
Medlemsblad for Enhedslisten

Ny udviklingspolitik
Forhandlingerne om en ny strategi for Danmarks  
udviklingsbistand er i gang. Enhedslisten tror og håber 
på at få en mere solidarisk udviklingspolitik igennem. 
Side 6-7

Portræt: Jørgen Arbo-Bæhr s3 EU’s fisketyveri s5 Ny kritisk pædagogik s12-13
Ældrestyrken s14 Nyt fra Hovedbestyrelsen s15 Problematiske ACTA s24
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Vold hindrer  
ligestilling

Vold mod kvinder er  
en af de vigtigste lige-

stillingsproblematikker  
i 2012. Det mener  

Henriette Højbjerg fra 
Danners Videnscenter. 

Side 8-9



Kenneth Haar
Medlem af Enhedslistens EU-kampagnegruppe

Nedskæringstraktaten

Gratis omgang  
for arbejdsgiverne
Med industriens forlig vil de an-
satte opleve et reallønsfald i de 
kommende år. Det er blot én af år-
sagerne til, at Enhedslistens fagli-
ge landsudvalg anbefaler et nej til 
et eventuelt mæglingsforslag. 

Side 10

Ældrestyrken
De har stadig meget at byde på og 
vil derfor ikke betegnes som en 
samfundsbyrde. Vi har besøgt En-
hedslistens Ældrestyrke i Glad-
saxe. 

Side 14

Vi vil have  
en folkeafstemning
Sammen med Folkebevægelsen 
mod EU indsamler Enhedslisten 
underskrifter for en folkeafstem-
ning om Finanspagten. 

Side 4
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Det der foregår i EU er meget større end Grækenland. Lige nu foregår 
det største drama ganske vist sydpå – og i Irland. Det er de steder, mi-
nimumslønnen presses ned til eksistensminimum, og enhver tænke-
lig form for velfærd beskæres eller fjernes med et pennestrøg. Men dét 
svar på krisen, der kommer fra Bruxelles sætter velfærd og demokrati 
på spil i hele Unionen.

I to år har det regnet med forordninger og direktiver fra EU, som skal 
svække arbejdsmarkedslovgivning, sikre nedskæringer på sociale ydel-
ser, og styrke det, den danske nationalbankdirektør har kaldt ’bureau-
kratiseringen af den økonomiske politik’. Det seneste skud på stammen 
hedder finanspagten – eller som den tit kaldes; ’Nedskæringstraktaten’. 
Den skal sikre, at alle de tilsluttede lande fører stram, borgerlig finans-
politik. Hvis f.eks. Danmark ikke vedtager eviggyldige regler, der sikrer 
dét, falder der en milliardbøde.

Den anledning har Enhedslisten grebet til at sætte en kampagne i 
gang, som har to hovedformål.

For det første skal vi styrke kravet om en folkeafstemning. For over 
11 år siden sloges Enhedslisten for et nej til euroen ved den seneste af 
slagsen. Blandt argumenterne var, at vi ikke ville ha’ dikteret en stram 
finanspolitik, og slet ikke acceptere bøder, hvis vi brød spændetrøjen. 
Selvom vi ikke dengang havde fantasi til at forestille os, hvor stor ska-
de euroen ville gøre, vandt vi afstemningen. Det kan vi gøre igen, og det 
véd EU-partierne i Folketinget, så de gør hvad de kan for at undgå at 
møde vælgerne i en debat, der kan flytte noget.

For det andet skal vi sætte alternativerne (højere) på dagsordenen. 
I dagens Europa tvinges de forkerte til at betale for en krise, der blev 
skabt af uansvarlige banker og investeringsfonde, og uddybet af euro-
en. Nu skal vi rette skytset den rigtige vej, og lancere grønne investe-
ringer som alternativ til hovedløse, asociale nedskæringer, der kun gør 
ondt værre.

Der satses stort i EU på at give systemet flere tænder, så vi må opru-
ste for at trække dem ud igen.

»I to år har det regnet med forordninger 
og direktiver fra EU, som skal svække 

arbejdsmarkedslovgivning og sikre 
nedskæringer på sociale ydelser.  

Det seneste skud på stammen  
hedder finanspagten«
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Valbydrengen vendte tilbage

Anja Barfod Thorbek, 
Rød+Grøn

Jørgen Arbo-Bæhr har rødder-
ne solidt plantet i Valby, men han 
har da været vidt omkring, hvis 
han skal sige det selv. Han har 
nemlig både boet i Herlev, på Ve-
sterbro, Frederiksberg og i Næst-
ved. Men det er en helt anden hi-
storie, og han er for længst vendt 
hjem igen til Valby.

Han er også vendt tilbage til 
Christiansborg. For efter mange 
år som porcelænsstøber, fagfor-
eningsmedarbejder og ansat i En-
hedslisten, blev Jørgen valgt ind i 
Folketinget i 2005. 

Sidste gang jeg sad herinde var 
arbejdsmængden dobbelt så stor, 
men det var på en måde lette-
re. Der var jo masser at brokke sig 
over, til gengæld fik vi ingenting 
igennem. 

Nu hvor vi er blevet så store, at 
vi er med til vigtige forhandlinger, 
og vi får rent faktisk ting igen-
nem. Men arbejdsmæssigt er det 

selvfølgelig først og fremmest et 
stort fremskridt, at vi faktisk har 
tid til at læse lovforslagene grun-
digt og ikke mindst at komme me-
get mere udenfor Borgen – det er 
det eneste rigtige – for det er ikke 
herinde, at de store samfundsfor-
andringer sker. 

Offensiv overfor 
regeringen
En markant forskel fra første tur-
nus i Folketinget er selvsagt for-
holdet til regeringen. Jørgen siger:

Det jeg var mest nervøs for, ved 
at komme tilbage til Folketinget i 
denne omgang var og er, at rege-
ringspartiernes politik er så langt 
væk fra vores. Derfor bliver det 
også endnu vigtigere, at vi er of-
fensive over for regeringen, og 
at vi bliver ved med at kæmpe for 
og forklare dem, at de skal føre 
en rigtig rød politik. Ellers vinder 
Lars Løkke regeringsmagten ved 
næste valg. 

Jeg er jo valgt i Nordsjælland, og 
der ser man en rigdom, som bare 

bliver mere grotesk, når man sam-
tidig kender til den virkelighed, 
hvor familier bliver smidt ud af 
deres lejligheder, fordi de ikke kan 
betale deres husleje. Så noget af 
det vigtigste vi arbejder for, er at 
få flere indtægter i statskassen. 
For pensionisterne, de arbejdslø-
se og de lavestlønnede skal have 
meget mere, og de rigeste skal be-
skattes hårdere.

De fire arbejdsmænd
Omfordelingen og arbejdet med 
at trække regeringen til venstre 
passer Jørgen sammen med de 
øvrige elleve folkevalgte for En-
hedslisten, hvor Jørgen er en af 
fire arbejdsmænd:

På Christiansborg er folke-
tingsmedlemmer med en ufag-
lært arbejderbaggrund en man-
gelvare, og vi skal ikke mere end 
få år tilbage før store dele af fag-
bevægelsen og LO slet ikke hørte 
og inviterede Enhedslisten – nu er 
vi selvskrevne. Men den position  
kræver ligesom på de andre poli-
tikområder, at vi bliver ved med 
at kæmpe for de svageste og sige 
sandheden om den politik, som 
regeringen fører med Enhedsli-
sten som støtteparti – også når 
det ikke er godt nok.

Arbejdsmand Jørgen Arbo-Bæhr er i Folketinget 
for anden gang. Der er mindre at lave end sidst, 
siger han. Til gengæld er der mulighed  
for at få noget gennemført.

Jørgen Arbo-Bæhr

Alder: 56

Bopæl: Valby

Civilstand: Gift med Janni. 
De har sammen datteren Katja

Egen enkeltstående  
vigtigste politiske sejr:  
Barselsfonden, som nu er i 
gang med at blive udvidet til 
også at gælde for små selv-
stændige næringsdrivende. 

Vigtigste ting at kæmpe 
for: Afskaffelse af arbejds-
løshed og ulighed bl.a. ved 
en omfordelingspolitik, så de 
rige beskattes og dem, der har 
mindst, får mere.

Politisk baggrund: 
Har været faglig aktiv siden 
1973 og politisk aktiv fra 1978, 
hvor han meldte sig ind i SAP. 
Han har været med i Enhedsli-
sten helt fra (før) starten. 

Nuværende ordfører- 
skaber: Ligestilling, arbejds-
miljø, idræt og kirke

Andre interesser: BK Frem

Fotos: Maibritt kerner
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Borgerlig politik 
hærger Europa

Henrik Guldborg Bøge,  
EU-politisk medarbejder

Det endelige indhold af Fi-
nanspagten ligger nu fast. Kort 
fortalt kan EU fremover give os 
bøder på op til 1,7 mia. kroner, hvis 
ikke vi indfører en budgetlov i 
Danmark. Budgetloven skal for al 
fremtid forpligte os til, at gælden 
ikke må overstige 60 procent af 
bruttonationalproduktet (BNP). 

Samtidig må det årlige struk-
turelle underskud (det vil sige 
underskud fraregnet udgifter til 
bl.a. kontanthjælp og dagpenge) 
ikke overstige 0,5 procent af BNP. 
Desuden skal den danske finans-
lov hvert år sendes til godkendel-
se i Bruxelles, inden Folketinget 
får noget at skulle have sagt.

Nedskæringer forude
Men hvad betyder alt det for al-
mindelige mennesker? Med Fi-
nanspagten i hånden vil EU tvin-
ge landene til at lave en binden-
de budgetlov, der kræver ned-
skæringer i de offentlige udgifter, 
hvis gælden eller underskuddet 
er for stort. 

I Danmark er vores gæld ikke 
for stor lige nu, men det er det år-
lige underskud. Kommissionen har 
da også allerede i midten af febru-
ar sat Danmark på listen over pro-
blemlande, de holder øje med. Det 
betyder, at den kickstart af øko-
nomien som skal skabe jobs, og 
som regeringen netop er blevet 
valgt på, bliver tæt på umulig. Og 
medmindre der pludselig kommer 
mange nye indtægter til staten, 
vil det også betyde nedskæringer, 
der vil gå ud over vores ældre, vo-
res sygehuse, skoler, børnehaver 
og uddannelsesinstitutioner.

Borgerlig begejstring
Det er nemt at forstå, hvorfor bor-
gerlige politikere i Danmark og i 
Europa klapper i hænderne over 
Finanspagten. Det er nemlig de-
res drøm om et liberalistisk Euro-
pa, der bliver til virkelighed. Det 
er derimod dybt besynderligt, at 
en regering, der netop er blevet 
valgt på at ville kickstarte økono-
mien med offentlige investerin-
ger, lader sig binde på hænder og 
fødder, så denne politik i fremti-
den bliver hen ved umulig.

EU’s Finanspagt indeholder store angreb  
på demokrati og velfærd. Derfor indsamler  
Enhedslisten underskrifter for en folke- 
afstemning og kalder til stordemonstration  
i slutningen af marts.

Demonstration for forandring

Den 29. marts indkaldes der til stor international demonstrati-
on under parolen ”Forandring nu!” på Christiansborg Slotsplads. 
Blandt arrangørerne er LO-Storbyerne, LO-Storkøbenhavn, Bygge-
fagenes Samvirke samt en række grønne organisationer. Enheds-
listen arrangerer bustransport, så folk fra provinsen kan komme 
nemt og billigt frem og tilbage. Læs mere på forandringnu.dk.

Et stort flertal i Folketinget bestå-
ende af S-R- SF-regeringen samt 
Venstre og Konservative planlæg-
ger, at Danmark skal tilslutte sig Fi-
nanspagten uden en folkeafstem-
ning. Det vil de, selvom pagten er et 
klokkeklart brud på vores Euro-fore-
hold og vil gøre EU til dommer over 
dansk finanspolitik.

Det eneste rimelige er at spørge be-
folkningen ved en folkeafstemning. 
Derfor indsamler Enhedslisten sammen med Folkebevægelsen 
mod EU underskrifter for en folkeafstemning om Finanspagten.

Du kan skrive under for en folkeafstemning på eu.enhedslisten.dk. 
Her kan du også downloade underskriftsark, som du kan printe og 
gå på gaden med eller få venner, familie og kollegaer til at skrive 
under på.

SKriV UNDEr FOr EN FOlKEAFSTEmNiNG

Foto: siMon Halskov
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EU vil fortsætte rovdrift i Afrikas farvande

Tobias Clausen, Afrika Kontakt

EU’s fiskeripolitik er sjældent no-
get, der fanger folks opmærk-
somhed. Reformen af fiskeripo-
litikken, der foregår i skrivende 
stund, optager heller ikke megen 
spalteplads i aviserne.

Med 10 millioner afrikanere di-
rekte beskæftiget i fiskeriet og 
200 millioner, der er afhængige af 
fiskene i deres daglige diæt på det 
afrikanske kontinent, er der imid-
lertid ganske meget på spil, når 
rammerne for EU-flådens even-
tyr sydpå skal fastlægges. Bry-
ster man sig af at gå ind for inter-
national solidaritet, er der derfor 
grund til at holde øje med refor-
men.

Fiskeriaftaler  
med ’partnerlande’
Udover fiskeriet i medlemslande-
nes egne farvande, sætter fiske-
ripolitikken nemlig også rammer-
ne for EU’s fiskeri uden for med-
lemslandenes farvande, primært 

de forhenværende kolonier i Afri-
ka, Vestindien og Stillehavet. 

EU’s fiskeriflåde får adgang til 
disse farvande gennem fiskeri-
partnerskabsaftaler. Aftalerne 
giver EU-flåden lov til at fange en 
bestemt mængde fisk mod beta-
ling til det pågældende land. Ud-
gangspunktet er, at EU udeluk-
kende går efter såkaldte ’over-
skudsfisk’, det vil sige, fisk som 
landets fiskere ikke selv fanger. 
Ræsonnementet er, at man på 
denne måde undgår at undermi-
nere de socioøkonomiske vilkår 
for landets egne fiskere såvel som 
fødevaresuverænitet og havmil-
jøet i partnerlandene.

institutionaliseret tyveri
I et reformforslag fra juli 2011 ud-
trykker EU-kommissionen end-
nu en gang, at man kun går ef-
ter overskudsfisk og introducerer 
desuden et princip om, at en men-
neskerettighedsklausul nu også 
skal indgå i aftalerne. Ser man 
på de endelige aftaler, er der des-

værre langt fra ord til handling.
Det mest groteske eksempel er 

EU’s fiskeriaftale med Marokko, 
der i praksis er ren tyveri. I brud 
med international lovgivning skal 
EU-flåden have adgang ikke ale-
ne til Marokkos farvande, men 
også farvandene ud for Vestsa-
hara, der er besat af Marokko. Ma-
rokko styres med hård hånd af et 
korrupt kongedømme, der dagligt 
bryder menneskerettighederne 
overfor sin egen befolkning – for 
slet ikke at nævne den brutale 
undertrykkelse af befolkningen 
i det besatte Vestsahara, der har 
stået på siden 1975. Uden at bli-
ve spurgt skal Saharawiernes fisk 
altså frarøves dem, og betalingen 
for ressourcerne nyder de heller 
ikke godt af, når pengene ender i 

kongedømmets lommer.

Studehandler  
med korrupte regimer
Når flere af bestandene, som EU 
går efter, samtidig er overfiskede, 
kunne det tyde på, at Kommissio-
nen længe har glemt formulerin-
gerne fra juli om menneskerettig-
heder og overskudsfisk. 

Gennem de øvrige fiskeriafta-
ler indgår EU på lignende vis stu-
dehandler med en række andre 
mere eller mindre korrupte re-
gimer langs Afrikas kyster, hen 
over hovedet på befolkningerne. 
Så længe befolkningen eksklude-
res fra at tage del i spørgsmål om 
deres egne ressourcer, vil udbyt-
ningen fortsætte.

med vage formuleringer om bæredygtighed  
og menneskerettigheder vil EU’s reform af den 
fælles fiskeripolitik på ingen måde stoppe den 
mangeårige rovdrift på afrikanske ressourcer.

Hvad kan du gøre?
Afrika Kontakt vil lægge pres på regeringen under det danske EU-
formandskab, så der tages et reelt opgør med EU’s tyveri fra Afri-
ka. Er det noget du vil hjælpe os med, skal du dukke op til vores 
konference d. 23. marts på Christiansborg. Her stiller vi spørgs-
målet ”Kan EU sikre et bæredygtigt fiskeri?” til danske politikere – 
tilmeld dig og læs mere på www.deo.dk.

Tun er blandt de fisk, som EU  
rovfisker i de afrikanske farvande  
– til stor skade for bl.a. somaliske 
fiskere. 

Foto: DaviD L/FLickr
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Enhedslisten laver  
ny udviklingspolitik

Eva Flyvholm,  
udenrigspolitisk rådgiver

– Danmarks udviklingsbistand 
skal støtte verdens fattigste, sik-
re menneskers rettigheder og 
indflydelse på egne livsvilkår og 
bekæmpe ulighed, mener Chri-
stian Juhl, Enhedslistens udvik-
lingsordfører.

Det traditionelle fokus i dansk 
udviklingspolitik er at bekæmpe 
fattigdom, og mærkesagen for den 
nye udviklingsminister er styrkel-
se af rettigheder. Begge dele bak-
ker Enhedslisten op om, men vo-
res hovedfokus er øget økonomisk 
lighed – og at få lighed med som et 
vigtigt pejlemærke for Danmarks 
nye udviklingspolitik. 

lighed som fundament
At lighed er grundstenen i arbej-
det er naturligt for et socialistisk 
parti, og efter diskussioner og po-
litikudvikling i Enhedslistens nye 
udviklingspolitiske netværk, er 
dette fokus blevet skærpet yder-
ligere.

Globalt set vokser uligheden 
mellem fattige og rige lande, og 
i mange lande stiger den økono-
miske ulighed inden for landets 
grænser, da afstanden mellem 
rige og fattige mennesker også 
øges. Det sker både i de fleste ud-
viklingslande men er også en klar 
tendens i Danmark. I vores per-
spektiv er ulighed den største kæp 
i hjulet på udvikling, velfærd og 
demokrati. Øget lighed er en for-
udsætning for, at udviklingslan-
dene kan iværksætte bæredygti-
ge strategier for udvikling, vækst 
og velfærd ved at sikre en retfær-
dig fordeling af ressourcerne. 

Vi har set mange eksempler på, 
at der skal en indsats for større lig-
hed og fordeling til, før vækst vir-
ker til at bekæmpe fattigdom. Vi 
har selv erfaring med, at en høj 
grad af lighed i de skandinavi-
ske lande har bidraget til højt ud-
dannelsesniveau, høj grad af del-
tagelse i demokratiet osv. Derfor 

i foråret skal der  
laves ny strategi 
og lov for Danmarks 
udviklingsbistand.  
Forhandlingerne er i 
gang, og Enhedslisten 
tror og håber på at få 
en solidarisk udvik-
lingspolitik igennem  
med regeringen.

Stine Krøijer, rådgiver hos iBiS:

»Kapitalflugt er en af de vigtigste udfor-
dringer for udvikling. Cirka to tredjedele af 
de penge, der forsvinder ud af udviklings-
landene, er som resultat af virksomheders 
aggressive skatteplanlægning«.

Fotos: zoriah/FLickr
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bør dansk udviklingsbistand både 
være fokuseret på fattigdomsbe-
kæmpelse, sikring af rettigheder 
og lighed. Hovedfokus skal være 
at støtte initiativer, der øger lig-
heden i samfund og understøtter 
landenes egne muligheder for at 
sikre udvikling i lighed, bl.a. gen-
nem velfungerende skattesyste-
mer, regionale udligningsordnin-
ger og mulighed for at stille krav til 
store virksomheder, der opererer i 
udviklingslande.

rettigheder  
og civilsamfund
Grundlaget for udvikling er na-
turligvis, at mennesker er sikret 
nogle basale rettigheder, så det 
f.eks. bliver muligt at danne en 
fagforening uden at blive slået 
ihjel. Der er kommet meget mere 
fokus på menneskerettigheder 
med vores nye udviklingsmini-
ster Christian Friis Bach. 

Og med Enhedslistens egen ud-
viklingsordfører Christian Juhl, 
der er tidligere 3F’er, bliver arbej-
derrettighederne heller ikke over-
set.  Det er vi tilfredse med, for re-
spekten for menneskerettigheder 
og demokrati skal være centralt 
i både dansk udviklings- og han-
delspolitik. Især i forhold til at få 
en mere retfærdig handelspolitik 
er der lang vej igen, men det er et 
af vores vigtigste indsatsområder. 

Gennem vores arbejde i udvik-
lingspolitisk netværk, er det også 
blevet tydeligt, at vi i højere grad 
skal prioritere støtte til civilsam-
fundsudvikling. Et stærk og mang-
foldigt civilsamfund og stærke or-
ganisationer i syd er nemlig en for-

udsætning for, at en bredere be-
folkning får gavn af udviklingen.

De danske civilsamfundsor-
ganisationer er en vigtig allian-
cepartner, for det fungerer godt 
med organisationer, der samar-
bejder på tværs af grænserne. 
Initiativer som f.eks. Operation 
Dagsværk, der involverer gymna-
sieelever i solidaritetsarbejde, er 
også vigtige.

Går glip af milliarder
Hvis de multinationale selska-
ber i dag betalte den skat, de har 
pligt til, ville udviklingslande-
ne opnå skatteindtægter, der er 
større end den samlede udvik-
lingsbistand, de modtager. En af 
vores mærkesager er, at Danmark 
skal have en ledende rolle i at få 
vedtaget regler for beskatning af 
virksomheder, der arbejder glo-
balt. Det gælder både herhjemme 
og i udviklingslande, at vi går glip 
af milliarder fra multinationale 
selskaber, der ikke betaler skat. 
Konkret går vi bl.a. ind for såkald-
te land-til-land-rapporteringer, 
der gør det sværere for virksom-
heder at skjule hvad de tjener. Vi 
arbejder også for at Danmark med 
i et globalt initiativ, der skal skabe 
mere gennemsigtighed i forbin-
delse med råstofudvinding – det 
er ligeledes relevant i både Ango-
la og i Nordsøen.  

Vi ønsker også, at der skal tæn-
kes mere i den støtte Danmark al-
lerede giver til den offentlige sek-
tor og antikorruptionsindsat-
sen i udviklingslande, så der kom-
mer mere fokus på velfungerende 
skattesystemer, og så den skatte-

indtægt rent faktisk bliver brugt 
til at skabe velfærd. Det er også 
en kæphest for os, at vi vil have 
en skat på finansielle transaktio-
ner, der især skal bruges til klima-
indsatser og støtte til udviklings-
lande.

mindre sikkerhedspolitik, 
mere klima
Det er tydeligt, at sikkerhedspoli-
tiske målsætninger fylder meget 
i udviklingspolitikken og i ret høj 
grad er styrende for valg af sam-
arbejdslande – f.eks. Afghanistan 
og Pakistan. Vi ønsker, at udvik-
lingsbistanden skal bruges til at 
bekæmpe fattigdom og løsrives 
fra den sikkerhedspolitiske dags-
orden. Og så tror vi på, at mindre 
fattigdom og ulighed bidrager til 

øget sikkerhed, fordi fattigdom 
og krig er grundlaget for proble-
mer som terrorisme, pirateri og 
store flygtningestrømme. 

Helt oplagt er det også, at støt-
te til miljø og klimaprogrammer 
skal opprioriteres. Der er sket no-
get, men ikke nok. Vi ønsker bl.a. 
at støtte små bæredygtige land-
brug for at sikre fødevareuaf-
hængighed og lokale befolknin-
gers ejerskab til naturressour-
cer som vand, olie og mineraler. 
Og katastrofehjælp, i forbindel-
se med tørke og andre klimabe-
tingede katastrofer, skal tænkes 
sammen med udviklingen af bæ-
redygtige landsbrugsformer, der 
stiller landmændene stærkere i 
forhold til klimaforandringerne.

Knud Vilby, journalist og forfatter:

»Vi kan ikke bare se på økonomisk vækst, 
det løser ikke nødvendigvis fattigdoms-
problemer. Mere og mere er det nu sådan,  
at verdens fattige findes i det, der kaldes 
mellemindkomstlande. Derfor handler det 
om ulighed, regeringsførsel, skat  
og lokalpolitik«.

Enhedslistens udviklingsmærkesager
• Mere lighed
• Styrk rettigheder og demokrati
• Skat og kontrol med multinationale selskaber
• Langsigtet udvikling i stedet for sikkerhedspolitik
• Landbrug, miljø og klima
• Retfærdig handel 

Enhedslisten har startet et nyt netværk af folk, der arbejder  
med udviklingspolitik eller har særligt kendskab til udviklings- 
og solidaritetsarbejde. Hvis det er noget for dig,  
så skriv til udviklingspolitik@enhedslisten.dk 
eller ring til Eva Flyvholm på 33375064.
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Vold mod kvinder hindrer ligestilling

Anne Burlund, Rød+Grøn

28.000 danske kvinder bliver 
hvert år udsat for vold fra de-
res partner. Cirka halvdelen hen-
vender sig til et krisecenter for at 
få hjælp. Danner i København er 

et af de krisecentre, der hvert år 
hjælper knap totusind voldsud-
satte kvinder og børn med støt-
te og rådgivning til at komme ud 
af volden. Foruden krisecentret 
driver Danner et Videncenter, der 
dokumenterer vold mod kvinder 
og børn og formidler viden om li-
gestilling. 

Henriette Højberg er leder af 
Danners Videncenter. Hun pe-
ger på vold mod kvinder som en 
af de vigtigste ligestillingsproble-
matikker anno 2012. Fordi de ek-
sisterende samfundsstrukturer 
er med til at legitimere tabuise-
ringen af vold mod kvinder. Ifølge 
Henriette Højberg hersker der en 
myte om, at hvis kvinderne bare 
kommer væk fra volden, så er alt 
godt. Hun mener, at der mang-
ler en erkendelse af, at vold ikke 

bare handler om sikkerhed, men 
også om at hele de psykiske ar ef-
ter volden.

– Vi ved fra vores arbejde, at det 
tager mange år, før kvinderne er 
ude på den anden side. Det er en 
langstrakt proces at komme fri af 
voldens klør.

Udvisningstruede kvinder 
særligt sårbare
Halvdelen af de voldsramte kvin-
der, der hvert år bor på Danners 
Krisecenter i en kortere eller læn-
gere periode, har anden etnisk 
baggrund end dansk. Cirka 30 pro-
cent af kvinderne har udenlandsk 
statsborgerskab. Ifølge Henriette 
Højberg hænger det forholdsvist 
store antal af udenlandske kvin-
der sammen med, at kvindernes 
netværk forsvinder, når de bry-
der med volden.

– De familiesammenførte kvin-
der er en særlig sårbar gruppe. 
De har ofte ingen andre steder 
at tage hen, og de har ikke noget 
netværk eller familie, der støt-
ter dem. Man kan meget groft 
sige, at når en etnisk dansk kvin-
de flytter på krisecenter, så gen-

vinder hun kontakten til sit net-
værk, mens en kvinde med anden 
etnisk baggrund mister sit net-
værk, siger Henriette Højberg, 
der understreger, at mange af de 
etniske minoritetskvinder er gift 
med danske mænd, og tallene 
derfor ikke kan ses som et udtryk 
for, at der findes mere vold i fami-
lier med anden etnisk baggrund 
end dansk.

Udlændingeloven  
er hæmsko for hjælp
Udlændingeloven har ifølge Hen-
riette Højberg været en stor 
hæmsko for, at de udenlandske 
kvinder uden dansk statsborger-
skab kunne få hjælp. En opholds-
tilladelse krævede nemlig tidlige-
re, at kvinderne havde været gift 
i syv år. Det er siden blevet æn-
dret til fire år. Det har betydet, 
at mange kvinder er blevet i æg-
teskabet af frygt for at blive ud-
vist af Danmark, fortæller Hen-
riette Højberg. Lovgivningen gi-
ver kvinder, der kan bevise vold 
i ægteskabet, mulighed for op-
holdstilladelse. Men ifølge Henri-
ette Højberg dækker dette over 

Tusindvis af kvinder bliver hvert år udsat for 
vold. i anledning af kvindernes internationale 
kampdag har rød+Grøn talt med lederen af  
Danners Videncenter, Henriette Højberg. Hun 
mener, at vold mod kvinder er en af de vigtigste 
ligestillingsproblematikker anno 2012.

Henriette Højberg, leder af Dan-
ners Videncenter.

Foto: ib rasMussen
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et kæmpe mørketal, da de sager, 
der er blevet behandlet, er også 
dem, der har kunnet bevises og 
dermed vindes: 

– Vi møder den gruppe af kvin-
der, der ikke når så langt i syste-
met og derfor ikke kan søge dis-
pensation. For at få dispensation 
skal man kunne bevise et større 
tilhørsforhold til Danmark, og at 
volden er direkte årsag til, at æg-
teskabet ophører. Men det er ofte 
svært at bevise, da vold ikke altid 
har vidner. I nogle etniske grup-
per kan der sagtens være vid-
ner til volden, men de vil ofte ikke 
vidne til kvindens fordel – tværti-
mod, og det er et kæmpe problem.

Også den nye regerings point-
system er i skudlinjen. Ifølge Hen-
riette Højberg vanskeliggør det 
nemlig vilkårene for, at de uden-
landske kvinder kan få opholds-
tilladelse.

– Tallene viser, at familiesam-
menførte i høj grad er unge kvin-
der i den fødedygtige alder. Og 
det er vanskeligt for disse kvin-
der at optjene point, når de er 
gravide og sidder derhjemme og 
ammer og derfor ikke kan delta-

ge i danskundervisning. Det nye 
pointsystem er derfor med til at 
hindre ligestilling, siger Henriet-
te Højberg.

regeringen bør 
underskrive EU-konvention
Når kvindernes internationale 
kampdag den 8. marts bliver fej-
ret for 102. gang vil Danner derfor 
sætte særligt fokus på de etni-
ske minoritetskvinders rettighe-
der. Men også det danske EU-for-
mandskab giver ifølge Henriette 
Højberg anledning til, at vold mod 
kvinder kommer på den politiske 
dagsorden:

– Vi vil også bruge 8. marts til 
at opfordre Danmark til at gå for-
an og underskrive EU-konventio-
nen om vold mod kvinder, der blev 
fremlagt sidste forår. Konventio-
nen udstikker retningslinjer for, 
hvad der skal til for at bekæmpe 
vold mod kvinder og har stor sym-
bolsk betydning, da man dermed 
politisk gør klart, at det ikke er le-
gitimt. Men kun få lande har ind-
til nu underskrevet og ratificeret 
konventionen, slutter Henriette 
Højberg.

Hvor mange er udsat for vold  
i nære relationer i Danmark?
Partnervold
• Hvert år bliver 28.000 kvinder udsat for partnervold 
 (Fysisk og/eller seksuel vold).
• Hvert år bliver 8.000 mænd udsat for partnervold (Fysisk og/
 eller seksuel vold) – heraf 2/3 af en mandlig partner. Dvs. at  
 volden oftest foregår i biseksuelle eller homoseksuelle forhold.

Kærestevold
Blandt 16-24-årige kvinder og mænd, der er eller har været  
i et kæresteforhold, har 12 pct. af kvinderne og 5 pct. af mænde-
ne været udsat for kærestevold (fysisk, seksuel og/eller psykisk 
vold). Det svarer til, at ca. 28.000 kvinder og 12.000 mænd  
i alderen 16-24 år hvert år udsættes for kærestevold.

Hvor mange kvinder henvender sig til et krisecenter?
I 2010 blev der på landsplan registreret 14.729 henvendelser  
på 37 krisecentre.

Hvor mange kvinder har boet på krisecenter?
2.116 kvinder har boet på krisecenter i Danmark i 2010.

Hvem bor på krisecenter?
• Kvinder på krisecenter har vidt forskellig baggrund både hvad 
 angår arbejde, uddannelse og tilhørsforhold.
• 71 pct. af kvinderne har dansk statsborgerskab
• Andelen af kvinder, hvis fødeland er andet end dansk, er 46 pct.
• Kvindernes fødelande omfatter, udover Danmark, 
 86 forskellige lande
• Andelen af kvinder på krisecenter uden dansk statsborgerskab 
 er 29 pct.
• 49 pct. af kvinderne med udenlandsk statsborgerskab 
 er familiesammenførte
• 42 pct. af kvinderne har børn med

En af grundene til, at forholdsvis mange kvinder på krisecen-
ter kommer fra et andet land end Danmark, kan hænge sammen 
med, at kvindernes netværk forsvinder, når de bryder med vol-
den. Det vil sige, at familie og venner ikke kan hjælpe kvinder-
ne med eksempelvis husly og anden omsorg, sådan som det kan 
være tilfældet med etnisk danske kvinder.

20 pct. af kvinderne er gift med etnisk danske mænd. Nogle af 
kvinderne er yderligere udfordret af, at de har opholdt sig i Dan-
mark i et begrænset tidsrum og derfor ikke kender deres rettig-
heder og muligheder.

Det mener Enhedslisten:
”Ingen kvinder i Danmark skal finde sig i at leve i et voldeligt for-
hold. Og derfor burde lovgivningen også være så klar, at man som 
voldsramt kvinde ved, at man får en sikker retstilstand, frem for 
en flybillet ud af landet, hvis man pakker kufferten og forlader 
det voldelige hjem. Det er hamrende uretfærdigt, og det er et til-
bageskridt i kampen mod vold mod kvinder, at usikkerheden og 
uklarheden ikke for længst er blevet fjernet. Det skal den nye re-
gering lave om på, og det vil Enhedslisten kæmpe for.”

– Pernille Skipper, MF og retsordfører

Danners hus i København,  
hvor organisationen driver  
et krisecenter for voldsudsatte 
kvinder.
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Gratis omgang for arbejdsgiverne

Pia Svane, faglig sekretær

Med det nyforhandlede forlig 
står det klart, at der for de kom-
mende to år vil ske et markant 
reallønsfald, som i høj grad vil på-

virke købekraften for de lavest-
lønnede.

Samtidig øger forliget den nu-
værende mulighed for at indgå lo-
kale aftaler om at arbejde op til 48 
timer i snit til almindelig timeløn. 

Forliget skal gøre det mere tillok-
kende at indgå sådanne aftaler 
ved at få udbetalt sine feriepenge 
og pension, som er optjent fra ti-
merne ud over 37, som erstatning 
for det manglende overtidstillæg. 

Yderligere har HK indgået afta-
le om mulighed for jobløn, hvori der 
ikke gives særkilt overtidsbetaling.

Seniorordning  
uden reelt indhold 
Den nye senioraftale, som skulle 
have været et modsvar til forrin-
gelserne på efterlønnen og for-
øgelsen af pensionsalderen, er en 
ommer, mener Fagligt Landsud-
valg.

Det nye forlig giver nemlig kun 
mulighed for at gå ned i tid, hvis 
arbejdsgiveren godkender det – 
og uden at det koster sidstnævn-
te en krone. Medarbejderen får så 
selv mulighed for at dække noget 
af løntabet ved at få udbetalt pen-
sionsopsparinger og feriefridage.

ingen afskaffelse  
af 50 procent-reglen
Det lykkes heller ikke i denne om-
gang at få afskaffet 50 procent-
reglen, som ellers var HK Privats 
ultimative krav.

HK Privat kommer dog med et 
foreløbigt nølende ja, fordi de har 

opnået forbedringer på andre om-
råder, herunder udvidelse af over-
enskomstens faglige område.

De få lyspunkter 
Som noget positivt i forliget er det 
endelig er lykkes de unge inden-
for 3F og Dansk Metal at sikre lær-
lingene en lønstigning, som sva-
rer til den samme kronestigning 
som for normalansatte.

Samtidig giver forliget øget 
fleksibilitet i forhold til fastlæg-
gelse af forældreorloven, samt en 
hævelse af pensionsbidraget til 
moren under barselorloven.

Et slag er tabt,  
men intet afgjort
Industriforliget blev et nederlag. 
De historisk lave lønstigninger 
blev ikke som forventet opvejet 
af markante fremskridt i forhold 
til efteruddannelse , seniorord-
ninger og tryghed.

Positivt er det dog, at industri-
forliget falder bort, hvis der ikke 
kommer et mæglingsforslag. Mæg-
lingsforslaget bliver kun realitet, 
hvis der opnås forlig på transport-
området, hvor kampen står mellem 
DI og 3F-transport. Her vil 3F forsø-
ge at opnå et langt bedre resultat 
i forhold til løn, efteruddannelse, 
seniorordning og løndumping.

Ekstremt lave lønstigninger, øget pres på  
37 timers ugen og egenbetalt seniorordning 
overskygger de få positive initiativer som  
industriens forlig også indeholder. Derfor  
anbefaler Fagligt landsudvalg, at de berørte 
medlemmer stemmer nej, hvis det hele ender 
med et samlet mæglingsforslag.

Enhedslisten inviterer  
til overenskomst-temamøder
Synes du også, det kan være svært at gennemskue, hvad der 
egentlig er forhandlet og hvad det betyder for dig?

Opfatter du også begreber som reallønssikring, socialdumping  
og 50 procent-reglen som fremmedord? Så er disse temamøder 
noget for dig!

Temamøderne finder sted:
6. marts i Odense, Absalonsgade 26, kl. 17-19
8. marts i Aarhus, Mindegade 10, kl. 17-19
13. marts København, Studiestræde 24, kl. 17-19

Tilmeld dig senest 2. marts på faglig@enhedslisten.dk. 
Der ydes rejserefusion efter Enhedslistens gældende regler.

Dansk Industris direktør Karsten 
Dybvad (th.) demonstrerer,  

hvor stor lønfremgangen bliver  
i de kommende år. 

Foto: dansk industri
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lærerlandsmøde præget 
af angreb på arbejdstiden

Hans Jørgen Vad,  
Enhedslistens Lærernetværk

At Danmarks Lærerforening (DLF) 
havde indkaldt til ekstraordinær 
kongres kun fire dage før Lærer-
netværkets landsmøde, gjorde det 
super-aktuelt at mødes.

Et af de centrale oplæg kom 
fra Jan Helbak, faglig konsulent i 
FOA-Aarhus. På uhyggeligste vis 
redegjorde han for, hvordan bu-
reaukratisering, markedsgørel-
se og teknokratisering som en 
svulst dræner ressourcer fra den 
offentlige sektor. Bare for Aarhus 
Kommune viser valide beregnin-
ger, at mindst ½ mia. går til nyt-
teløse ”kolde hænder”. Og her-
med menes der ikke fornuftig, re-
levant administration, men helt 
overflødige ledelseslag, konsu-

lenter og udbudsberegnere. Tallet 
er stigende og kunne sikkert sæt-
tes højere.

Når det er tilfældet for Aarhus 
Kommune, kan man jo kun gis-
ne om, hvad beløbet er på lands-
plan. Og her ser vi forklaringen på 
et stigende misforhold mellem de 
offentlige udgifter og den dalen-
de kvalitet af de offentlige ydel-
ser. Det skal vi have mere fokus 
på i Enhedslisten.

lærerne under pres  
fra kommuner
Med en salami-taktik har Kommu-
nernes Landsforening (KL) indledt 
et general-angreb på lærernes ar-
bejdstid – midt i overenskomstpe-
rioden. Det var dette angreb, der 
fik DLF til at indkalde til ekstraor-
dinær kongres i februar.

Frederiksberg er én af de kom-
muner, hvor lærerne har fået 
kniven for struben, så det var en 
engageret Ane Søegaard, lærer-
formand fra Frederiksberg, der 
holdt oplæg for lærernetværket. 
Hendes hovedpointe var at kom-
me ud på lærerværelserne med 
en aktiv og engagerende græs-
rodslinje. Det er der tradition for 
på Frederiksberg, hvilket vi også 
så kort efter landsmødet, hvor 

der var et stort, stort fremmøde 
i lærerforeningen på Frederiks-
berg. Også i Odense har vi set en 
sprudlende aktivitet med et me-
get velbesøgt lærermøde og en 
6-700-tallig protest-demonstra-
tion den 1. februar – det såkaldte 
”Fynske forår”.

”med håbet om  
en handlingsorienteret 
kongres”
Sådan sluttede en støtte-udta-
lelse fra lærernetværket til DLF’s 
kongres. Her blev der dog ikke 
vedtaget helt konkrete skridt 
mod KL’s offensiv. Men dog en ud-
talelse, som bl.a. varslede, at der 
skal ”etableres et tæt samarbej-
de mellem foreningen centralt 
og kredsene i forbindelse med 
genforhandlinger af de lokale ar-
bejdstidsaftaler. Danmarks Læ-
rerforening intensiverer dette ar-
bejde og vil stille de nødvendige 
resurser til rådighed for indsat-
sen.”

Om det så er svar nok på de lo-
kale frustrationer over central-
foreningens hidtil ret passive ind-
sats mod KLs offensiv må vise sig. 
Men viser der sig flere lærerpro-
tester, som i Odense og Frederiks-
berg, er det ikke bare noget, som 
DLF og lærere skal bakke op om. 
Det er en opgave for hele Enheds-
listen.

Kommunernes voldsomme angreb på lærernes 
arbejdstid var et af de store samtaleemner, da 
Enhedslistens lærernetværk afholdt landsmø-
de i slutningen af januar. På trods af den dystre 
dagsorden, blev landsmødet en positiv oplevel-
se, fuld af debat og inspirerende oplægsholdere.

Støt lærerforeningens kamp  
mod forringelser
Lærernetværkets landsmøde lørdag den 21. januar opfordrer En-
hedsliste-afdelinger landet over til at støtte DLF i sin kamp mod 
en yderligere forringelse af forberedelsestiden og hermed kvali-
teten i undervisningen.

Det gælder selvsagt, hvor KL’s angreb på arbejdstiden giver an-
ledning til konkrete konflikter. Men det vigtigste er bredt at bak-
ke op om DLF’s krav om, ”at politikere på alle niveauer er parate 
til at tage et medansvar for at skabe den gode skole.” Her kan En-
hedslisten spille en vigtig rolle, både i forhold til regeringsparti-
erne lokalt, men også i et samarbejde med fagforeningerne, elev-
organisationer og forældreforeninger.

Foto: Jacopast/Flickr
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Ny kritisk pædagogik på vej

Frede Nielsen Carstens  
og Søren K. Lauridsen,  
cand. pæd. og forfattere

Pædagogik er som fag filoso-
fisk (dvs. venskabelig og kær-
lig værdsættelse af visdom og 
skabelse af viden). Vi indskriver 
pædagogik i politisk filosofi, dvs. 
i kapitalismens forandring. Der 
er tale om fire faser, der i stigen-
de grad medfører international 
finanskapitalisme samt globali-
seret kapitalisme, som (be) her-
sker den nationale økonomi og 
politik.

Historisk set kan de fire faser 
karakteriseres således: 1. Karl 
Marx’ analyse af klassesamfun-
det. 2. Frankfurterskolens dan-
nelse af kritisk teori om frigø-
relse. 3. Øget bureaukratisering 
og kritik af den voksende under-
trykkelse, udbytning og frem-
medgørelse. 4. De seneste års ka-
pitalismekritik og kritik af over-
vågning og kontrol.

Øget kontrol  
og markedsgørelse
De seneste ca. ti år har nylibera-
lisme og nykonservatisme i fi-
nanskapitalismens kølvand søgt 
at dominere det pædagogiske felt 
bredt sagt økonomisk og politisk, 
ikke mindst gennem fusionerin-
ger af institutioner og indførel-
se af ledelsesstrukturer, der ska-

ber store afstande i beslutnings-
hierarkier. 

Konsekvensen for pædago-
gikkens praksisformer har væ-
ret en stadig øget borgerlig vær-
dikamp og kontrolforanstaltning 
og markedsgørelse i institutio-
ner og skoler. Som eksempler kan 
nævnes læreplaner i daginstitu-
tioner, detaljerede læseplaner og 
elevplaner i skoler, handleplaner 
i socialpædagogiske institutio-
ner, nationale tests, tests af per-
sonlig adfærd, undersøgelser af 
læsefærdigheder og kundskaber 
i dansk, matematik og naturfag. 
Der er tale om at øge kravene til 
pædagogerne og lærerne om for-
maliserede evalueringsformer og 
dokumentationskrav, der ikke får 
konkret betydning for pædago-
gikkens egenart, men er en slags 
´Big Brother 2.0 .́

De ansatte og børn og unge er 
forsøgt passiviseret og kontrol-
leret i form af isolering af den en-
kelte, en form for nyliberalistisk 
individualisering. Der kan tekno-
logien bidrage på to måder: ma-
nipulerende eller selvstændiggø-
rende.

Kritisk-pædagogiske 
værdier
Det enkle gensvar er, at pæda-
gogerne må tage sagen i egen 
hånd og bruge de ydre, forringe-
de vilkår ud fra kritisk-pædagogi-

ske værdier. Der har da også væ-
ret en række reaktioner på den-
ne forskelsgørelse af individer 
og institutioner, hvor de ansatte 
har taget over i form af pædago-
giske reaktioner i praksis og teo-
ri. Det er især sket i selvformule-
rede forsøgs- og udviklingsarbej-
der gennem de seneste 10-15 år 
(forandringsprojekter).

Det kan være gennem udvik-
ling af en kritisk-konstruktiv pæ-
dagogik i et fritidshjem. Eller et 
demokratisk eksperiment med 
at inddrage forældre og lærere i 
et samarbejde, med henblik på at 
øge forældres indflydelse i en fol-
keskole eller at udvikle en eva-
lueringskultur med inddragel-
se af elever/studerende i en han-
delsskole. At udvikle selvbestem-
melsespædagogik, der inddrager 
børn i skabelse af deres egen kul-
tur i en børnehave, eller hvordan 
der kan skabes helhed og kvali-
tet i en skolefritidsordning. El-

ler det kan dreje sig om samarbej-
det mellem en skole og et behand-
lingshjem, hvor de anbragte børn 
inddrages i dagligt praktisk arbej-
de i et landbrug på en gårdsko-
le mm. I 00érne har kritisk pæda-
gogik været tænkt ind i og en del 
af en anerkendelsens pædagogik, 
f.eks. i projektet ’fælles ledelse’ af 
en daginstitution og skole.

Der har ligeledes udviklet sig 
en række kritiske pædagogiske 
strømninger i teori og praksis, ek-
sempelvis dele af relationspæda-
gogik, narrativ pædagogik, rum-
meligheds- og inklusionspæda-
gogik og aktionslæring, der alle 
skal ses som muligheder i nye kri-
tiske pædagogikker. De ovenfor 
nævnte forandringsprojekter vil 
bl.a. udvikle kritiske værdier som 
eksempelvis retfærdighed, soli-
daritet, demokratisk selvstyre, 
kritisk bevidsthed og værdi- og 
identitetsskabelse.

De er delvist støttet af frem-

i ti år har det pædagogiske område været  
underlagt en borgerlig værdikamp, som har  
ført kontrolforanstaltninger og markedsgørelse 
med sig. modsvaret er en ny kritisk pædagogik, 
som kan lære børn og unge at møde samfundet 
med en kritisk bevidsthed.

’Ny kritisk pædagogik’ vil formulere hvad pædagogikkens opgave og vær-
dier går ud på aktuelt. I bogen skues der samtidig tilbage i tiden for at erin-
dre den kritiske tænkning og praksis.
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synethed i dele af såvel kom-
muner, regioner og ministerier 
ikke mindst gennem traditionel 
opfordring og økonomisk støt-
te til forandringsprocesser. Læ-
reres og pædagogers grundud-
dannelse (professionshøjskoler) 
samt videregående og universi-
tære institutioner har priorite-
ret økonomisk for at få sat udvik-
lingsprocesser i gang og støttet 
pædagogikkens fortsatte udvik-
ling. Det gælder også BUPLs Ud-
viklings- og forskningfond.

Det moderne samfunds 
muligheder og udfordringer
Ny kritisk pædagogik drejer sig 
om det sunde, det skønne, det 
gode og det sande – for at sige det 
med begreber der også medtæn-
ker antikkens pædagogiske te-
maer. 

Sundhed er en del af den ny-
kritiske pædagogiske praksis. I 
det moderne samfund kan sund-
hedspædagogiske værdier (om-
sorg, venskab, kærlighed) være 
tilstede f.eks. i breddeidræt som 
sociale og kulturelle værdier, men 
det er også tale om forebyggelse 
af livsstilssygdomme og stræben 
mod en humanistisk orienteret 
harmoni, nye former for trivsel 
og hjælp til at få et bedre liv. Pæ-

dagogen kan udfolde kritik i pro-
cesser, hvor børn og unge får mu-
lighed for at opleve både idræt og 
sundhed (bevægelse, leg og glæ-
de) i et samfundsperspektiv. 

Et andet perspektiv er det 
æstetiske, da nykritisk pædago-
gik også inddrager det skønne. I 
det hypermoderne samfund ud-
fordres den æstetiske dannelse 
uafbrudt af informationstekno-
logiens aggressive kommunika-
tionsformer. Internettets sprog, 
sms-sprog, mobiltelefonens 
uanede nye teknologiske mulig-
heder, iPod, Wii-teknologi og me-
get andet. Vi er blot ved starten 
af det som også kaldes Web 2.0 
– og den æstetiske dimension er 
en nødvendig del af både hver-
dagen, opdragelsen og pædago-
gikken. Nysgerrighed, kreativi-
tet, ekspressivitet og selvrealise-
ring er dannelseskategorier både 
i daginstitution og skole. Men det 
er også nødvendigt med en kritisk 
refleksion i forhold til alle de nye 
medier – det at kunne standse op 
og finde sig selv både børn, unge 
og voksne i den samfundsmæssi-
ge forandring.

Det gode og det sande
En ny kritisk pædagogik drejer sig 
også om det gode, moral og etik. 

Koblingen af det kollektive og det 
individuelle er vigtig i det moder-
ne samfund og i de pædagogiske 
institutioner. Det er nødvendigt, 
at læring og dannelse i dag er ret-
tet mod at udvikle et mere nuan-
ceret perspektiv på selvforståel-
se og individualitet i fællesska-
bernes rammer. Langt de fleste 
børn og unge er altid parate til at 
kunne gå ind i forskellige former 
for sociale fællesskaber. Men ikke 
alle har erfaring med at deltage 
og kræver pædagogisk støtte. En 
række moralske og etiske værdier 
er nødvendige i pædagogisk prak-
sis. Det er anerkendelse og selv-
tillid på det direkte menneskelige 
plan. Det er ligeværd, ansvar, re-
spekt og solidaritet på det grup-
pemæssige og sociale plan. Og det 
er tolerance, viden om rettighe-
der og almen agtelse på det sam-
fundsmæssige plan.

Det sande er den erkendelses-
mæssige dimension i pædagogik, 
altså et spændingsfelt der drejer 
sig om samtale, dialog, gensidig 
kommunikation, refleksion, ind-
sigt og erkendelse. Værdier der 
således søges fremmet er enga-
gement, fordybelse og dannelse 
af mening og betydning. At kom-
me bag om tingene, at få udfor-
sket viden i dens forskellige for-

mer og vurdere kvaliteten af vi-
den. Det er at kunne kombinere 
elementer fra forskellige former 
for indsigt og færdigheder, såle-
des at der dannes meningsfulde 
sammenhænge, der rummer det 
sande, sandhed og sandfærdig-
hed. 

Samfundskritisk dannelse
Opsamlende kan siges, at det er 
nødvendigt med ny fokus på dan-
nelsesperspektivet som basis for 
den kritiske tænkning. Ved dan-
nelse forstår vi en kritisk de-
mokratisk proces, der bygger på 
samhørighed og fælles søgning 
efter indsigt og viden, refleksive 
beslutninger, erfaringsudveks-
ling og formulering af problema-
tikker, der bør undersøges. Det 
er katastrofalt om dannelse for-
svinder ud i den blå luft. Pædago-
giske institutioner uden et mul-
tietnisk dannelsesbegreb vil i et 
langt generationsperspektiv be-
tyde en befolkning uden kulturel 
samhørighed. 

Derfor skal dannelse som pæ-
dagogisk kategori reformuleres i 
en samfundskritisk vinkel. Det er 
hvad ’Ny kritisk pædagogik’ sig-
ter mod – og det er pædagogers 
og læreres aktuelle og fremtidi-
ge opgave.
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Enhedslistens ældrestyrke

Simon Halskov, Rød+Grøn

Vi befinder os i Borgernes Hus på 
Søborg Hovedgade, nordvest for 
København. Her er hjemmesmur-
te sandwich, kaffe og te – og ikke 
mindst en flok veloplagte parti-
kammerater, primært fra Glad-
saxe-afdelingen, men også En-

hedslisten i Ballerup, Herlev og 
Brønshøj-Vanløse er repræsen-
teret. De kalder sig ’Ældrestyr-
ken’ og indleder vanen tro dagens 
møde med en sang (”Når jeg ser et 
rødt flag smælde”). Normalt ak-
kompagnerer harmonikaspilleren 
Niels, men han kunne desværre 
ikke komme i dag.

Jeg er blevet inviteret af Ole 
Nielsen og Dorthe Harvest, som 
begge er blandt Ældrestyrkens 
initiativtagere og tovholdere. Da 
jeg spørger forsamlingen, hvor-
dan det hele startede, bliver der 
først stille, men så tager Dorthe 
ordet.

– Ældrestyrken startede vist-
nok for to år siden, eller… hvornår 
var det nu? Vi kan jo ikke rigtig 
huske mere, ha, ha (hele forsam-
lingen griner højlydt).  Jo, for tre 
generalforsamlinger siden blev 
det besluttet at starte Ældrestyr-
ken op, husker Dorthe.

Fælles for initiativtagerne var, 
at de var trætte af at høre ældre 
mennesker som dem selv omtalt 
som ’ældrebyrden’. En meget grov 
og misvisende betegnelse for 
mennesker, som har bidraget med 
en masse til samfundet og som 
stadig har meget at byde ind med, 
erklærer Ældrestyrkens medlem-
mer samstemmende.

– Vi mener, at vores aldersgrup-
pe har både kompetencer og erfa-
ringer, vi kan bidrage med – også 
i Enhedslisten, fortæller Dorthe.

Fattige pensionister
Og de er skam aktive i Enhedsli-
stens ældrestyrke. De sender læ-
serbreve til lokalaviserne, snak-
ker med byrådsmedlemmerne og 
kommer med forslag til det loka-
le ældreråd, når der er sager, der 
vedrører de ældre – og det er der 
hele tiden.

– Borgerservice skal på sigt 
nedlægges og alt skal digitalise-
res. Der skal vi på banen. Vi kan 
ikke tvinge almindelige menne-
sker til at skulle købe en compu-
ter. Der er mange, der kun har den 
almindelige folkepension at leve 
for, forklarer Ole.

Herefter snakkes der livligt om 
den store gruppe pensionister, 
som er fattige.

– Jeg har henvendt mig til Æl-
dresagen, og de siger, at hele 35 
procent af landets pensionister 
kun har folkepensionen at leve 
for. Og så er man altså fattig, un-
derstreger Ole.

landsdækkende 
ældreudvalg
Der er dog ikke kun plads til al-
vorsord, når ældrestyrken mø-
des. De hygger sig altid, med fæl-
les spisning og sang, og det er gra-
tis at deltage.

– Vi ønsker virkelig, at idéen 
skal sprede sig til andre og stør-
re afdelinger. Vi har et potentiale i 
den her aldersgruppe. Og så er det 
hyggeligt at være sammen, siger 
Dorthe.

– Vi har foreslået, at Enhedsli-
sten nedsætter ældreudvalg på 
landsplan, hvori der kunne sid-
de repræsentanter fra forskelli-
ge egne af landet. Selvom vi er et 
ungdommeligt parti, er vi mange 
ældre. Og vores ældrepolitik kunne 
godt styrkes, lad os bare sige det 
pænt, siger Ole med et glimt i øjet.

Ældrestyrken

i Søborg mødes en gruppe ældre Enhedsliste-
medlemmer den sidste torsdag i hver måned.  
De kalder sig Ældrestyrken og har planer om,  
at Enhedslisten skal have et ældreudvalg.

Det mener Ældrestyrken
• Satspuljen skal fjernes. Alle i samfundet skal være med 
 til at hjælpe de svageste, og derfor skal pengene til disse  
 specifikke opgaver finansieres via Finansloven.
• Alternativerne til den digitale kommunikation skal bevares. 
 Mange ældre mennesker har aldrig rørt en PC, og folkepen- 
 sionister uden anden indtægt har ikke få råd til at anskaffe sig  
 udstyret.
• Der skal fokus på Den sociale Pensionsfond. Den rummer 
 milliarder af kroner, indbetalt af lønmodtagerne, som aldrig  
 er kommet til udbetaling, selvom pengene var tiltænkt  
 som en tillægspension til landets pensionister.
• De hemmelige kartoteker – både PETs og AIC’s (Arbejder-
 bevægelsens Informationscentral) – skal åbnes. Det er vores  
 generation, der er blevet aflyttet og registreret, og vi vil vide,  
 ’hvad kartotekerne indeholder.
• Trafikomlægninger, nedlæggelse af stoppesteder osv., giver 
 mange problemer for ældre og dårligt gående. Derfor skal  
 der tages mere hensyn til ældre, når der træffes beslutninger  
 på trafikområdet.
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HOVEDBESTyrElSEN

mellem frustration og fest
Der var plads til både frustrationer og fest, da Enheds-
listens Hovedbestyrelse afholdt møde i starten af fe-
bruar. 

Frustrationen kom i høj grad til udtryk under diskussionen af 
den politiske situation. For hvad er det værd at vinde valget og 
sikre en ny regering, når denne gør alt hvad den kan for at undgå 
at lave en ny politik sammen med os – og i stedet kaster sin kær-
lighed på de borgerlige?

I denne situation er det vigtigt at holde tungen lige i munden. 
For selvfølgelig skal regeringen kritiseres for sit manglende po-
litiske mod og knæfald for de borgelige. Men vi må samtidig vise, 
at vi er klar til at forhandle. Det skal være regeringen, der vælger 
os fra. Vi skal vise, at en ny politik er mulig. Ellers risikerer vi, at 
befolkningen mister troen på, at forandring er mulig.  

Det sidste skal vi for alt i verden forhindre. Og det kræver 
hårdt arbejde og aktivisme – både indenfor og udenfor parla-
mentet. Vi skal presse regeringen til at føre en ny politik, og det 
kræver, at vi er til stede i de folkelige bevægelser såvel som i for-
handlingslokalet. 

Festligt årsmøde 
Årsmødet i maj tegner derimod til at blive en kæmpe fest. Fak-
tisk så kæmpe, at vi knapt kan være i Korsgadehallen på Nørre-
bro, som vi plejer.  
For der er sket meget siden sidste årsmøde. Vores folketinggrup-
pe er tredoblet. Vi er nu over 8000 medlemmer. Og ti forbande-
de år med VKO er væk. Alt dette skal selvfølgelig fejres med ma-
ner på årsmødet. 
Men der bliver også plads til en række vigtige politiske diskussi-
oner, såsom boligbeskatning, vores forhold til FN og meget an-
det. Årsmødet er også stedet, hvor vi konkluderer på den strate-
gidebat, som partiet skal igennem dette forår.
For selvom målet for vores politiske kamp ligger fast, så er det 
vigtigt, at vi kan se sammenhængen mellem målet og vores nu-
værende praksis. Og det er vigtigt, at vi ved, hvor vi er på vej hen 
på mellemlang sigt, og at det bringer os tættere på socialismen.

Brian Skov Nielsen
Medlem af Enhedlsistens hovedbestyrelse

Enhedslistens byrødder rykker
Kommunalpolitik har et ufortjent ry for at være kedeligt, men når 
sparekniven rammer skoler, børnehaver og biblioteker – så kom-
mer folk op af stolene. Derfor er det også vigtigt at Enhedslistens 
nuværende og kommende byrødder, samt andre med interesse 
for det kommunalpolitiske, er godt klædt på, når kampen for for-
bedringer skal stå rundt om i kommunerne. 

Derfor besluttede hovedbestyrelsen på sit møde i den første 
weekend af februar at oprette Enhedslistens kommunalpolitiske 
udvalg. Ideen er at skabe et forum for politik- og idéudvikling med 
et praktisk lokalpolitisk sigte. Udvalget skal således være med til 
at styrke den kommunalpolitiske debat i partiet – og udvalget er 
da også allerede trukket i arbejdstøjet. 

Således holder udvalget sit første møde den 21. april 2012. Mødet 
vil have form som et seminar om miljø- og klimapolitik. Alle med-
lemmer af Enhedslisten er velkomne, og der ydes rejserefusion.

Vil du være med i udvalget,  
så send en mail til: 

landskontoret@enhedslisten.dk eller ring på tlf. 3393 3324.

Tag med til 1 års jubilæum  
for Anstændighedens Plads

lørdag den 10. marts

Alle venner og støtter fra hele landet inviteres til Anstændighe-
dens Plads i Svendborg. Anledningen er, at der nu er blevet de-
monstreret i et helt år, lørdag efter lørdag, for en anstændig be-
handling og syge og sygemeldte i Svendborg og andre kommuner.

I dette forår skal der laves reformer på sygedagpenge, førtids-
pension, fleksjob og kontanthjælp, så det er vigtigt at sende et 
kraftigt signal til Christiansborg om, at der er aktivitet og mod-
stand ude i landet.

 Program:

11.30–14.30  på Anstændighedens Plads i Svendborg, 
 med taler af bl.a. Finn Sørensen.

Gratis transport fra Østdanmark
Kl. 8.00 fra København, med opsamling ved Transportcenter 
Køge (Statoil) og Transportcenter Slagelse (Statoil). Ankomst 
Svendborg ca. kl. 11. Retur ca. kl. 15 med ankomst i København kl. 
18. Tilmelding til  jeanne.toxvaerd@gmail.com eller på Facebook-
gruppen “1 års Jubilæum for Anstændighedens Plads.

Gratis transport fra Vestdanmark 
Kl. 7 fra Aalborg, med opsamling ved Randers Banegård kl. 8, Aar-
hus Musikhus kl. 8.30, Horsens Banegård kl. 9.30 og Vejle Bane-
gård kl. 10. Ankomst Svendborg ca. kl. 11.15. Retur ca. kl. 15 med 
ankomst i Vejle kl. 16.30, Horsens kl. 17, Aarhus kl. 18, Randers kl. 
18.30 og Aalborg kl. 19.30.

Tilmelding til jespersteppat@yahoo.dk eller tlf. 40272540.

 Bustransporten er arr. af div. Enhedslisten-afdelinger.

Organisationsværkstedet ”Byg op!”

31. marts-1. april

Seminar for afdelinger i Østdanmark. Få fyldt masser af redska-
ber i afdelingens værktøjskasse! Læs mere i Afdelingsnyt.

Tilmeldinger via afdelingens kontaktperson til  
landskontoret@enhedslisten.dk. 
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Debat
Indlæg til debatten må højst fylde 3.000 enhe der (inkl. mellemrum). Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller returnere indlæg,  
der overskrider denne grænse. Fremhævelser i teksten mar keres udelukkende med kursiv. Forfatterens navn angives med navn  
og Enheds liste-afdeling, evt. tillidshverv i Enhedslisten. Ind læg bringes så vidt muligt i det førstkommende nummer, efter det er modtaget. 

Redaktionen

  Om Enhedslistens principprogram   

Michael Voss, Roskilde

Pelle Dragsted/Stine Brix og 
Anne Mette Eliasson argumente-
rer i sidste nr. af R+G for, at vi skal 
skrive Enhedslistens princippro-
gram helt forfra.

Men det er en fattig programdis-
kussion, de tre lægger op til. Det 
handler alt sammen om form og 
formulering: Det nuværende pro-
gram bliver ”misforstået”, retorik-
ken ”virker” tom og krigerisk. Der-
for skal det ”omformuleres”, de ek-
sisterende pointer skal stå ”skar-
pere”. Programmet skal være mere 
”forståeligt” og ”appellerende”.

Hvis det er det eneste problem, 
så er det lige før, vi kunne overlade 
opgaven til et kommunikations-
bureau eller et kvalificeret udvalg 
af partiets dansk-lærere og jour-
nalister – i stedet for at involvere 
alle partiets medlemmer gennem 
en eller to årsmødeperioder.

Men er det nu også kun form 
og intet indhold? Anne Mette Eli-
asson opremser en hel masse ud-
tryk, som folk ikke forstår eller li-
gefrem bliver skræmte af. Men 
skulle vi ikke lige først finde ud af, 
om vi er enige i indholdet – så kan 
vi altid bagefter se, om det kan si-
ges med andre ord.

Er vi enige om, at der er brug for 
”et fundamentalt brud med kapi-
talismen” og ”en socialistisk sam-
fundsomvæltning”? Eller skal vi 
ændre programmet, så vi bliver 
fortalere for en gradvis demokra-
tisering og kollektivisering af øko-
nomien, en udvikling af samfun-
det, der skridt for skridt fører frem 
til socialismen? Eller skal vi måske 
ligefrem droppe ideen om en revo-
lution, der baner vejen for socialis-
men – og i stedet gøre bevægelsen 
til alt og målet til intet?

Er vi enige om, at samfundet 
er opdelt i klasser, og at arbej-
derklassen står i modsætning til 
den herskende klasse/kapitalist-
klassen, og at det er denne mod-
sætning, der er drivkraften, når 
vi skal afskaffe kapitalismen? El-
ler skal vi bare styrke samfundets 
sammenhængskraft, indføre no-
gen mere kollektive ejendomsfor-
mer og få demokratiet til at virke 
lidt bedre?

Er vi enige om, at det er arbej-
derklassen – i vores brede defini-
tion – der kan afskaffe kapitalis-
men og indføre socialismen, når 
den selv går i bevægelse, demon-
strerer og strejker og opbygger 
sine egne demokratiske organi-
sationer. Eller skal vi ændre pro-
grammet og fokusere på, hvor-
dan vi overbeviser flere og fle-
re borgere om, at de skal stemme 
på Enhedslisten, så vores folke-
tingsmedlemmer kan gennem-
føre flere og flere reformer – med 
lidt opbakning fra en aktiv fagbe-
vægelse og andre græsrødder?

Det er da værd at diskutere, og 
det kan blive en diskussion, som 
Enhedslisten får stor gavn af. 
Men det forudsætter, at de, der 
ikke er enige med indholdet i vo-
res nuværende principprogram, 
kommer ud af busken og argu-
menterer for det.

Derfor må en nyttig program-
diskussion nødvendigvis starte 
med konkret kritik af det nuvæ-
rende program. Når vi har brugt 
tid på at afklare, hvor grundlæg-
gende og omfattende kritikken 
af det nuværende program er, 
kan vi tage stilling til, om vi skal 
rette og forbedre det, eller om 
flertallet mener, at det er så galt 
afmarcheret, at vi må begynde 
helt forfra.

En fattig programdiskussion
Pelle Dragsted, Frederiksberg,  

og Stine Brix, Nørrebro Park

Alene det at ændre på sprog og 
form i programmet vil være et 
stort fremskridt. Store dele af 
programmet er skrevet i et arka-
isk sprog, som mennesker uden 
en lang tradition på venstreflø-
jen er fremmedgjorte overfor, og 
som fører til mange misforståel-
ser. Det kan og skal vi gøre bed-
re. 

Den proces klares ikke ved at 
hyre dansklærere eller kommuni-
kationsfolk ind fra sidelinjen til at 
skrive programmet om – både for-
di det er vigtigt, at vi sammen ud-
vikler et sprog, som beskriver vo-
res visioner, men også fordi det 
naturligvis er årsmødet, som i sid-
ste ende skal vedtage et princip-
program.

Men Michael har ret i, at uklar-
hederne ikke kun er sproglige, 
men også indholdsmæssige. Et 
eksempel på en sådan uklarhed 
er, at det ikke fremgår klart af vo-
res program, om vi forestiller os, 
at folketinget skal eksistere un-
der socialismen. Det er nok et 
spørgsmål, som mange gerne så 
et klart svar på. 

Et andet eksempel er, at det er 
uklart, om vi forestiller os en ren 
planøkonomisk model eller hvor-
dan vi i modsat fald forventer, at 
distributionen skal ske. Med de 
erfaringer, der er gjort med plan-
økonomi, ville det nok også være 
noget, som mange kunne ønske 
et svar på. På samme måde me-
ner vi, at det skal gøres langt kla-
rere, at den revolution Enhedsli-
sten ønsker, skal ske fredeligt og 
demokratisk.

Til gengæld må vi melde hus 
forbi, når Michael insinuerer, at 

vi ønsker et opgør med den ide-
ologiske kerne i programmet. 
Hvis Michael tror, at vi vil gøre 
op med den marxistiske sam-
fundsopfattelse og ønsket om 
et grundlæggende opgør med 
kapitalismen eller at vi vil gøre 
om med opfattelsen af, at folke-
ligt engagement er forudsæt-
ningen for forandringer, så kan 
han ånde lettet op. Det ønsker vi 
ikke. 

Et nyt program, der retter op 
på de sproglige og indholdsmæs-
sige uklarheder, vil efter vores 
mening styrke Enhedslistens vi-
sion. Men herudover er det op-
lagt, at vi også tager fat på dis-
kussionen om, hvor bred En-
hedslisten skal være – eller med 
andre ord, hvor mange slags so-
cialister, vi mener, hører hjemme 
hos os. 

Enhedslisten har fra sit ud-
gangspunkt favnet socialister 
fra flere forskellige tendenser – 
og med forskellige synspunkter 
på en række spørgsmål. I en pro-
gramdiskussion skal man der-
for være meget bevidst om, hvor 
man lægger snitfladerne. 

Er det f.eks. afgørende for 
at være med i Enhedslisten, at 
man har en bestemt opfattel-
se af, hvordan en overgang til 
en socialistisk økonomi præcis 
vil foregå? Med andre ord skal vi 
tage stilling til, om programmet 
skal være snævrere end det nu-
værende – eller bredere, så det 
kan omfatte flere slags sociali-
ster. 

Det spørgsmål er ikke mindst 
vigtigt i en situation, hvor de an-
dre partier, der engang fandtes på 
venstrefløjen, er rykket ind over 
midten og fører rendyrket bor-
gerlig politik.

Svar til Michael Voss
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Niels Rolskov  
og Thyge Pind, Køge

Før under og efter den vel over-
ståede folketingsvalgkamp har 
vores mål og formuleringer om-
kring Enhedslistens centrale 
DNA, Revolution og Socialisme/
Kommunisme været under be-
skydning fra såvel fjender som 
venner.

Der er næppe grund til at undre 
sig over en organisation som vo-
res der er vokset fra nogle få hun-
drede rimeligt velskolede med-
lemmer fra de oprindelige stif-
terpartier (DKP, VS og SAP) til nu 
mere end 8000 medlemmer vil 
have et latent behov for debat og 
ikke mindst historisk, økonomisk 
og filosofisk læring om marxisme 
og kapitalisme.

Vi træder vist heller ikke no-
gen over tæerne hvis vi konsta-
terer at teoretisk skoling har væ-
ret et svært forsømt område i En-
hedslisten og vi derfor i dag står 
med en meget ”fortyndet” viden 

på basale områder og en viden der 
er stærkt personbåren.

Uden en skarp, præcis og ved-
holdende kritik af kapitalismen 
som samfundsform har Enheds-
listen reelt ingen eksistensberet-
tigelse.

Vores daglige politik omfatter 
mange områder der er nødvendi-
ge og sympatiske; men som fort-
sat ville have mange varmhjerte-
de ildsjæle til at tale deres sag om 
vi var væk – tænk på Dansk na-
turfredningsforening, Økologisk 
landsforening, Bedsteforældre for 
asyl, Rådet for bæredygtig trafik, 
Dyrenes værn, Det levende hav – 
listen kan forsættes længe endnu.

Forskellen på disse mange orga-
nisationer og deres fine engage-
menter i politikområder der ligger 
os nær er, at de alle fungerer in-
denfor og accepterer kapitalismen 
og det borgerlige demokrati (eller 
det borgerlige diktatur som Marx 
mere korrekt kaldte det) – forskel-
len på dem og os er jo præcist at vi 
fra starten reelt har konstateret 

at den kapitalistiske udbytning og 
undertrykkelse er hovedårsagen 
til de mange sociale, demokratiske 
og globale økologiske problemer vi 
dagligt kæmper med og en samlet 
løsning først findes på den anden 
side af en samfundsmæssig æn-
dring (vil helt sikkert for borger-
skabet opfattes som en revolution 
for os andre som en befrielse) hvor 
man ikke længere producerer for 
profit men for behov.

Opgaven nu er ikke at relati-
vere begreber som revolutionær 
omvæltning eller kampen for et 
socialistisk/kommunistisk sam-
fund men derimod at uddybe og 
konkretisere hele partiets viden 
og indsigt i disse begreber så vi 
ikke står og ligner en flok forvir-
rede får når højrepressen (det er 
som bekendt 99 % af den danske 
presse!) søvngængeragtigt prø-
ver at stikke kniven ind hvor de 
forventer det gør mest ondt! Lad 
os i stedet gøre denne debat til 
vores styrke. Og ikke som det flere 
gange skete under valgkampen, 

som den bløde bug. Hvad er mere 
herligt end at løfte sig op over den 
daglige sump af fortrædeligheder 
som efterløn, robotstøvsugere 
og bededagsafskaffelse og i ste-
det debattere hvad det er for et 
samfund vi i fællesskab vil udvik-
le når økonomisk udbytning og 
fremmedgørelse er noget der kan 
læses om i historiebøgerne?

Vi skal også være meget mere 
konkrete når vi inkluderer eller 
ekskluderer bevægelser vi på den 
ene eller anden måde er beslæg-
tede med. Det virker uigennem-
tænkt og uværdigt når vi offi-
cielt slår hånden af gamle venner 
som PFLP og FARC i al væsentlig-
hed blot fordi US og EU har fun-
det det betimeligt at sætte dem 
på en håbløs terrorliste – der er 
jo en verden til forskel på at øve 
kammeratlig kritik i forhold en-
kelt episoder og taktikker og så 
at slå hånden af kammerater der 
kæmper mod de mest modbyde-
lige besættelsestropper og fasci-
stiske regimer.

Hold kanten skarp

Keld Andersen, Aarhus

Hvis vi bruger begreber som ikke 
forstås eller som kan misbruges 
til at tegne et fortegnet billede af 
Enhedslisten, så må der rettes op 
på det. Her er mit bidrag.

Går vi ind for revolution? Hvad 
betyder revolution? Det bruges jo 
i mange sammenhænge ikke bare 
de politiske. Men det betyder alt-
så omvæltning. Der kommer noget 
nyt til som ikke bare er en fortsæt-
telse af det gamle men som bryder 
med det gamle. Det er ikke bare en 
fortsættelse af dagsordenen men 
en hel ny dagsorden. Så ja vi øn-
sker en sådan omvæltning som 
flytter magten fra pengemagten 
og tilbage til folket eller folkesty-
ret. Går vi ind for en voldelig revo-
lution? Nej, vi tilstræber en frede-
lig politisk kamp. Men politisk vold 
og undertrykkelse kan blive sat 
ind før og efter en revolution for at 

forhindre denne. Det er ofte kon-
tra-revolutionerne der er blodige 
– det viser historien mange ek-
sempler på. Jeg er helt enig når Per 
Clausen skriver ”Det er vores op-
fattelse, at vold og væbnet kamp, 
er midler der kun bør benyttes, 
når muligheden for at bruge andre 
midler er udtømt”

Nå men hvad så med socialis-
men? Det er jo rigtigt når Peder 
Meyhoff skriver ”vi er nødt til at 
tilbageerobre ordet ”socialisme” og 
han angiver at indholdet er – mere 
frihed – mere demokrati og mere 
fællesskab. Jeg er enig. De forsøg 
der har været på at oprette stater 
med socialistisk sigte har alle væ-
ret af den totalitære autoritære 
type som Sovjet udviklede og eks-
porterede. Selvom de kaldte sig so-
cialistiske var de i mine øjne ikke 
socialistiske. Socialismeforståel-
sen som den opstod med de tidlige 
socialister, syndikalister og anar-

kister er knyttet til den franske 
revolutions paroler om frihed, lig-
hed og broderskab. En parole som 
den borgerlige parlamentarisme, 
socialisterne og det liberale bor-
gerskab hver især fik forskelligt 
ud af. Alt afhængigt af klasseinte-
resserne. Bolsjevikkerne i Rusland 
satsede på at gribe magten og bru-
ge staten til at beholde magten og 
derpå iværksætte en lyn-industri-
alisering af samfundet som kun-
ne skabe den arbejderklasse, der 
skulle være ledende i samfundet. 
Det endte med et parti-diktatur 
og i sidste ende med en enevældig 
diktator. I historisk sammenhæng 
er det set før og kaldes Bonapar-
tisme. Stalinismen repræsente-
rer en kontra-revolution i fht. den 
russiske revolutions oprindelige 
hensigter og demokratiske råds-
organisering og det blev socialis-
mens totale modsætning selvom 
de i ord og programmer hævdede 

det modsatte. Og de stalinistiske 
regimer blev brugt som skræm-
mebillede mod socialismen og bli-
ver stadigvæk brugt således. Selv-
om kapitalismen i forrige århund-
rede bevægede sig fra krig til krise 
og til krig igen og uafladelig viser 
sin manglende evne til at danne 
rammer for frihed, lighed og bro-
derskab, så udmøntede den sta-
dig stigende utilfredshed med ka-
pitalismen sig ikke i socialistiske 
omvæltninger i de udviklede kapi-
talistiske lande fordi alternativet 
var skræmmebilledet i øst. Kapi-
talisterne har meget at takke Sta-
lin for.

Vi bliver nød til at vende os mod 
socialistiske teoretikere som ud-
viklede teorier indenfor den bor-
gerlige parlamentarismes ram-
mer f.eks. Gramsci som taler om 
en sej kamp nedefra for at erobre 
position efter position. Folkemagt 
mod pengemagt.

Socialisme debatten
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Erik Thyge Nielsen,  
Frederikshavn

Principprogrammet er til debat. – 
Nuvel. Enhedslisten er et Marxi-
stisk parti.

I 1848 angiver Marx og Engels 
to veje for klassekampen. Klasse-
kampens ”enten – eller”, hvor ar-
bejderklassen via revolution sik-
rer den øjeblikkelige opløsning 
af hele statsmagtens centralap-
parat og gennemfører ”proleta-
riatets diktatur” og dermed det 
klasseløse samfund. Og klasse-
kampens ”både – og” med politisk, 
økonomisk og social vækst inden 
for rammerne af den kapitalistisk 
– demokratiske stat.

 Klassekampens ”enten – eller” 
gennemførtes 1917 i Rusland. Mil-
lioner af mennesker døde af sult i 
årene frem mod 1920. Frihedens 
lys slukkedes. Som efter den bor-
gerlige revolution i Frankrig 1792, 
forrådes revolutionen. Og revo-
lutionens ledere likvideres som 
antirevolutionære forrædere. Et 

diktatorisk etpartisystem, base-
ret på militæret, sikkerhedsstyr-
ker, hemmeligt politi, statskapi-
talisme og millioner af slavers ar-
bejde etableres.

I Stalintiden udryddedes fle-
re russere, end Hitler formåede 
at udrydde af mennesker under 
hele 2. verdenskrig.

Ønsker vi som demokratisk, so-
cialistisk pari virkelig fortsat et 
principprogram, der stiler mod 
klassekampens ”enten – eller”, 
mod ”proletariatets diktatur”?

Hvis ikke, hvis vore børnebørn 
og deres børn skal have mulighe-
den for en fremtid i et samfund, 
hvor frie klasser i åben liberalistisk 
og socialistisk dialog kæmper om 
udviklingen af, hvad flertallet gen-
nem parlamentariske og arbejds-
mæssige forhandlinger og beslut-
ninger skønner er til bedste for in-
dividet og det samfundsmæssi-
ge fællesskab, kan vi fortsætte ad 
den vej, hovedparten af arbejder-
bevægelsen i Vesteuropa allerede 
følger, klassekampens ”både – og”.

Revolution eller evolution?

Martin Mørch, Skive
 

I januarnummeret foreslår Peder 
Meyhoff, at vi ikke bruger ”værdi-
ladede og upræcise begreber” som 
socialisme, for ikke at give am-
munition til borgerlige journa-
lister.  I februar moderer han det 
så til, at vi skal ”tilbageerobre or-
det”,  så socialisme beskriver et 
samfund der  ”bliver mere demo-
kratisk og mere baseret på fæl-
lesskab og solidaritet”  Det er jo 
svært at være uenige i, men det 
er ikke tilstrækkeligt, I januar 
skriver han, at ”for os handler det 
om en retning, og ikke et bestemt 
endemål” og gentager det i febru-
ar. Jo det gør det. 

Det handler om at afskaffe ka-
pitalismens herredømme over 
de værdier, arbejderbefolknin-
gen har skabt. At bringe dem un-
der fællesskabets demokratiske 
kontrol. I min ordbog er det socia-

lisme. Så endemålet betyder no-
get. Lige så meget som de erfa-
ringer, vi drager i arbejdet for at 
nå målet, både erfaringer med at 
organisere kampen demokratisk, 
og med hvilken modstand vi skal 
forvente. Det er alt sammen erfa-
ringer, der gerne skulle opsamles i 
vores program. 

Det er vigtigere end om pro-
grammet kan tolkes og forvræn-
ges af borgerlige journalister. 
Derfor er jeg også enig med Pe-
der Hvelplund fra Hjørring når 
han skriver:  ”vi har et princippro-
gram, vi sagtens kan forsvare”. 
Opgaven er, i stedet for at skrive 
nyt program, at arbejde på, hvad 
vores grundlag betyder i praktisk 
udmøntet politik. Der er sørgeli-
ge eksempler nok på venstreflø-
jen, når man opgiver at give ret-
ning til udviklingen, men stedet 
underlægger sig borgerpressens 
tolkning af folkestemningen.

To gange Peder og programdebatten
Peder Meyhoff, Favrskov

Martins læserbrev viser på bed-
ste vis hvad jeg mener der er galt 
med gamle floskler. Hans ord om 
at det ’handler om at afskaffe ka-
pitalismens herredømme over de 
værdier, arbejderbefolkningen 
har skabt’ kan i hvert fald ikke 
uden videre bruges til at beskrive 
mine drømme. Man har jo mange 
steder forsøgt at afskaffe kapita-
lismens herredømme, men det er 
foreløbig hver gang endt i fiasko, 
og mange gange også i vold og un-
dertrykkelse.

Der er flere årsager til fiaskoer-
ne, og et af problemerne er selv-
følgelig at det ikke er muligt at 
gøre enkeltlande fri af kapitalis-
mens herredømme, så længe de 
militært og økonomiske stærke-
ste lande stadig er underlagt det.

Men lokale kommunister og so-
cialister har indiskutabelt begået 
mange fejl, også selvom de måske 
virkelig var idealister og forblev 
det hele deres liv. Nok fik de af-
skaffet kapitalismens herredøm-
me, men i stedet endte det med 
partiets diktatur.

Det må ikke ske i Danmark. 
Det er derfor vigtigt at vi foku-
serer på retningen og proces-
sen og ikke på et bestemt en-
demål. Vores opgave bør derfor 
være at sætte gang i debatten 
om hvordan vi kan organisere 
vores liv anderledes, både på ar-
bejdsmarkedet, men også i alle 
andre sammenhænge – og hvor-
dan ændrede organisationsfor-
mer kan føre til at kapitalisme og 
udbytning afskaffes uden at vi i 
stedet får nye former for under-
trykkelse.

Svar til Martin Mørch

Seminar om FN, militære aktioner 
og Danmarks fremtidige rolle

10. marts kl. 10-17. TiBs lokaler, mølle Allé 26, Valby

Forberedende debat om den resolution, det kommende årsmøde 
skal tage stilling til.

Program:

11.00–12.30 Paneldebat med eksterne eksperter bl.a. 
 Gunner Olesen, RIKO – Rådet for International 
 Konfliktløsning og Preben Wilhjelm,  
 lic.jur, fhv.MF’er
13.00–13.15  Fremlæggelse af resolutionsforslag 
 v. Mikael Hertoft, HB
13.15–16.00 Gruppearbejde
16.00–17.00 Afslutning i plenum

Deltagergebyr kr. 100,-
Tilmelding til landskontoret@enhedslisten.dk.

Enhedslisten havde  
den 20. februar:  
8.004 medlemmer
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Anja Andersson, på vegne  
af Enhedslisten Vejle

Jeg har med interesse læst HBs 
oplæg til strategidebatten, bragt 
i RØD/GRØN december 2011.

Det indeholder mange vigtige 
pointer, og jeg vil her fremhæve 
et par stykker:

”Enhedslistens vælgere og 
medlemmer skal i endnu højere 
grad være fordelt i hele landet og 
afspejle befolkningens sammen-
sætning” og ”De enkelte partiaf-
delinger udvikles til selvstændi-
ge, politiske centre…”. 

Mange flere citater kunne 
fremhæves af gode politiske idé-
er til, hvordan vi styrker parti-
et som organisation, og det hilser 
jeg som medlem af en af de jyske 
afdelinger meget velkomment. 
Samtidig med disse flotte visioner 
peger de aktuelle handlinger dog i 
den stik modsatte retning!

Enhedslisten har lige haft op-
slået 3 stillinger som organisati-
onssekretærer. Disse skal have 
deres daglige tilknytning til Stu-
diestræde samtidig med, at de 

skal varetage støttefunktion for 
de decentrale afdelinger. Det er 
noget makværk af to årsager:

1. Vi er nogle afdelinger i ”pro-
vinsen”, som gør et kæmpe styk-
ke arbejde for at udbrede listens 
politik til en bredere del af befolk-
ningen og for at støtte op om loka-
le græsrodsinitiativer, jf. min ind-
ledning, men mange steder kun-
ne man godt bruge en hjælpen-
de hånd til organisering, praktisk 
arbejde og ajourføring, andre ste-
der til simpelt hen at få en afde-
ling banket op – dette arbejde er 
tidligere blevet udført af en rej-
sesekretær med base i Århus, og 
vi har været glade for det. Nu er vi 
på Herrens mark!

2. Repræsentanter for de syd-
jyske afdelinger kørte i somme-
ren 2011 en kampagne for Hen-
ning Hyllested, hvor vi var ude 
og agitere og snakke med folk i 
Toftlund, Tønder, Padborg, Søn-
derborg, Åbenrå, Haderslev osv. 
Alle steder var man mere end vil-
lig til at slå en sludder af og alle 
steder fik vi at vide, hvor sjæl-
dent de så en politiker, som gad 

lytte til dem! Heri ligger et kæm-
pestort politisk potentiale, hvis 
bare vi forstår at udnytte det 
og sætte ressourcer af til at op-
dyrke det – her kunne en rejse-
sekretær placeret i Jylland gøre 
underværker: som organisator 
for kampagner, offentlige møder, 
fremstød, regelmæssige udde-
linger osv.

Med andre ord: det er absolut 
nødvendigt at få decentraliseret 
vore ressourcer og dette gøres 
bedste ved at få placeret en eller 
flere sekretærer i vore provins-
kontorer, i første omgang i Århus, 
men på sigt også i Ålborg, Odense 
osv. Dette er et absolut must, hvis 
ikke dette fine HB-oplæg blot skal 
forblive floskler og idealiserede 
målsætninger. Nu må der hand-
ling bag ordene!

Derfor støtter vi i Vejle-afdelin-
gen Hans Jørgen Vads forslag om, 
at en eller flere organisations-
sekretærer skal have deres base 
ude i landet med en understreg-
ning af, at det er noget, som skal 
implementeres NU, hvis målene 
for HBs 4-års-plan skal nås.

Decentralisering et must!

Svend Vestergaard Jensen,  
Østerbro

Morten Riis fra Bornholm stil-
ler til sidst i sin polemik i sidste 
nr. af R+G et interessant spørgs-
mål: Hvordan bekæmper vi fa-
scismen? Det er interessant, for-
di det rammer ind ”al den snak om 
vold” i disse spalter, og gør proble-
met konkret.

Vi, der ikke er pacifister, afsky-
der også vold, og ville gerne være 
den helt foruden. Voldsanvendel-
se for arbejderbevægelse, solida-
ritetsaktioner, venstrefløj, o.a. er 
og skal den ene og alene ses som 
forsvar, selvforsvar og beskyttel-
se. Eksempelvis når nynazister, 
højreradikale truer og/eller angri-
ber aktiviteter, så som et fagfor-
eningsmøde, et venstrefløjsmø-
de, en demonstration. Vagtværn 

og andet fra vores side er en del af 
at forhindre, at de overfalder ar-
rangementet, overfalder enkelte 
før, under og efter. Omvendt - skal 
vi diskutere og overbevise fasci-
sterne om ikke at anvende vold, 
om ikke at være fascister? Nej, vel? 
Selvom vi skal bekæmpe fascis-
men med en bred vifte af tiltag, er 
volden hele tiden central, når vi er 
oppe mod dette særlige fænomen. 
Volden er deres centrale aktivitet 
for at opnå de mål, de vil, og deres 
aktiviteter er vendt mod arbejder-
bevægelse, arbejderpartier, ven-
strefløj, etniske mindretal, o.a. Her 
kan vi ikke blot stole på statsmag-
ten. F.eks. hver gang, der i Århus 
har været et nynazistisk volde-
ligt overfald – og dem har der væ-
ret rigtig mange af -  udtaler Øst-
jyllands Politi i regelen, at det er 
gruppe mod gruppe, højrefløj mod 

venstrefløj og omvendt., hvilket 
på ingen måde er sandheden.

Et andet eksempel kan være, 
når en strejke hurtigt må orga-
nisere strejkevagter, blandt an-
det for at beskytte strejken mod 
skruebrækkere og bøller, der sæt-
tes ind. Jo mere strejkevagterne, 
støtten til strejken, er organise-
ret, jo mindre vold. Ja, det organi-
seres for at forhindre vold, og for 
at vinde.

På samme måde når vi snakker 
om revolution – voldelig eller ikke. 
Det er i reglen ikke os, der snakker 
om det, men vores politiske mod-
standere, de borgerlige medier. 
”Revolutionens voldelighed” be-
står i at beskytte og forsvare de 
opnåede resultater, som den so-
ciale revolution gennemfører.

Jo mere vi forsvarer og beskyt-
ter, jo mindre vold. Det omvendte 

betyder mere vold, og sandsyn-
lighed for at vores modstandere 
vinder på grund af deres vold. Op-
gaverne er at forhindre vold gen-
nem denne massive støtte og or-
ganisering og forandre tingenes 
tilstand. Denne voldens dialektik 
er værd at notere sig i stedet som 
rygmarvsrefleksion at afvise ”al 
den vold”.

Hver aktion, hver bevægelse og 
organisation må tage stilling til 
de metoder, de mener må og skal 
anvendes i den givne situation. 
Vælges civil ulydighed forudsæt-
ter det og kræver fuldstændig ik-
ke-voldelig aktion. Dem er vi også 
med i, når det sker.

Men socialister må fleksibelt 
kunne anvende flere metoder – 
alt efter situationen og opgaver-
ne. Vores såkaldte vold er forsvar 
og beskyttelse.

”Vold” for at forhindre vold

  Om Enhedslisten 

Viggo Jonasen, Aarhus

I RØD+GRØN januar 2012 beder 
jeg om orientering om, på hvil-
ke måder og i hvilket omfang In-
ternationalt Udvalg var inddra-
get forud for Enhedslistens til-
slutning til Libyen krigen. Jeg har 
også mailet til Frank Aaen og Jør-
gen Randløv Madsen med spørgs-
målet.

Svar var ikke at finde i 
RØD+GRØN februar 2012.

Jeg anser det for vigtigt, at vi 
i partiet ved, hvordan vi bruger 
hinanden – og også de nedsatte 
udvalg. Og jeg anser det for sær-
lig vigtigt, at vi som socialistisk og 
internationalistisk parti ikke lader 
os være afhængige af, hvilke in-
formationer fra USA’s regering fin-
der for godt at lade den danske re-
gering lægge til grund for beslut-
ninger. 

Libyen-krig  
og Internationalt 
udvalg
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Bent Jørgensen, Møn

Hvis man spørger et medlem af 
Enhedslisten, om hvor mange 
kommunale poster vi har i Jylland, 
vil det nok være få der gætter på 
kun  een, nemlig vores medlem i 
Aarhus Byråd.

Prestigen for det kommuna-
le arbejde er desværre lav, også 
i Enhedslisten. Jeg deltog i parti-
ets årsmøder mens jeg var valgt i 
Vordingborg og sporede aldrig no-
gen interesse for den post jeg sad 
på, blandt deltagerne. Jeg foreslog 
selv, at listens kommunalrødder 
skulle finde sammen under års-
mødet, for udveksling af staldfidu-
ser, men halvdelen af den time der 
var afset til det, var gået inden alle 
deltagerne var nået frem til den 
skole og det klasseværelse, der 
var afsat til mødet. Til det strengt 

styrede årsmøde, med taletider på 
ned til et minut, har jeg foreslået 
indlagte ”frikvarter” på talersto-
len, hvor deltagerne kunne fyre 
af, hvad de var brændt inde med af 
stof, der ikke var indeholdt i dags-
ordenen. Dette især, fordi nogle 
medlemmer har en åbenbart mere 
fri adgang til talerstolen. 

Jeg finder, at det er en stor fejl 
at man af økonomiske grunde har 
afskaffet den årlige kalender til 
medlemmerne. Med sit indhold af 
nyttigt partistof om hele Enheds-
listens organisation, bl.a. med li-
ster over alle valgte medlemmer 
samt vedtægter, var den en vig-
tig, også identitetsskabende fak-
tor til det politiske arbejde.

I forrige periode opstod der  en 
diskussion, om de kommunalt 
valgte skulle have vederlaget for 
jobbet, eller om det skulle tilfal-

de de lokale afdelinger, som var 
det oprindelige forslag. Det endte 
dog med, at 1/3 del af vederlaget 
før skat, skulle tilfalde afdelingen, 
hvilket betyder en netto-udbeta-
ling til den kommunalt valgte, med 
to udvalgsposter plus mandatet, 
på ca. 1600 kr. månedligt. Person-
ligt mener jeg det er ude af propor-
tion med det arbejde, en ofte enligt 
valgt, formodes at lægge i det kom-
munale, som tidsmæssigt nærmer 
sig en folketingspolitiker, som blot 
til eksempel, har et skatte- og par-
tiskattefrit tillæg på ca. 5000 kr. 
om måneden. Skal man følge blot 
nogenlunde med i det kommunal-
politiske, inklusive alle udvalg, 
kan man sagtens bruge al sin tid 
på det, der er en uendelighed af 
møder og seminarer og så kun en 
måned om året, hvor den kommu-
nale mødevirksomhed ikke kører. 

Kun hvis man kan dokumentere et 
indtægtstab kan der dispenseres, 
men der er andre områder end de 
økonomiske der medfører tab, når 
man vælger byrådsarbejdet.

I takt med Enhedslistens frem-
gang bør man råbe op og skabe de-
bat allerede nu, hvis byrådene sø-
ger at bremse os, ved at skrue ned 
for antallet af medlemmer, og der-
med op for det  nødvendige antal 
stemmer, for valg, som det des-
værre skete for os i Furesø Kom-
mune ved sidste kommunalvalg.

Afslutningsvis, er vi da her i af-
delingen lidt stolte af, at Enheds-
listen i  Vordingborg Kredsen fik 
7% af stemmerne ved folketings-
valget og dermed det bedste re-
sultat i Sjællands Storkreds.

Dette indlæg er halveret, send 
en mail og få det hele, plus forord: 
bent-jorgensen@sol.dk.

Kommunalt set

  Diverse    

Erik Lützen, Odense

Kære Enhedsliste
Jeg mener I skal skrive om kul-

tur, og her tænker jeg på vores 
religion! Kirke betyder fælles-
skab, og folkekirke altså folke-
fællesskab. Så lad os beholde den 
del af religion som jo kan betyde 
etik.

Men gamle jødiske myter og le-
gender hører ikke til i Danmark. 
Jeg skammer mig over at vi be-
kender os til en jødisk gud som 
slår titusinder ihjel. Læs anden 
mosebog kap. 12 vers 29.

Dette er også en opfordring til 
partikammerater, tag stilling til 
om I vil finansiere dette djævel-
skab.

Frank Knudsen, Hellerup

Min oplevelse med det danske sy-
gehusvæsens kan ligge på et lil-
le sted, efter min søn hos egen 
læge fik konstateret en akut blind-
tarmsbetændelse. Klokken var på 
dette tidspunkt 10.00 om formid-
dagen. Der blev ringet efter en så-
kaldt kørsel 2, hvilket er en syge-
transport lige under udrykningen. 
Det tog ½ time at komme igen-
nem til kørselscentralen, hvoref-
ter det tog ambulancen yderlige-
re 1,5 time at komme frem. På det-
te tidspunkt havde min søn kastet 
op af smerte siden kl. 9.00. På Her-
lev sygehus gik der yderligere 2 ti-
mer, inden en læge kiggede på min 
søns tilstand. I hele dette forløb 
måtte han ikke få smertestillen-
de, da det kunne sløre symptomer-
ne og gøre det vanskeligt at stille 
en diagnosen. Endnu engang blev 
der konstateret blindtarmsbetæn-
delse. Nu var kl. blevet 14.30. Men 
pga. travlhed kom min søn først 
på operationsbordet om kl. 1.00 om 

natten, hvilket vil sige over 14 ti-
mer efter at have fået konstate-
ret blindtarmsbetændelsen før-
ste gang. Efter operationen fortal-
te kirurgen, at blindtarmen havde 
nået at sprænge en smule, så det 
var i sidste øjeblik den blev taget. 
Jeg antog, at det måtte være uhel-
dige omstændigheder, der gjorde, 
at vi måtte vente så lang tid. Da jeg 
så hører, at en af mine venner var 
ude for noget nær samme oplevel-
se en måned senere på Herlev sy-
gehus og sågar lå på stue med én 
hvis blindtarm sprang, må jeg sige, 
at der er noget, der halter i det dan-
ske sygehusvæsen. Det er både 
utrykt, uetisk og uøkonomisk at 
lade patienter vente så længe, at 
de risikerer at sprænge blindtar-
men. De offentlige udgifter til pri-
vathospitaler er mere end tredob-
let siden 2005. Alligevel er akut -og 
ventetiderne steget. Lad os kom-
me af med privathospitalernes 
snylteri på det offentliges regning, 
så vi igen kan få et sygehusvæsen, 
vi alle kan være bekendt.

Søren Andreas Juul-Nielsen

Det er åbenbart at vi lever i en 
højt udviklet ”ledelseskultur”. 
Overalt fremstå  der frem blandt 
folket, flere og flere ledere: under-
ledere, mellemledere, overledere, 
ledende ledere og ypperste lede-
re.

Alle disse ”ledere” har i deres 
talløse proliferation det til fælles 
at de er som skrædderne i ”kejse-
rens nye klæder”.

De udfører intet reelt arbej-

de, men foretager så meget des-
to mere selvpromoveret opblæst 
nonsens, som at afsættet det 
ene kvælende lag på det andet af 
ensrettende og totalitært buro-
krati.

På denne måde at ødelægge 
offentlige arbejdspladser og un-
dertrykke de ansatte er natur-
ligvis så krævende en opgave at 
de med rette skal have lønstig-
ning.

Naturligvis i modsætning til de 
der udfører reelt arbejde.

Kirke betyder fællesskabDet syge væsen

Lederne flokkes overalt
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Peder Michael Svendsen, Grenå

Jeg synes der er forskel på at være 
bruger og misbruger af f.eks. hash 
som jeg selv. Jeg vil kun betegne 
mig selv som bruger ikke misbru-
ger. I lidt lettere fagsprog kan jeg 
sige at det er mig der styrer for-
bruget, og ikke forbruget der sty-
rer mig. 

Måske det også skyldes at jeg 
for 99 % vedkommende ryger 
hash hjemme. Og jeg går til sam-
taler der skal hjælpe med at be-
grænse hashforbruget, hvilket vil 
sige, at det er en behandling der 

accepterer at jeg har et forbrug.  
Mon ikke en misbruger har fle-
re stoffer at kæmpe mod end kun 
hash? 

Der er også den fare at man kan 
redde sig en hashpsykose og det 
skete for mig, og det er vel mest 
derfor jeg går til samtaler på et 
ruscenter her i byen. En legalise-
ring ville betyde at vi hashrygere 
kunne slappe bedre af i forhold til 
myndighederne politi osv. Hvad 
hvis øl lige var kommet på gaden 
i dag, ville det så være illegalt, jo 
det kan udmærket sammenlig-
nes, øl er også et rusmiddel.

Henning Sørensen, Djursland

I disse uger føres der i medierne 
en intens debat om hvordan felt-
præster bør agere i krig. Nogle slår 
sig for brystet som aber og beder 
for, at de danske soldater må sej-
re. Nogle bl.a. et par af biskopper-
ne mener, at dette er for milita-
ristisk. Desværre har der indtil 
nu ikke været pacifistiske syns-
punkter inde i debatten.

De ikke så få af folkekirkens 
præster, bl.a. en biskop, der har 
været militærnægtere, har åben-
bart været bekvemmeligheds-
nægtere, de forholder sig tavse 
som de faldne soldaters grave.

Sidst unge danskere tilskønnet 
af regeringen meldte sig til krig i 
et fremmed land var under 2. ver-
denskrig. De fik ingen danske felt-
præster med sig, tværtimod tog 
størstedelen af den danske præ-
stestand afstand fra deres hand-
ling, hvorimod de der kom leven-
de hjem, fik mulighed for at tale 
med en fængselspræst. 

Den danske præstestand bur-
de reagere over for de unge krigs-
gale, som deres kollegaer for 70 år 
siden. I stedet bakker folkekirken 
uden hørbare undtagelser op om 
vort folks militarisering og vort 
lands krigsdeltagelse. Det er sør-
geligt!

Oskar Hansen, Hellerup

Jeg syntes skal indføre en Robin 
Hood skat, fx i EU, som er en skat 
på finansielle transaktioner. Så-
dan en skat er rigtig smart – det 
eneste man gør, er at sætte en 
skat på de penge de rige giver til 
hinanden. Den er også rigtig god 
fordi man tager fra de rige og gi-
ver til de fattige. Ved at sætte en 
skat på finansielle transaktioner 
bliver der også holdt meget bed-
re styr på hvad der bliver hand-
let med. Hver år bliver der handlet 

med mere end 70 gange den glo-
bale BNP, og en skat på bare 0,05 
% ville give en sum på 3500 mil-
liarder. Det kunne betyde min-
dre nedskæringer i den offent-
lige sektor. Jeg tror også at skat-
ten vil betyde at de rige vil tænke 
mere over hvad de køber, og hvor 
meget de køber for. Med de ekstra 
penge i lommen kan vi også hjæl-
pe u lande med bistand, fattig-
dom og klimaforandringer. Det er 
på grund af alt dette jeg vil have 
indført Robin Hood Skat i Dan-
mark og omegn.

Bruger – ikke misbruger

Præster bør holde sig fra militæruvæsnet

Robin Hood-skat i Danmark og omegn

Henrik Kjær er ny sekretariatsleder på Landskontoret.

marianne Viktor Hansen er ny international sekretær 
på Landskontoret.

idunn Haraldsdottir er ny organisationssekretær med fokus 
på årsmødet.

Anna rytter er ny organisationssekretær med fokus på uddannelse.

Ulrik Kohl er ny organisationssekretær med fokus på kampagner 
og politikudvikling.

Henrik Guldborg er ny EU-kampagnemedarbejder på Christiansborg.

Camilla Tved er ny social- og sundhedspolitisk medarbejder 
på Christiansborg.

Velkommen til!

  Nye ansatte  

  Årsmødedatoer  

| 10. marts Seminar om FN og militære aktioner

| 14. marts kl.12 Frist for alle ændringsforslag til de stillede forslag

| 9.-18. april Urafstemningsmøder i afdelingerne

| 19. april – kl. 12.00 Frist for urafstemningsresultater og for opstil-
 ling til HB, kritisk revisor, Rød Fonds bestyrelse og Lovudvalget.

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

Mød Modstandsfronten fra Honduras 
– Enhedslistens nye søskende i Mellemamerika
Enhedslisten indleder i 2012 et samarbejdsprojekt med Mod-
standsfronten i Honduras for at støtte kampen for demokrati  
og social retfærdighed.

Mellem den 30. april og den 13. maj kan din lokalafdeling få besøg 
af læreren og fagforeningsmanden Jaime Rodriguez, der er tals-
mand for Modstandsfronten. Han fortæller om venstrefløjens 
kamp mod militærkup og om håbet om politiske forandringer.

Er din afdeling interesseret i en spændende aften i den interna- 
tionale solidaritets tegn? Eller vil du høre mere om Enhedslistens  
solidaritetsarbejde? Så skriv til Hilde Hylland fra Enhedslistens 
Latinamerikagruppe: hilde.hylland@gmail.com – gerne inden 25/3.

Introduktionsmøder for nye medlemmer
Kom og hør mere om partiet og hvordan du kan få indflydelse.

Det næste introduktionsmøde for nye medlemmer afholdes i: 

Aarhus søndag den 18. marts kl. 11-16.

Se mere information i kalenderen på enhedslisten.dk  
eller tilmeld dig direkte hos landskontoret,  
landskontoret@enhedslisten.dk eller på tlf. 33933324.
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I foråret 2012 byder Oplysningsforbundet Grobund  
på en lang række spændende kurser:

•  Grøn socialisme og modvækst  •  Neoliberalistisk byudvik-
ling  •  Christiania – en bybioptop  •  Cubas grønne revolution  
•  Økologisk havebrug  •  Landbruget i krise  •  Økosamfund  •  
Demokrati  •  Filosofi  •  Historie  •  Grundloven  •  Journalistik  
•  Marx før marxismen  •  Velfærdssamfundet  •  Sange om liv 
og kamp  •  Politisk teater og gøgl  •  Fattiggørende lovgivning  
•  Assimilation, integration og inklusion

Skriv til info@grobund.nu eller ring på tlf. 22376030  
for at få tilsendt et program.

Læs mere om Grobunds rød-grønne aftenskole på  
www.grobund.nu

Grobund er startet ud fra et ønske om at tilbyde folkeoplys-
ning, der integrerer arbejdet for socialisme, økologi og bære-
dygtighed.

Konference i København.  
17.-18. marts. Ørestad Gymnasium,  

Ørestads Boulevard 75, 2300 Kbh. S.

Talere: Samir Amin, Økonom og udviklingsteoretiker, Ægypten. 
Susan George, Politolog og forkvinde i Transnational Institute, Hol-
land. Haris Golemis, Økonom og leder af Nicos Poulantzas Institut-
tet, Grækenland. Elmar Altvater, Politolog og forhenv. professor på 
Freie Universität, Tyskland. Elisabeth Gauthier, Forkvinde i tænke-
tanken Espaces Marx, Frankrig. Kenneth Haar, Researcher i Corpo-
rate Europe Observatory, Bruxelles. Jonas Söderquist, Centrum för 
marxistiska samhällsstudier, Sverige. Nikolaj Villumsen, folketings-
medlem, Enhedslisten – EU-ordfører

Tilmeld dig og læs mere om talerne og konferencen på  
www.transformdanmark.dk. Deltagergebyr 250 kr. 
– 100 kr. for studerende. Bemærk at flere Enhedsliste afdelinger  
har besluttet at betale deltagergebyr for deres medlemmer.

Arrangør: TransformDanmark. I samarbejde med det venstreoriente-
rede “Transform!Europe” netværk med afdelinger i 16 lande – samt 
Tidsskriftet Det Ny Clarté, Oplysningsforbundet Grobund, Tidsskrif-
tet Solidaritet, Kritisk Debat, Socialistisk Information, Internationalt 
Forum, samt Enhedslisten.

Forårets kurser hos Grobund 

Torsdag 5. april Fredag 6. april Lørdag 7. april Søndag 8. april

Socialdemokraterne
- de evige reformister?

Skolingsworkshop

Staten og de revolutionære
Skolingsworkshop

Energisk energi
Stil krav

Fælles 
oprydning 
og hjemrejse

Glæden ved ungdommen
SUF, EUN og ungdoms-

organisering

Økologi og klassekamp
- socialistisk landbrugspolitik

International ungdoms-
radikalisering

- indignerede eller kampklar? 

Psykisk arbejdsmiljø
- hvis er ansvaret?

Arbejdsløs? Så ta’ dig sammen!
Organisering og fælles kamp

Musik og nationalisme
- og hvad er anti-nationalistisk 

musik?

Frokost Frokost Frokost

Film: The inside job
Portræt af finanskrisen

Hva’ så EUROpa?
Kriser og pakker 

Afslutningsdebat

Ø’s rolle nu og i fremtiden
- strategi og program

Feministisk selvorganisering
- og hvad med mændene?

PET og fløjene

Aktuelt emne Adfærdsgift
- asociale skatter eller 

samfundnyttige afgifter? 

Rundbold
for alle

Revygruppe
Fritidsworkshop

Fodbold
for alle

Revygruppe
Fritidsworkshop

Orienterings-
løb for alle

Revygruppe
Fritidsworkshop

Onsdag 4. april

Velkomst til Påskeseminaret
Middag kl. 19

Aftensmad Aftensmad Aftensmad

Velkomst workshop Solidariteten på spil
Spilteori og eksperimenter

Paneldebat:
Ø’s rolle under en 

S-R-SF regering

Den store
påskemiddag og

festivitas

UDVIKLING
HOLDNINGER
DISKUSSION
KONFRONTATION 
FEST&TEATER
 FOREDRAG
LEG&SAMVÆR
Igen i år inviterer SAP til rødt påske-
seminar.  
 Påskeseminaret er mere end or-
ganiserede politiske diskussioner. 
Her er masser af plads til fritid med 
mulighed for at udfolde sig i den 
omliggende natur eller over en gang 
Scrabble, Cranium eller revyteater.
 Påskeseminaret er også en ene-
stående chance for at møde gamle  
og nye kammerater over en kop kaffe 
eller øl og en snak.
 Vi slutter seminaret lørdag aften 
med en flot og festlig påskemiddag.

Vi ses i påsken!

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid:	 4.  – 8. april 2011

Sted:	Naturskønne omgivelser
 i Helsinge i Nordsjælland

Pris:	850 kr. for hele seminaret
 625 kr. for arbejdsløse
 425 kr. for fattigrøve
 250 kr. for børn fra 4 - 12 år
 Prisen dækker program,
 overnatning og mad.

Rejserefusion:	Der er rejserefusion 
for rejsende uden for HT-området.

Børn: Vi arrangerer børnepasning 
og aktiviteter for børn, mens der er 
program. Dog ikke under velkom-
sten og festen lørdag aften.
Tilmelding	til	børnepasning	
senest	den	14.	marts

Tilmelding	og	information:
Læs mere på www.sap-fi.dk
eller skriv til SAP på sap@sap-fi.dk

14 – 16
9.30 – 11.30

12
16

20 – 22
18

TAG MED PÅ RØDT PÅSKESEMINAR!
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SiGNATUrFOrKlAriNG

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

Amager(G) 13. mar 18.30  
Tema: Opdeling af afdelingen.  
På Christianshavns Gymnasium (an-
nekset), Prinsessegade 62, st.

Billund (m) 6. mar 19.00 
Fri Sam, Banegårdsvej 45, 7200 
Grindsted

Billund (O) 17. mar
Politisk 7 KANDT duelmøde mellem 
MF Anni  Marthisen (V), MF Troels 
Ravn (A), MF Carina Lorentzen 
(SF), MF Mette Broch (LA), MF Hans 
Vestager (RV) og MF Henning Hyll-
ested (Ø). Ungdomsgården, Øster-
gade 16, 7200 Grindsted

Christianshavn (m) 7. mar 19.30 
Forberedelse af årsmøde. Christian-
shavn Beboerhus, Dronningensgade 
34, 1420 København K

Djursland (m) 12. mar 19.15 
Med Lars Dohn(MF), bl. og udkant-
sproblematik og Region Midt. Café 
Kolind Kolind

Djursland (A) 26. mar 
Åbent bestyrelsesmøde, bl.a.om 
Generalforsamlingen, hvor der skal 
vælges mindst to nye bestyrelsesm-
edlemmer. Café Kolind Kolind

Esbjerg (m) 22. mar 19.00 
Hovedemne: EU.  3F Transport, Ny-
havnsgade 25, 6700 Esbjerg

Favrskov (m) 1. mar 19.45 
Om Årsmødet. Oplæg v. Nikolaj Vil-
lumsen (MF). Overdrevets Fælleshus, 
Overdrevet 1, 8382 Hinnerup

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

Frederikshavn (G) 20. mar 20.30 
Inden generalforsamlingen er der 
afdelingsmøde for medlemmer og 
sympatisører om byrådsarbejdet.  
Formand for SF i Frederikshavn, 
Paul Rohde Andersen, orienterer om 
byrådsarbejdet.   (lokale: badstuen) 
Maskinhallen, Skolegade 8, 9900 
Frederikshavn

Furesø (G) 7. mar 19.00 
Satelitten i Værløse – møderum 4

Gladsaxe (O) 1. mar 19.30 
Debat om Trængselsringen I panelet: 
Henning Hyllested (Ø) og Martin 
Geertsen (V). Aktiv-centret Tel-
efonfabrikken, Telefonvej 8E, 2860 
Søborg

Guldborgsund (m) 28. feb 19.00 
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 
Nykøbing F

Guldborgsund (m) 20. mar 19.00 
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 
Nykøbing F

Guldborgsund (A) 27. mar 19.00 
Temamøde. Kulturforsyningen, 
Voldgade 1, 4800 Nykøbing F

Herlev (m) 13. mar 19.00 
Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18, 
2730 Herlev

Herning-ikast-Brande (m) 
19. mar 19.00 
Kulturellen Medborgerhuset,  
Nørregade 7, 7400 Herning

Hjørring (G) 6. mar 19.30 
Dagsorden i følge vedtægterne. 
Bagefter vil Steen Poulsen komme 
med et oplæg om kulturpolitik i 
Hjørring Kommune. Vendelbohus, 
Hjørring i Håndværkersalen

Hvidovre (O) 8. mar 19.30 
Kvindernes Internationale Kampdag. 
Om ligestilling og ligeløn. Indleder 
Rosa Lund fra ft. og muligvis en fra 
SF. Enghøjskolens Aula, Bødkerporten 
5, 2650 Hvidovre

Hvidovre (m) 13. mar 19.00 
Møde om diverse forslag til *årsmø-
det.  Enghøjskolens Aula, Bødker-
porten 5, 2650 Hvidovre

indre Nørrebro (G) 28. mar 19.30 
Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7.

Kalundborg (G) 28. mar 19.00 
Der er spisning fra kl. 18.00,  
tilmelding senest 20 marts til  
jesperhjelmkristensen@gmail.com 

Kolding (m) 28. feb 
KUC, Ågade 27 , 6000 Kolding

Køge (O) 6. mar 19.00 
I samarbejde med Kulturhuset. Mød 
Anton Nielsen Formand for Horserød-
Stuthoff foreningen. Har tilbringe 2 
mdr i Horserødfængslet pågrund af 
foreningens solidaritetsrbejde. med 
PFLP. Kulturhus Køge, Strandvejen 
40-42, 4600 Køge

Køge (m) 29. mar 19.00 
Jan Jakobsen EL i Ringsted vil fortælle 
om sine erfaringer som enlig rød 
i et stort blåt hav. Herud-over vil 
vi snakke EL strategi og årsmøde. 
Kulturhus Køge , Strandvejen 40-42, 
4600 Køge

langeland (m) 19. mar 19.00 
Betyrelses- og medlemsmøde. 3Fs 
lokale i Rudkøbing, Østergade 48 
Rudkøbing

Nordvest (m) 12. mar 19.00 
Drøftelse af Årsmøde 2012. Bogca-
feen NV, Frederikssundsvej 64, st., 
2400 København NV

Nordvest (m) 19. mar 19.00 
Det politiske arbejde i Regionsrådet 
og Københavnsbestyrelsen. Oplæg 
ved Susanne Langer og Kirstine 
Krommes-Ravnsmed. Bogcafeen 
NV, Frederikssundsvej 64, st., 2400 
København NV

Nørrebro – Blågård (m) 
15. mar 19.30 
Støberiet Blågårdens Medborgerhus, 
Blågårds Plads , 2200 København N

Nørrebro Park (O) 1. mar 19.00 
EU krisen og finanspagten. Caféen i 
Støberiet, Blågårdens Medborgerhus, 
Blågårds Plads 3 , 2200 København N

Nørrebro Park (G) 10. mar 13.00 
Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 
København N

Odense (G) 4. mar 10.00 
Fælleshuset, Fælledvej 17, 5000 
Odense C

Odense (O) 8. mar 17.00 
Om kønspolitik 8.marts. Enhedslis-
ten – Huset, Absalonsgade 26, 5000 
Odense C

Odense (O) 27. mar 19.00 
Debat om EU, krisen og Europagten 
med Nikolaj Villumsen og andre.  
Musikbiblioteket, Amfipladsen 6, 
5000 Odense C

randers (m) 29. feb 19.00 
Om kommunalpolitik. Oplæg v. Bjarne 
OvermarkRanders Lejerforening, 
Østervold 2, 3., 8900 Randers C

randers (O) 26. mar 19.00 
Med MF Nikolaj Villumsen.  
Om EU-problematikken.   
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 
1, 8900 Randers C

rudersdal (G) 3. mar 10-13 
Birkerød Bibliotek, Lille sal,  
Stationsvej 38, 3460 Birkerød

rødovre (A) 6. mar 19-22 
Arbejdsgruppemøde. Rødovregård, 
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

rødovre (O) 19. mar 
Reception i anledning af afdelingens 
20 års jubilæum. DATOEN IKKE FAST-
SAT. Men på et tidspunkt i uge 12. 

Skive (m) 6. mar 19.00 
Fællesmøde med EL-Viborg om 
Emne: miljø –klima arbejdet, Skive 
som Energiby og samarbejde mellem 
de to afdelinger. Aktivitetshuset Ny 
Skivehus, Odgårdsvej 15, 7800 Skive

Svendborg (m) 14. mar 19.00 
 Enhedslisten Svendborg, Møllergade 
105, 5700 Svendborg

Sydsjælland-møn (G) 26. mar 
Forsøges afholdt i medborgerhuset i 
Vordingborg. Dagsorden kommer ud 
senere.

Thy-mors (G) 13. mar 19.30 
Bagefter oplæg v.  Nikolaj Villumsen 
om EU og finanskrisen.  Plantagehu-
set, Plantagevej 18, 7700 Thisted

Vejle (A) 6. mar 19.00 
Åbent bestyrelsesmøde Flemming 
Leer Jakobsen, Mindegade 26, st. tv, 
7100 Vejle

Vejle (m) 19. mar 19.00 
Debatmøde om EUs finanspagt med 
Henning Hyllested. Bygningen, Ved 
Anlæget 14B, 7100 Vejle

Vejle (A) 3. apr 19.00 
Åbent bestyrelsesmøde Vejle hos 
Flemming. Se vejle.enhedslisten.dk 
for dagsorden 7 dage før.

Vesterbro (O) 27. mar 19.00 
Om daginstitutioner og politik – på 
Christiansborg og i hverdagen. Oplæg 
v. Rosa Lund (MF), Mette Lundstad 
(pædagog) og Anne Mette Omø (KFO).  
Demokratihuset, Valdemarsgade 4, 
1665 København V

Viborg (m) 6. mar 19.00 
Fællesmøde med EL-skive. Emne: 
miljø –klima, Skive som Energiby og 
samarbejde mellem de to afdelin-
ger.  Aktivitetshuset Ny Skivehus, 
Odgårdsvej 15, 7800 Skive

ydre Nørrebro (m) 6. mar 19.00 
Om EU. Sted bliver oplyst senere (bla 
på vores hjemmeside), 

Østfyn (m) 11. mar 14.00 
Benny Pieszak, Bygaden 5,  
Bovense, 5800 Nyborg

rEGiONEr

midtjylland (O) 17. mar 9.45 
Konference, med paneldebat om 
arbejdsmarkedspolitik og solidar-
itet med MF Christian Juul og andre 
interessenter. Under konferencen 
skal vi diskuterer sygehuspolitik med 
Kredsformand i Dansk Sygeplejeråd 
Else Kayser, trafikpolitik med Folketi 
3F Huset, Granhøjvej 16, 8600 
Silkeborg

FAGliGE NETVÆrK

Faglige netværk for HK'ere (m) 
6. mar 19.00 
Mødet holdes i København,  
sted og dagsorden oplyses ved 
tilmelding til kontaktpersonen  
på merete@a16.dk.

UDVAlG

Palæstinaudvalg (m) 5. mar 17.00 
Emner: Den aktuelle situation – 
anerkendelsesproblematikken, 
arrestationer af PLC-medlemmer, 
opgradering ad relationerne mellem 
EU og Israel. Palæstina-projekt og 
andre aktiviteter. Enhedslisten, 
Landskontoret, Studiestræde 24, 1., 
1455 København K

Europapolitisk udvalg (O) 
19. mar 19.30 
 Indtryk fra weekendens Transform 
konference, samt debat om finans-
pagten, evaluering af EU kampagnen 
og mobilisering til demo'en.  Enhed-
slisten, Landskontoret, Studiestræde 
24, 1., 1455 København K

Kulturudvalget (O) 15. mar 19.30 
Dagsorden fremsendes en uge før 
mødet, kontakt  jesper@tidemann.dk 
Enhedslisten, Landskontoret, Studi-
estræde 24, 1., 1455 København K

Politisk Økonomisk Udvalg (O) 5. 
mar 18.30 
Enhedslisten, Landskontoret, Studi-
estræde 24, 1., 1455 København K

Queerudvalget (O) 8. mar 
Queer 8. marts på 1000fryd. Find 
mere info på enhedslisten aalborgs 
hjemmeside. 1000fryd Aalborg

møder og arrangmenter



Tre ting du kan gøre i marts
 * Deltag i kvindernes internationale kampdag. Find dit 

lokale 8. marts-arrangement og vær med til at støtte kvinders 
rettigheder.

 * læs det medfølgende årsmødehæfte. Heri finder du bl.a. 
hovedforslag og info om Enhedslistens folketingskandidater.

 * Tilmeld dig Enhedslistens nyhedsbrev på enhedslisten.dk 
og få de seneste politiske kommentarer fra folketingsgruppen.

... Men hvad 
kan jeg gøre?

Den kontroversielle Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement er blevet underskrevet 
den danske regering og en række andre  
lande, hvilket har resulteret i omfattende 
 protester i hele Europa. rød+Grøn  
har spurgt iT-ordfører Stine Brix  
om Enhedslistens holdning til ACTA. 

– Hele processen omkring tilblivelsen af ACTA har 
været hamrende udemokratisk. Aftalen er blevet 
forhandlet i hemmelighed på ikke-demokratiske 
møder, forklarer Stine Brix. Hun finder også afta-
lens indhold problematisk:

– Traktaten underbygger en tendens, hvor in-
ternetudbydere og ejere af en hjemmeside bli-
ver gjort til ansvarlige for, hvad deres kunder el-
ler brugere foretager sig på nettet. Det kan føre 
til selvjustits, hvor TDC kan lukke for adgang til 
hjemmesider eller Youtube selv fjerner indhold - 
alene for at undgå en straffesag, forklarer Stine 
og fortsætter:

– ACTA er så uklart formuleret, at vi ikke kan 
være sikre på, at den ikke også vil kunne bruges 
mod almindelige internetbrugere, der ikke har i 
sinde at krænke nogen rettigheder. Ytringsfrihe-
den kan være truet i og med, at folks muligheder 

for at begå sig på internettet indskrænkes med det 
formål at forhindre krænkelser. 

Efter planen skulle ACTA vedtages endeligt af 
Europaparlamentet i juni, men alt nu tyder på, at 
afstemningen udskydes, da ACTA er blevet mødt 
med massive protester i hele Europa. Det glæder 
Stine Brix:

– ACTA er et skridt i den forkerte retning, så jeg 
håber at traktaten nu lægges i graven, og at man 
starter forfra med en demokratisk debat om inter-
nettets fremtid.

Problematiske ACTA
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 Adresseændring o.lign. 
Telefon: xx xx xx xx          udgivers telefon nr.

Der er valgmuligheder imellem at  
undlade at skrive noget eller at  
benytte en af følgende varianter.

a:     Udsendt via: (Max 2 linier gerne 8 pkt.)
       Portoservice ApS 

Postboks 9490, 9490 Pandrup
ELLER
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 Navn:            Adresse:            Postnr. + by:            evt. telefonnr.:            evt. email:

UMM
Id nr.: xxxxx

Ved til køb på 10 øre pr. indleveret 
adresse, retuneres uanbringelig post  
ved tilføjelse af følgende tekst 
“Retuneres ved varig adresseændring”

Post Danmark forbeholder sig  
retten til at påføre aftagelig  
stregkode label i dette felt.

Ved kombinationen Post 
Danmark + CityMail printes i 
adresseprinteren  
henholdsvis:
Post Danmark
CityMail Danmark
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Jesper Gotthelf Jensen
49 år, førtidspensioneret ingeniør, bor i København

Ny i Enhedslisten

»Jeg har meldt mig ind i Enhedslisten, fordi det efter ti år  
er lykkedes VKO at skabe et Underdanmark af mennesker  
på overførselsindkomst, som man håner og tramper på  
efter forgodtbefindende«.


