – hvilken revoluti-
onær kan ikke blive enige om at 
enhed på venstrefløjen er noget 
vi dels har haft for lidt af gen-
nem tiden, og som, når den en-

delig viser sig, har vist sig som 
værende ganske uundværligt 
i klassekampen? Jovist, og der-
for kan man naturligvis kun se 
positivt på selve budskabet i 
ovenstående sætning. Dog er 
det samtidig svært ikke at un-
dres over ironien i at ville opret-
te en ny organisation ud af den 
gamle, med det ene formål at 
skabe enhed på venstrefløjen. 
Vi vil udelade at kigge nærmere 
på de konkrete politiske uenig-
heder der i manifestet påstås at 
eksistere internt i SUF – det vil-
le være meningsløst for langt 
størstedelen af dette blads læ-
sere.

Afslutningsvis vil jeg hen-
lede tankerne på denne gam-
melkendte, revolutionære 
kampsang. Dette var også en 
af hovedpointerne bag dannel-
sen af Enhedslisten tilbage i 
1989 – enhed blandt de revolu-
tionære er vejen frem. Hvorle-
des hænger dette synspunkt da 
sammen med dannelsen af end-
nu en revolutionær ungdoms-
organisation, som endnu ikke 
er fremkommet med grundlæg-
gende anderledes synspunk-
ter end den eksisterende? Døm 
selv.

Diverse

Statens ejendom

Peder Svendsen, Djursland

Jeg er 100 % overbevist om at 
danskeren i stille sind lige så 
godt kan indstille sig på at være 
Statens ejendom. Det er ikke det 
jeg vil med kommunisme, som 
ganske vist går ud på at fjerne 
klasseskel, og at omvælte sam-
fundet, her vil nogle skille sig ud 
i fraktioner, og nogle vil omvæl-
te med voldelige midler mens 
andre vil det af fredens og for-
nuftens vej. Nå men selv den 
bedste samfundsform skal ikke 
eje mig, jeg er et frit menneske 
sådan næsten da. Dvs. jeg må 
jo snart dårligt tænde en smøg 
udendørs. Så langt er hysteri-

et kommet. Jeg kan lide at ryge, 
jeg er inkarneret ryger. Nå men 
det er jo IKKE fordi staten virke-
lig ønsker at du skal være sund 
og rask, det er fordi du skal kun-
ne arbejde, og det kan man ikke 
hvis man er ved at dø af kræft, 
og kræftoperationer er jo dyre 
for samfundet også derfor er 
rygeforbuddet blevet mere og 
mere hidsig, og skingert. Staten 
har ingen følelser. Den udsteder 
love og regler. og en af de goder 
jeg havde lov til var at få et glas 
vin og en smøg udenfor Vinote-
ket her i byen og læse avisen, 
eller sidde ved pølsevognen 
udenfor med en smøg og en kop 
kaffe. Det her bliver langt værre 
end Sverige, og jeg har ikke den 
store fidus til Helle Thorning og 
Villy Søvndal angående ryg-
ning det er bare en fortsættelse 
af den gamle regering.

Om sprog

Birthe Marker, Østerbro

Først ros til vores folketingsfolk 
for at tale uden flosker. 

Medlemmer fra andre parti-
er modelerer deres sprog fra bi-
lernes verden, bilen kickstartes, 
værktøjskassen skal frem.

Jeg fristes ikke af ord som or-
ganisationsværkstedet, kam-
pagneværkstedet eller kon-
taktværkstedet.

Disse gloser fandt jeg i en 
annonce i vores medlemsblad 
Rød+Grøn med overskriften 
”Organisationsværkstedet - 
byg op!”.

Samlingsregering

Søren Juul-Nielsen, Aarhus

”Samlingsregering”. Også tidli-
gere forsøgt for med demokra-
tiets tilsyneladende egne me-
toder at imødekomme udefra 
kommende dominans og ind-
dæmning af demokratiets uøn-
skede virke ved at nedlukke po-
litiske modsætninger.

Således herhjemme i besæt-

et medlem af ledelsen. Som no-
get vi ikke bør legitimisere og i 
forlængelse deraf samtidig var 
kraftig fortaler for mere hårdt 
arbejde, hvor målet skulle være 
tolerance?

Tidligere har Enl. ellers ikke 
været tilbageholdende med at 
forsvare fristeder m.m. hvor ra-
dikalismens frisind får lov at ek-
sistere. Natasja sang det så pro-
testerende rammende: ”Hey, 
Danmark hvad sker der for 
dig? Giv mig Danmark tilbage, 
lig’som i de gamle dage, Giv mig 
Frisindet tilbage, som lurer un-
der byens tage”.

Men den epoke er allerede 
blevet moderniseret til fordel 
for eliminering og ekskludering 
som bedste arvtager for det 
”1984”-diktatur, der har her-
sket med større styrke de sid-
ste 10 år.

Dilemma

Anders Liljensøe, Assens

På Årsmøde, dristede underteg-
nede sig til at komme med et på 
alle måder forargeligt forslag, 
gående på at polakker burde 
have samme løn og arbejdsvil-
kår, som danske mænd og kvin-
der. Et så naivt forslag, blev na-
turligvis omgående tilbagevist 
af Line Barfod, som kunne be-
lære mig om, at noget sådant 
var diskriminerende! Flov sneg 
jeg mig ned på min pind. Jeg vil 
derfor gerne benytte denne lej-
ligheden, til at komme med min 
uforbeholdne undskylde – Und-
skyld !

Efterfølgende erfare jeg, at 
Søren Søndergaard fra Folke-
bevægelsen mod EU er kommet 
med et linende forslag til EU. Da 
han var på vores Årsmøde, kan 
han ikke have undgået at høre 
hvad Line forkynde fra taler-
stolen – men: ”Nok har et stand-
punkt, til de tager et nyt!” Nu 
forventer jeg at Line vil irette-
sætte denne Søren, eller – har 
hun fået kolde føder? 

Efterfølgende buldrede Ha-
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telsestiden 40-45 for at til-
fredsstille den tyske besættel-
sesmagt og hjemlige medløbere.

Nu skal der ligeledes i Græ-
kenland og vel også i Italien 
anråbes det frelsende mantra 
”samlingsregering”. Hvem bliver 
de næste?

Finanskapitalen og EURO-ka-
pitalens centrale magt med ca. 
1 % af befolkningen reelt bag 
sig er i dag den aktuelle besæt-
telsesmagt!

Og igen lader dette sorte hul, 
storkapitalen sig berolige i ca. 4 
dage, hvorefter helvede er løs 
igen!

Velkommen til kapitalismens 
sammenbrud og historiens be-
vægelse i retning af det af 
magthaverne frygtede genop-
standne spøgelse ”socialismens 
nødvendighed ” med tilhørende 
omsiggribende lette messian-
ske kraft og befrielse.

Enhedslisten bør søge 
at hindre afstemning 
om EU-forbeholdene

Henning Sørensen, Djursland

Der er meget lidt godt at sige om 
Dansk Folkeparti. Det eneste er, 
at de i de 10 år, vi havde borger-
lige regeringer, hindrede, at vi 
fik afstemninger om EU-forbe-

holdene. På tilsvarende vis bør 
Enhedslisten, som en del af be-
talingen for at støtte regerin-
gen, drage omsorg for, at sam-
me regering ikke opfylder den 
del af sit regeringsgrundlag der 
omhandler at sætte nogle af EU 
forbeholdene til folkeafstem-
ning. Har befolkningen en gang 
stemt ja, får den aldrig mulig-
heden for igen at stemme nej. 
Men er det omvendte tilfældet, 
da ønsker de ”ansvarlige” parti-
er på et tidspunkt at banke fler-
tallet på plads. Med den styrke 
og placering Enhedslisten har, 
bør vi kunne hindre flere EU-af-
stemninger, i første omgang i in-
deværende valgperiode.

Folkebevægelsen mod EU har 
lidt over 3000 medlemmer. Jeg 
vil gerne opfordre de af Enheds-
listens medlemmer, der ikke er 
medlem af Folkebevægelsen, 
også at indmelde sig i denne, 
hvis de har økonomiske mulig-
hed derfor.

En decemberhistorie

Bent H. Jørgensen, Hjørring

Det skete i de dage, at Maria 
skulle føde. Maria og Josef var 
kommet rejsende til det land, 
som de troede, var rigt. De hav-
de rejst væk fra fattigdom og 

uro, og håbede på, at de skul-
le finde lykken i det forjættede 
land. De havde fundet lykken 
hos hinanden, men ikke i landet. 
De havde uden held ledt efter et 
arbejde, og havde nu ingen pen-
ge.

Det var blevet vinter, og Ma-
ria skulle snart føde. Maria og 
Josef tog til staden og gik til alle 
herberger for at finde et sted 
at overnatte, men de blev af-
vist alle steder. Til sidst kunne 
Maria ikke mere, og besvimede. 
Heldigvis kom en hjemløs hen til 
dem, og viste dem en skurvogn. 
Dér kunne Maria og Josef over-
natte. 

Hurtigt kunne Maria mærke, 
at hun skulle føde. Til hendes 
store held havde en af de hjem-
løse været jordemoder. Hun 
hjalp Maria med at føde sit barn. 
I en skurvogn med byens hjem-
løse som vidner og hjælper kom 
Marias barn til verden. Da bar-
net var født og var lagt op til 
moderen, brød de hjemløse ud i 
sang:

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
Da kongen hørte om, at de 

fremmede begyndte at føde 

børn, blev han bekymret. Han 
hidkaldte de skriftkloge og 
spurgte dem, om de fremme-
des børn truede hans magt. De 
fremlagde alle mulige tal, som 
viste, at de måske engang vil-
le udgøre en trussel for hans 
magt.

Kongen blev så urolig over 
at høre dette, at han indkaldte 
sine soldater. Han beordrede, at 
de skulle fange alle de fremme-
de i hele landet og smide dem ud. 

Maria havde lige ammet sit 
barn, da soldaterne stormede 
ind i skurvognen og trak famili-
en udenfor. Soldaterne anbragte 
dem på et skib, der sejlede dem 
ud af landet.

Maria og Josef vidste ikke, 
hvor de skulle tage hen. De gik 
fra by til by, men de blev afvist 
alle vegne.

De lige ved at give op, men 
så mødte familien en sigøjner-
flok, som gav dem husly. Sigøj-
nerne opfattede dem ikke som 
fremmede eller farlige, men som 
mennesker i nød.

Ikke alle var lige så heldige. 
Et skib med uønskede fremme-
de sank på åbent hav, og ingen 
overlevede.

musikere søges til opstart af enhedslisten-rockband

Vi er tre personer (bas, guitar, trommer, inkl. to sangere) fra Roskil-
de og Amager, som er i gang med at opstarte et Enhedslisten-rock-
band. Vi søger først og fremmest en keyboardspiller og en guitarist 
mere. Hvis man også kan synge, er det bare et plus. Skulle der være 
en saxofonist, der kunne tænke sig at deltage, ville det være prik-
ken over i’et. Vi vil genoplive den politiske rock fra 70’erne/80’erne 
med klare budskaber, direkte appel, energi og nerve. Vi vil arbejde 
på at kunne spille til forskellige arrangementer på venstrefløjen. 
Vi vil spille kopinumre fra bl.a.: Jomfru Ane Band, Bifrost, Midnight 
Sun, C.V. Jørgensen, Røde mor, Kliché, Kim Larsen og Otto Branden-
burg.

Vi kan låne et fuldt udstyret øvelokale gratis i Roskilde, men vi 
kunne også øve i København, hvis der er nogen, der kan skaffe et 
godt øvelokale.

Henvendelse til Jørgen Holst, tlf. 46756565/27116460, mail@na-
tur-gris.dk eller 
Henrik Koop, tlf. 22162421, henrik_koop@live.dk.

Venstrefløjs-bofællesskab ved roskilde
Kunne du tænke dig at være med til at opbygge et Enhedslisten-
bofælleskab på et økologisk husmandssted ved Roskilde fjor, så er 
muligheden nu tilstede. Gården ligger meget smukt på den nord-
østlige side af Roskilde, ca. 1 km fra byen, med udsigt over fjorden 
og med et større naturområde på den anden side af vejen.

Gården har 13 tdl. jord, som har været drevet økologisk i ca. 12 
år. Der har både været grise, gæs, får og lam, samt hestepension 
igennem tiden. I dag drives gården med en produktion på ca. 200 
økologiske slagtesvin årligt, samt en gårdbutik.

Hvis det kunne have din interesse, så mød frem til en uforplig-
tende snak og rundvisning lørdag den 10. december kl. 14.00 på 
adressen Store Valbyvej 85, 4000 Roskilde (husk praktisk tøj).

For mere information, kontakt Jørgen Holst, tlf. 
46756565/27116460, mail@natur-gris.dk.
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Nyt liv i kulturudvalget

Kommunikations-  
og projektmedarbejder

Enhedslisten på Christiansborg søger en 
projektmedarbejder til at arbejde med det 
danske EU-formandskab og EU-forbeholds-
afstemninger.

Vi søger en person, der har mod på at sæt-
te en mere solidarisk europæisk politik på 
dagsorden under Danmarks kommende EU-
formandskab. Og som vil hjælpe vores folke-
tingsmedlemmer med at vinde de kommen-
de afstemninger for at bevare EU-forbehol-
dene. Du skal have viden om EU, men også 
projekt- og kommunikationserfaring vil i høj 
grad blive værdsat. 

Du vil blive en del af et internationalt 
team på to medarbejdere, vores internatio-
nale medarbejder og dig, samt de fire folke-
tingsmedlemmer, der er beskæftiget med 
EU, Norden og det internationale område.

Du skal have kendskab til EU-politik og in-
ternationale spørgsmål, have kommunikati-
onserfaring og være hurtig til at sætte dig 
ind i nye sager og få overblik. Samtidig skal 
du kunne lide at gå i dybden, når det er på-
krævet. Desuden kræves politisk forståelse, 
en god pen og flair for at finde og sælge pres-
sehistorier i samarbejde med vores presse-
medarbejdere.

Stillingen er på 37 ugentlige timer og ønskes 
besat fra 1. januar til 31. december 2012.
Ansøgningen skal være os i hænde senest 
tirsdag den 6. december 2011 klokken 12:00
pr. e-mail til: eujob@enhedslisten.dk eller sen-
des til:
Enhedslistens Folketingsgruppe
Christiansborg
1240 København K
Ansøgningen mærkes ”Ansøgning, EUjob”.

International sekretær

Enhedslisten søger en international sekre-
tær til landskontoret med bredt kendskab til 
international politik og med organisatorisk 
erfaring. Opgaverne vil bl.a. bestå i at give 
faglig sparring til forretningsudvalg, ho-
vedbestyrelse og udvalg og organisere ak-
tiviteter med internationalt sigte, herun-
der for eksempel kampagner, møder, kon-
ferencer og demonstrationer. Desuden skal 
der skabes og udbygges kontakt til danske 
og internationale samarbejdspartnere med 
henblik på at styrke det internationale soli-
daritetsarbejde og indsatsen for fred og sik-
kerhed, ligesom en væsentlig opgave vil be-
stå i at støtte og udvikle lokale og landsdæk-
kende initiativer, der knytter sig til udviklin-
gen i EU. Derudover skal der løbende følges 
op på henvendelser fra enkeltpersoner, ud-
valg, NGO’er og andre. Det er også en opga-
ve at formidle oplysning om internationale 
spørgsmål til organisationens medlemmer 
og lokalafdelinger.

Stillingen er på 37 ugentlige timer og ønskes 
besat 1. februar 2012 eller hurtigst muligt 
derefter.
Ansøgningen skal være os i hænde senest 
torsdag den 15. december 2011 klokken 12:00 
pr. e-mail til: landskontoret@enhedslisten.dk 
eller sendes til:
Enhedslistens Landskontor
Studiestræde 24, 1. sal
1455 København K
Ansøgningen mærkes ”Ansøgning, Internati-
onal sekretær”.

Tre organisationssekretærer

Enhedslistens landskontor søger tre organi-
sationssekretærer, hvis opgaver blandt an-
det vil bestå i organisationsopbygning og 
kursusaktivitet i Enhedslisten.

Stillingen er på 37 ugentlige timer og ønskes 
besat 1. februar 2012 eller hurtigst muligt 
derefter.
Ansøgningen skal være os i hænde senest 
torsdag den 15. december 2011 klokken 12:00 
pr. e-mail til: landskontoret@enhedslisten.dk 
eller sendes til:
Enhedslistens Landskontor
Studiestræde 24, 1. sal
1455 København K
Ansøgningen mærkes ”Ansøgning, organisa-
tionssekretær”.

Vores enhedsløn er pt.  32.327,30 kr./
måned. Enhedslisten har en pensions-
ordning, der følger CO- Industris over-
enskomst, hvilket pt. betyder 8%/4%.

Du skal være/blive medlem af Enheds-
listen.

Læs mere på vores hjemmeside 
enhedslisten.dk/ledige-stillinger.

Ledige stillinger

Den 9. november fik vi genoplivet kultur-
udvalget, dog med en anden organisations-
form end før.

Vi fastholder kulturudvalget som et poli-
tisk udvalg, som tager sig af overordnet og 
principielle kulturpolitiske emner, men vi 
udvider det med arbejdende temagrupper, 
som skal analysere og konkretisere speci-
fikke politikområder med henblik på at ud-
arbejde forslag, som kan anvendes af parti-
et og dets parlamentariker.

Temagrupperne bygger på det engage-
ment og den viden, som medlemmer måtte 
have, og foreløbig er der i gruppen grundlag 
for at arbejde med lokalradio, ophavsrettig-
heder, kunst og kulturformidling, både in-
den for snævre og brede rammer. 

Næste møde er den 14. december, hvor vi 
vil præcisere arbejdsformen og grundlaget 
for vores arbejde, samt oprette de arbejds-
grupper, som deltagerne har ressourcer til 
at igangsætte. 

Vi håber, at denne arbejdsform vil aktivi-
sere alle jer, som har viden og indsigt i kul-
turarbejde af enhver art, og hermed være 
med til at bidrage til politikudviklingen i En-
hedslisten, samt sikre at partiet får en langt 
større synlighed i offentlige kulturelle land-
skab.

Tovholderhvervet deles nu af Morten Kap-
lers og Jesper Tidemann. De kan kontaktes 
per mail: mortenkaplers@hotmail.com eller 
jesper@tidemann.dk.



Rød+Grøn December 201126

SIGNATUrFOrKLArING

(m) – Medlemsmøde
(O) – Offentligt møde
(A) – Andet
(G) – Generalforsamling

FAGLIGe NeTVÆrK

enhedslistens faglige netværk for 
SoSu'ere (m) Tirsdag 6. dec 16.30
Enhedslisten Landskontoret, Studiestræde 24, 
1., 1455 København K

UDVALG

Kulturudvalget (O) Onsdag 14. dec 19.00
Kulturudvalget, Kontakt for at få tilsendt 
dagsorden: jesper@tidemann.dk og mortenska-
plers@hotmail.com
Enhedslisten Landskontoret, Studiestræde 24, 
1., 1455 København K

Queerudvalget (m) Torsdag 8. dec 18:30-
21:00
Enhedslisten Landskontoret, Studiestræde 24, 
1., 1455 København K

Queerudvalget, Aalborg (A) Mandag 5. dec 
19.00
Filmaften med øl og kage.
Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 
Aalborg

møder og arrangmenter

Årsmødedatoer

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

25. februar: Seminar om Enhed-
slistens strategi og årsmødeved-
tagelsen om Enhedslistens politiske 
mål 2012-2016

10. marts: Seminar om FN og militære 
aktioner

14. marts kl.12.00: Frist for alle æn-
dringsforslag til de stillede forslag

9.-18. april: Urafstemningsmøder i 
afdelingerne

19. april kl. 12.00: Frist for urafstemn-
ingsresultater og for opstilling til 
HB, kritisk revisor, Rød Fonds besty-
relse og Lovudvalget

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

Introduktionsmøder for nye medlemmer

Kom og hør mere om partiet og hvordan du kan få indflydelse. De næste 
møder afholdes:

Lørdag den 28. januar 2012: region Nord/Aalborg 
Søndag den 18. marts 2012: region midt/Århus

Se mere information i kalenderen på enhedslisten.dk eller tilmeld dig di-
rekte hos landskontoret, landskontoret@enhedslisten.dk eller på tlf. 33 
93 33 24.

Få besøg af en folketingspolitiker 8. marts eller 1. maj
Deadline for at ønske besøg af en folketingspolitiker i forbindelse med 
Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts er fredag den 13. januar 
2012 kl. 12.00. Ønskerne mærkes ”8. marts” og sendes per mail til elmake@
ft.dk eller per almindelig post til Enhedslisten, Att. Maibritt Kerner, Chri-
stiansborg, 1240 København K.

Deadline for at ønske besøg til et 1. maj-arrangement er 24. februar 2012. 
Ønskerne mærkes ”1. maj” og sendes per mail til elsoja@ft.dk eller per al-
mindelig post til Enhedslisten, Att. Sonja Jacobi, Christiansborg, 1240 Kø-
benhavn K.

Konference i København

Krisen i Europa  
– venstrefløjens alternativer

17.-18. marts 2012 Ørestad Gymnasium, 
Ørestads Boulevard 75, 2300 Kbh. S

 — Samir amin, egyptisk økonom og forfatter – leder af Third World 
forum, Dakar

 — Susan George, politolog og forfatter, Transnational institute

 — haris Golemis, leder af nicos Poulantzas instituttet, athen

 — elmar altvater, politolog og forfatter – forhenv.  professor på freie 
Universität, berlin

 — elisabeth Gauthier, leder af tænketanken espaces Marx, frankrig, og 
medlem af ”Transform!europe”-netværkets bestyrelse 

 — Kenneth haar, corporate europe observatory

 — Walter baier, økonom, koordinator af ”Transform!europe”-netværket 

Diether Dehm synger bertolt brecht og egne sange – akkompagneret af 
Michael Letz. Diether Dehm er medlem af Die Linke’s parlamentsgruppe 
i den tyske bundestag. 

Mere information senere, bl.a. vedr. tilmelding.

Konferencen er arrangeret af “Transform-Danmark” i samarbejde med 
det venstreorienterede “Transform!europe” netværk med afdelinger i 
16 lande - samt det ny clarté, Grobund, Solidaritet m.fl..  enhedslisten 
støtter op om konferencen.

enhedslisten�havde�7.885 medlemmer den�21.�november
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Aalborg (A) Lørdag 17. dec
Julefrokost Socialisternes Hus, Søndergade 12, 
9000 Aalborg

Amager (m) Mandag 12. dec 19.00
Skal vi opdele afdelingen? Eller fortsætte som 
hidtil? Eller måske noget tredje? Københavns-
sekretær Morten Kabell kommer og fortæller 
om, hvordan de gjorde, det på Nørrebro.
Loftet - Weidestuen, Øresundsvej 4, 2., 2300 
København S

billund (m) Lørdag 10. dec 12.00
Julehygge og politik
Hans Emil Hansen, Ribe Landevej 123, Dons-
lund, 7250 Hejnsvig

christianshavn (m) Torsdag 15. dec 16.30
Tema: Ekstraparlamentisme/civil ulydighed. 
I Sofiegården. Tilmelding pga. maden senest 
12.12. til Anette, tlf. 28 92 10 39, a.thede@
webspeed.dk

Djursland (m) Mandag 12. dec 19.15
Møde og julefrokost - emne udsendes på mail. 
Café Kolind Kolind

esbjerg (m) Onsdag 7. dec 19.00 
Oplæg ved Line Barfoed. Fællesspisning fra kl. 
18.00.
3F Transport, Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg

Favrskov (m) Tirsdag 13. dec 19.45
om Finansloven og Enhedslisten, Enhedslisten 
på nettet og solhvervshygge.
Overdrevets Fælleshus, Overdrevet 1, 8382 
Hinnerup

Faxe (m) Mandag 5. dec 19.30
Steen Kjærsgaard, Tornemarksvej 9, Kongsted, 
4683 Rønnede

Frederikshavn (m) Tirsdag 6. dec 19.30-
22.00
Fælles afdelingsmøde for Frederikshavn og 
Hjørring. Stine Brix deltager og orienterer om 
den parlementariske situation og arbejdet i HB.
Tinpottegyde 6, 9800 Hjørring

Faaborg-midtfyn (m) Lørdag 3. dec 13.00
Tilmelding 26 95 52 68
Karin Guldbæk-Ahvo, Pindsvinevej 2, Horne, 
5600 Fåborg

Guldborgsund (m) Torsdag 8. dec 18.00
Arrangement - for nye (og gamle) medlemmer. 
Besked om lokale fremsendes. Tilmelding: Kon-
taktperson Christian Tastrup, tlf 61 51 59 26.

Guldborgsund (m) Tirsdag 13. dec 19-21.30
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing 
F

Haderslev (A) Fredag 2. dec 18.30
Valgfest/solhvervsfest for medlemmer m. 
påhæng i Haderslev Sted oplyses ved henv. til 
Svend Brandt./ 21216397

Hjørring (m) Tirsdag 6. dec 19:30 -22.00
Fælles afdelingsmøde for Frederikshavn og 
Hjørring. Stine Brix deltager og orienterer om 
den parlementariske situation og arbejdet i HB. 
Tinpottegyde 6, 9800 Hjørring

Holbæk (m) Onsdag 7. dec 19
Biblioteket i Holbæk, Nygade , 4300 Holbæk

Holstebro-Struer-Lemvig (m)
Mandag 5. dec 19.00
Lokale 5. Bestyrelsen holder møde kl 18.00 
samme sted. Aktivitetscenteret Struer, Skole-
gade 5A, 7600 Struer

Hvidovre-brøndby (A) Søndag 11. dec 13.00
Julefrokost for enhedslistemedlemmer og liste 
T-medlemmer. Stedet vil blive oplyst pr. mail / 
på hjemmesiden.

Indre Nørrebro - røde Firkant (m) Tirsdag 
13. dec 19.00
Koordinationsmøde og Medlemsmøde. Verden-
skulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 Kbh N

Kolding (G) Tirsdag 6. dec 19:00
KUC, Ågade 27 , 6000 Kolding
Evt.afbud kan se på 51627211

Lolland (m) Tirsdag 6. dec 19.00
Nakskov Bibliotek, Søvej 8, 4900 Nakskov

middelfart (m) Tirsdag 13. dec 18.30-21.00
3 F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart

Nordøst Sjælland (m) Onsdag 7. dec 19.00
Historien om Palæstina-Israel i det 20. århun-
drede v. Dagmar Dinesen
Det røde værelse, Rådhuset, Stengade 59, 
3000 Helsingør

Nørrebro - blågård (m)  Tirsdag 6. dec 19.30-
21.30
Strategidiskussion kombineret med lidt julehy-
gge og knas. Lokale 301
Støberiet (Blågårdens Medborgerhus), Blågårds 
Plads , 2200 København N

Nørrebro Park (m) Onsdag 30. nov 19.30-
21.30
Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 Kbh N

Odense (A) Lørdag 10. dec 14.00
Julefrokost, juleklip og politisk oplæg. Tag en 
ret med til julebuffeten. Tilmelding hos Carl 
Flemming på 66126380 eller fredensgade21@
galnet.dk
Enhedslisten Odense, Absalonsgade 26, 5000 
Odense C

randers (A) Onsdag 7. dec 19.00
Åbent bestyrelsesmøde,
Kurdisk / Tyrkisk forening, Glentevej 1, 8900 
Randers C

ringsted (m) Onsdag 7. dec 19.30
med glögg m.v.
Ahornhallen, Ahorn alle 48-50, 4100 Ringsted

ringsted (A) Onsdag 14. dec
Baggrundsgruppemøde
Ahornhallen, Ahorn alle 48-50, 4100 Ringsted

roskilde (m) Tirsdag 13. dec 19.00-21.30
Absalons Skole, Absalonsgade 2, lokale 30. 
Roskilde.

Silkeborg (m) Mandag 5. dec 19.00
Om Palæstina. Oplæg v. Yonatan Ungermann 
Goldshtein, der netop er vendt hjem fra en tørn 
som fredsvagt sammesteds. Sted: i Lunden, 
Silkeborg. Med æbleskiver og glögg.

Skive (A) Tirsdag 6. dec 18:00
Julefrokost(kl 19. og halvårsmøde kl 18..
Aktivitetshuset Ny Skivehus, Odgårdsvej 15, 
7800 Skive

Svendborg (m) Fredag 16. dec
Medlemsmøde og juleafslutning. tid og sted 
kommer senere eller ud pr. mail.

Sydhavnen (A) Lørdag 10. dec
Seminar for medlemmerne. Det bliver kombi-
neret julehygge, velkomst til nye medlemmer, 
og en workshop om organisering ved vores 
irske medlem Andy Snoddy, Sted: Fælleshuset i 
Vildrosen, Thomas Koppels Allé (ca. ved nr. 20). 
Præcise tidspunkt følger, men det bliver nok 
over det meste af dagen.

Vesterbro (m) Tirsdag 6. dec
om Miljøring og trafik v. Arne Lund, Trafikpoli-
tisk sekretær i Enhedslisten,.
Demokratihuset, Valdemarsgade 4, 1665 
København V

Vesterbro (O) Lørdag 10. dec 15-17
Rød julecafe med quiz m. Mikkel Warming og 
Rosa Lund.
Demokratihuset, Valdemarsgade 4, 1665 
København V

Vesterbro (A) Lørdag 10. dec 18-01
Julefrokost. Tilmelding til stinnag@gmail.com 
inden d. 7.dec
Demokratihuset, Valdemarsgade 4, 1665 
København V

Ydre Nørrebro (m) Torsdag 1. dec 19.30-22
Temaer er finanslovsforhandlinger og efterløn 
krydret med almindelige opdateringer fra 
afdelingen.  
Haraldsgade 14B. Fællesspisning fra kl. 18.30

Ydre Nørrebro (m) Tirsdag 3. januar 19.30-22
Sted og tema kommr ud pr mail.

Østerbro (m) Onsdag 30. nov 19-22
om strukturen for EL københavn og Østerbro 
afd. Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 
København Ø

Østerbro (O) Tirsdag 20. dec 18.00
Julefrokost. Stedet vil blive oplyst pr. mail / på 
hjemmesiden.

Østfyn (m) Lørdag 10. dec 14.00
Jutta Lundqvist Nielsen, Klintevej 21A, 5300 
Kerteminde

Århus (m) Tirsdag 6. dec 19.00-21.30
Om Global kapitalisme, krise og den politiske 
økonomi.
Enhedslisten Århus, Mindegade 10, 8000 
Aarhus C

Århus (m) Tirsdag 20. dec 19-21.30
Enhedslisten Århus, Mindegade 10, 8000 
Aarhus C

møder og arrangmenter
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mustapha el�hajj
25 år, ingeniør, bor i Ulkebøl

 * Tag til julefrokost i din lokalafdeling - eller spørg din 
kontaktperson, om du skal hjælpe med at arrangere den

 * Klik ind på enhedslistens netforum. Her kan du bl.a. 
deltage i diskussionen om Enhedslistens aftryk på finanslo-
ven og forslagene til det kommende årsmøde..

 * Snak politik med dine kolleger i frokostpausen. Du 
kan bl.a. fortælle dem om nogle af de ting, som Enhedslisten 
fik med i finansloven. Se oversigten på side 6-7.

...Men�
hvad�kan�
jeg�gøre?

Ny i enhedslisten
tre�ting�du��også�
kan�gøre

»Enhedslisten er det eneste parti, som 
vil holde SF og Socialdemokraterne fast 
på sporet, med krav om indførelse af en 
human indvandrerpolitik. Jeg synes 
ikke, der skal være point på kærlighed, 
og det skal ikke gøres vanskeligt for 
udlændinge at komme til Danmark.«

Fortidens  
plumrede dyb

Jeg har aldrig været forelsket i Ole Sohn. Ej 
heller har jeg specielt ondt af manden, når 

han hænges ud af den samlede kommunistforskrækkede dagspres-
se. For Ole er en klummergøj. Han har haft så travlt med at vaske den 
røde farve af, at troværdigheden er røget ud med badevandet.

Til gengæld er det tankevækkende, at det mest afskyelige, der 
kan trawles op af fortidens plumrede dyb, er økonomisk støtte fra et 
styre, man offentligt havde erklæret sin sympati for.

Ifølge Jyllandspostens altid skarpsindige og politisk neutrale jour-
nalister, skulle historiens nyhedsværdi skyldes, at Ole Sohn er ble-
vet minister. Da Thorning udnævnte ham til minister, blev hans 
tyve år gamle handlinger således med et trylleslag betragteligt 
mere snavsede.

Mærkeligt nok væltede samme sensationelle griseri ikke frem, da 
Brian Mikkelsen, der i 1988 modtog penge af apartheidstyret i Syd-
afrika, udnævntes til minister. Ej heller var det værd at skrive om, at 
den tidligere statsminister samme år besøgte Taleban og personligt 
overleverede drengene 600.000 kr.

Konklusionen må være, at nok er Taleban og apartheid noget 
tvivlsomt noget, men intet er så gennemgribende forfærdeligt, som 
at have en kommunistisk fortid – uanset hvor meget man har skrub-
bet og skuret på ungdommens røde kulør.
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