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Regeringens 
farlige spil

Per Clausen gør status 
over samarbejdet  
med en regering,  

som i stigende grad  
bejler til højrefløjen. 

Side 4



Lars Dohn
Folkeskoleordfører for Enhedslisten

Folkebevægelsen 
fylder rundt
Folkebevægelsen mod EU fylder 
40 år og fejrer det med et stort
jubilæums-arrangement den 21. 
april i København. Og bevægelsen 
er mere i live end længe, siger
EU-parlamentariker Søren  
Søndergaard.

Side 11

Årsmødet nærmer sig
Flere delegerede end nogensinde 
skal vise den fælles retning, når 
Enhedslisten holder årsmøde den 
4- til 6. maj.

Side 18-21

Førtidspension 
og fleksjob
Regeringen vil lave en førtidspen-
sions- og fleksjobreform sammen 
med højrefløjen. En reform som 
desværre tegner til at blive en dyr 
omgang for de syge og fattige. 

Side 6
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Det så lyst ud for folkeskolen…

Det begyndte ellers så godt med den nye regerings skolepolitik. Rege-
ringsgrundlaget tog udgangspunkt i formuleringer, som Enhedslisten 
sagtens kunne støtte. ”En skole der har plads til og er attraktiv for alle 
børn”, “Hele Danmarks skole” og så videre. Men desværre lever udmønt-
ningen af regeringsgrundlaget langt fra op til ambitionerne.

Tag f.eks. forslaget om øget inklusion. Flere børn skal ind i ’normal-
klassen’ frem for at modtage specialundervisning. Derfor skal deres be-
hov for specialundervisning nu være større end tidligere, hvis de skal 
have tilkendt decideret specialundervisning. Man må spørge sig selv, 
om eleverne får den rette hjælp, når udgangspunktet er, at de helst skal 
være i ’normalklassen’? Det er svært at se, hvordan forslaget er blevet 
til med udgangspunkt i børnenes bedste.

Regeringsgrundlaget lovede også forsøg med en to-lærerordning, 
altså to lærere i én klasse, for at styrke eleverne i dansk og matematik. 
Men nu, hvor ordningen skal iværksættes, er det blevet til én lærer og 
én voksen med en anden uddannelse (f.eks. en tømrer).

Med hast indføres der altså knopskydninger, der ikke nødvendigvis 
medfører forbedringer og i nogle tilfælde endda medfører forringelser.

Hvis det står til mig, skal vi en helt anden vej. 
Vi skal skabe gode rammer for, at folkeskolen kan udvikles, der hvor 

den er. Lærerne skal have mulighed for at udfolde deres potentiale for at 
udvikle og indrette skolen. Det kræver tre politiske forandringer.

For det første, skal vi, der er politikere, hanke gevaldigt op i os selv og 
udvise tillid til, at lærerne, eleverne og forældrene rent faktisk er dem, 
der er bedst i stand til at udvikle og forbedre folkeskolen.

For det andet skal vi fra Christiansborg sikre ordentlige rammer for 
skolen. Vi skal styrke fundamentet ved at forbedre undervisningsmil-
jøet, betingelserne for lærernes arbejde og ressourcerne for skolernes 
virke.

For det tredje skal vi gøre det muligt med en mere demokratisk fol-
keskole. En skole hvor både elever, lærere og forældre har reel indfly-
delse.

Tre simple ændringer, der vil bringe lyset tilbage over skolepolitikken.

»Vi politikere skal hanke gevaldigt op 
i os selv og udvise tillid til, at lærerne, 

eleverne og forældrene rent faktisk  
er dem, der er bedst i stand til at udvikle 

og forbedre folkeskolen«
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Fremtidens Rød+Grøn
Først og fremmest tusind tak 
til de 2.126 af jer, der havde tid 
og lyst til at deltage i vores læ-
serundersøgelse af Rød+Grøn. 
Med jeres svar har vi fået et me-
get klarere billede af, hvad I sy-
nes om medlemsbladet, og hvor-
dan vi kan gøre Rød+Grøn end-
nu bedre.

Mange læsere – få læser alt
Besvarelserne fortæller os en 
række interessante ting. Hvert 
nummer af Rød+Grøn læses af 
cirka to tredjedele af Enhedsli-
stens medlemmer – dog læser de 
færreste (13 procent) alle artikler 
i bladet.

Langt de fleste (78 procent) er 
tilfredse med, at Rød+Grøn ud-
kommer en gang om måneden. 
Og næsten tre ud af fire synes, at 
mængden af tekst og billeder er 
tilpas.

Plads til diskussion
To tredjedele er tilfredse med 
medlemsbladets formidling af de-
bat, diskussion og uenighed. Men 
det er det værd at bemærke, at 

næsten en tredjedel ønsker mere 
plads til interne uenigheder.

Undersøgelsen viser også, at 
debatsiderne er blandt de aller-
mest læste. Går man ind og ser på 
jeres supplerende kommentarer, 
nævnes debatsiderne meget ofte 
– på godt og ondt. Rigtig mange 
fremhæver dem som uhyre vig-
tige, mens mange andre medlem-
mer mener, at debatsiderne fyl-
der for meget, og at der skal sor-
teres i indlæggene.

Mere om aktivisme
Når det kommer til, hvilke emner 
medlemmerne vil læse mere om, 
ligger socialpolitik, miljø- og kli-
mapolitik og retspolitik øverst på 
ranglisten. Redaktionen har også 
for nyligt talt om, at vi måske bør 
skrue op for dækningen af det 
grønne område.

Interessant er det også, at 
hele 47 procent ønsker at læse 
mere om aktivisme og bevægel-
ser. Hvis man ser særskilt på de 
af jer, som er kommet til inden-
for det sidste år, er det parlamen-
tariske arbejde dog det, de fleste 
ønsker en større dækning af (44 
procent).

Kun 15 procent vil læse mere 
om organisationsarbejdet (om lo-
kalafdelinger, hovedbestyrelse, 
udvalg osv.). Det tyder på, at vi 
skal arbejde mere med at formid-
le organisationsstoffet på en inte-
ressant måde.

Det videre arbejde
Redaktionen er nu gået i gang 
med at undersøge, hvordan vi 
med jeres input kan gøre med-
lemsbladet endnu bedre. De mere 
end 2.000 besvarelser viser, at 
langt de fleste medlemmer er til-
fredse med Rød+Grøn, både i for-
hold til form, indhold og udgivel-
sesfrekvens. Derfor vil medlems-
bladet heller ikke blive ændret ra-
dikalt. 

Men jeres besvarelser fortæller 
os også, at der er tiltag, som kun-
ne gøre Rød+Grøn endnu bedre. 
Og allerede nu har redaktionen 
forskellige tiltag i støbeskeen.

For det første har vi tænkt os at 
starte en månedlig duel mellem 
to medlemmer, som har vidt for-
skellige opfattelser af et aktuelt 
diskussionsemne i partiet. Der-
med håber vi at imødekomme det 
store mindretal (32 procent), som 

ønsker mere plads til diskussion 
og uenigheder.

For det andet vil vi, fra og med 
dette nummer, bringe to siders 
rød kultur, omhandlende film, 
musik, bøger, udstillinger og an-
den kulturformidling, som kun-
ne tænkes at interessere Enheds-
listens medlemmer.

Alle medlemmers blad
Sidst men ikke mindst vil vi gøre 
stor brug af de mange forslag til 
artikler, som I er kommet med. Vi 
både håber og tror, at vi med jeres 
hjælp kan gøre Rød+Grøn endnu 
bedre. Jeres ønsker og forvent-
ninger til medlemsbladet er me-
get forskellige, og derfor kan vi 
ikke undgå at bringe historier, 
som nogle af jer vil finde uinteres-
sante. 

Men vi kan og vil forsøge at lave 
et medlemsblad, som indeholder 
en så bred vifte af indhold, at alle 
medlemmer kan finde artikler, 
som vækker interesse og inspire-
rer til politisk aktivitet.

Med venlig hilsen
Simon Halskov
Redaktør

Kære læsere, 

Foto: Rød+GRøn 
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Per Clausen, gruppeformand

Der er desværre stor risiko for, 
at finanslovsaftalen blev en en-
lig svale, og at regeringen frem-
over bøjer nakken for den såkald-
te ”økonomiske nødvendighed” 
og vælger at føre borgerlig poli-
tik sammen med højrefløjen. Be-
grundelsen vil være, at Enhedsli-
sten ikke vil være med til at gen-
nemføre de ”nødvendige” refor-
mer, og at det er godt med brede 
forlig.

Regeringen står imidlertid over 
for den udfordring, at specielt 
Venstre ikke ser ud til at være 
særligt interesserede i at ind-
gå aftaler med regeringen. Hel-
ler ikke selv om aftalerne er ud-
tryk for rendyrket borgerlig po-
litik. Venstres målsætning er at 
vælte regeringen hurtigst mu-

ligt. Det gør det sværere for rege-
ringen at få i gang med det sam-
arbejde med de borgerlige partier, 
som de så gerne vil have. Det  gi-
ver Enhedslisten mulighed for at 
demonstrere, at der er alternati-
ver til borgerlige aftaler.

Vi står fast
Vi kan og skal ikke lægge stem-
mer til forringelser for almindeli-
ge mennesker, velfærden og mil-
jøet. Vi står fast på vores klare 
opposition mod den højreorien-
terede krisepolitik, som VK-rege-
ringen stod for og Merkel-Sarkozy 
står for. Vi insisterer på, at et al-
ternativ er muligt.

Netop derfor skal vores resul-
tatorienterede linje fastholdes. Vi 
skal inden for alle områder frem-
lægge konkrete forslag til forbed-
ringer, som S og SF burde kunne 

støtte, og som enten stammer di-
rekte fra de folkelige bevægelser, 
eller som der kan skabes støtte til 
i disse. Og vi skal så vidt muligt af-
holde os fra ”overbudspolitik”, der 
kan underbygge billedet af os som 
”uansvarlige” eller ”urealistiske”.

Der er ingen tvivl om, at rege-
ringen (og særligt SF), hvis den 
laver nedskæringer med de bor-
gerlige, vil gøre alt, hvad den kan, 
for at tegne et billede af, at det 
var Enhedslistens kompromislø-
se og uansvarlige linje, der tvang 
regeringen i armene på højre-
fløjen. Der må derfor aldrig være 
tvivl om, at regeringen har mulig-
hed for at gennemføre forbedrin-
ger sammen med os, i stedet for at 
lave forringelser sammen med de 
borgerlige.

Store politiske aftaler
Regeringen har bebudet en ræk-
ke store politiske aftaler i løbet 
af det kommende år. Det drejer 
sig om energiområdet, klimaom-
rådet, arbejdsmarkedsområdet, 
kontanthjælpsområdet, skatte-
området og fleksjob/førtidspensi-
onsområdet.

På alle disse områder har vi for-
muleret klare bud på, hvad vi me-
ner, at aftalerne bør indeholde. 
Og vi er kommet med alternative 
forslag til finansiering og bud på, 
hvad der er vores forudsætnin-
ger for at være med – herunder 
en klar afvisning af forslag til for-
ringelser. Det gør det muligt for os 
at presse regeringen i forhold til 
deres ønske om at indgå en ræk-
ke vigtige forlig med de borgerli-
ge partier. Samtidig lægger det et 
pres på de borgerlige partier, for-
di en aftale med os fremstår som 
et muligt alternativ til en aftale 
med dem.

En selvstændig opgave er at 
sprede optimisme og tro på, at det 
kan nytte at være aktiv. Derfor 
prioriterer vi deltagelse offentlige 
møder, i fagforeninger og andre 
steder, højt. Det giver ikke kon-
takt til lige så mange, som når En-
hedslisten optræder i medierne. 
Men det er vigtigt, at vi møder de 
mennesker, som er med til at sæt-
te dagsordenen på arbejdsplad-
ser, uddannelsessteder, i bolig-
kvarterer – ja overalt hvor men-
nesker mødes, ansigt til ansigt.

Regeringen på borgerlig kurs
Regeringen lægger op til at indgå mange  
af forårets politiske aftaler med højrefløjen.  
Enhedslistens hovedopgave bliver at vise, at der 
er en anden vej. At regeringen har mulighed for 
at forbedre samfundet sammen med os.

Foto: MaibRitt KeRneR
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Simon Halskov, Rød+Grøn

– Vi kommer aldrig til at legitime-
re, at betalingsringen er blevet 
lagt ned. Det må regeringen stå til 
ansvar for. Vi synes, det er tude-

tosset, og vi synes, de har været 
nogle klaphatte i dette her forløb. 
Så kontant var meldingen fra po-
litiske ordfører, Johanne Schmidt-
Nielsen, da regeringen valgte at 
aflyse trængselsringen i Køben-

havn, og dermed gav efter for 
presset fra medierne og de bor-
gerlige partier.

Trafikforlig på plads
Efterfølgende inviterede regerin-
gen Enhedslisten til forhandlin-
ger om en alternativ trafikaftale, 
hvor der skaffes penge til den kol-
lektive trafik ved at lukke et hul i 
skattelovgivningen vedrørende 
registreringsafgiften på demo- 
og leasingbiler.

Efter et relativt kort forhand-
lingsforløb kunne trafikordfø-
rer Henning Hyllested og skat-
teordfører Frank Aaen melde ud, 
at Enhedslisten er med i trafikaf-
talen – og at den ikke er så ringe 
endda.

– Trængselsringen blev som be-
kendt ikke til noget. Men den af-
tale, vi nu har indgået med rege-
ringen og Dansk Folkeparti, der 
erklærede sig enig i finansierin-
gen og formålet med aftalen, er 
vi godt tilfredse med, sagde Frank 
Aaen, da de overordnede for-
handlinger var ovre.

Kommission skal løse 
trængslen
Med aftalen tilføres der en mil-
liard kr. om året til den kollekti-
ve trafik. Heraf bruges 500 mil-
lioner kr. på at sænke billetpri-
serne, mens 500 millioner går 
til investeringer i den kollektive 
trafik.

– De 500 millioner kr. til bil-
letpriserne giver i sagens natur 
kun en nedsættelse én gang, da 
den jo så skal finansieres år ef-
ter år. De 500 millioner til trafik-
forbedringer er derimod til an-
vendelse hvert år, enten til nye 
projekter eller til at videreføre 
igangsatte projekter. Der er der-
med lagt op til et varigt løft af 

den kollektive trafik, konstate-
rer Frank Aaen.

Selvom aftalen først træder i 
kraft den 1. januar 2013, bliver der 
allerede i år afsat 600 millioner 
kr. til investeringer i bus- og tog-
driften. Desuden nedsættes en 
kommission, som skal udarbejde 
en plan for, hvordan Københavns 
trafikale trængselsproblemer kan 
løses hurtigst muligt.

– De 600 millioner kr. kan alle-
rede i år starte en positiv udvik-
ling. Og vi har også fået en tids-
begrænsning på den kommis-
sion, der skal finde løsninger på 
Københavns trængsels- og for-
ureningsproblemer, så den ikke 
ender som en syltekrukke, forkla-
rer Frank Aaen.

Desuden har Enhedslisten og 
regeringen aftalt en vejafgift for 
lastbiler, der i løbet af et par år 
kan give yderligere midler, som 
også skal gå til bedre og billigere 
kollektiv trafik.

Ikke penge til det hele
Trafikforhandlingerne er dog ikke 
helt ovre. Enhedslisten, rege-
ringen og Dansk Folkeparti skal 
stadig nå til enighed om, hvor-
dan billetpriserne skal sænkes. 
Sandsynligvis bliver der tale om 
at sænke taksterne på udvalgte 
strækninger og billettyper i ste-
det for at fordele prissænkningen 
jævnt. 

Ligeledes skal parterne bli-
ve enige om, hvor den kollektive 
trafik skal styrkes. Og selvom en 
halv milliard kr. om året giver mu-
lighed for markante forbedringer, 
rækker pengene slet ikke til alle 
de projekter, der bliver overvejet.

– Der er allerede flere ønsker, 
end der er penge. Men vi vil gøre 
vores for, at pengene bruges 
bedst muligt, siger Frank Aaen.

Ringen røg – men kollektiv trafik styrkes
På trods af klare løfter til både befolkningen 
og Enhedslisten, sprang regeringen i målet og 
droppede trængselsringen. I stedet er Enheds-
listen gået med i en aftale, som årligt vil tilføre 
en milliard kr. ekstra til den kollektive trafik.

Foto: Rød+GRøn
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Simon Halskov, Rød+Grøn

Som det eneste parti blev En-
hedslisten holdt ude af forhand-
lingerne om en fleksjob- og før-
tidspensionsreform. Årsagen er, 
at vi ikke vil skære i ydelserne til 
syge og mennesker med handi-
kap, og fordi vi vil stille krav til ar-
bejdsgiverne. Det viser desvær-
re, at regeringen ønsker at lave 
en aftale med højrefløjen, siger 
gruppeformand Per Clausen, der 
dog understreger, at Enhedsli-
sten stadig er parat til at forhand-
le med regeringen om dette og 
andre spørgsmål:

– Men det er klart, at hvis man 
kun bruger os hver anden, tredje 
eller fjerde gang, så kan man for-
vente, at man kommer til at beta-

le en høj pris de gange. For så skal 
vi ind og kompensere for de ulyk-
ker, som de har lavet med de bor-
gerlige partier.

Fattige og syge betaler
Regeringens reformudspil er først 
og fremmest en spareplan. Og det 
er de syge, der søger førtidspen-
sion, og mennesker på fleksjob, 
som kommer til at  betale regnin-
gen,  fortæller Enhedslistens so-
cialordfører Finn Sørensen:

– Helt overordnet er der tale om 
en spareøvelse. Unge, der søger 
førtidspension, og mennesker på 
fleksjob skal levere en besparelse 
på 1,9 mia. kroner i 2020. Sådan en 
besparelse vil øge antallet af fat-
tige og syge mennesker.

På  længere sigt  skal besparel-

sen stige til 3,5 mia. kr. i 2032. Det 
sker ved at sænke ydelserne til 
unge under 40 år og ved at skære 
dybt i tilskuddet til fleksjobberne.

Der står intet i forslaget om, 
hvordan man skaber job til de 
mange mennesker med nedsat 
erhvervsevne, som man gerne vil 
have ud på arbejdsmarkedet. Der 
er heller ingen krav til arbejdsgi-
verne i den forbindelse.

– Regeringen ikke er interesse-
ret i, at der bliver stillet krav til ar-
bejdsgiverne om, at de også skal 
løfte ansvaret for at få et rum-
meligt arbejdsmarked, hvor der er 
plads til mennesker som ikke kan 
arbejde 100 procent, konkluderer 
Finn Sørensen.

Spar på bureaukrati
Inden forhandlingerne gik i gang, 
krævede socialminister Mette Fre-
deriksen, at Enhedslisten skulle 
skrive under på, at grundlaget for 
forhandlingerne skulle være rege-
ringens eget udspil, VKO-partier-
nes udspil fra 2010 og Arbejdsmar-
kedskommissionens anbefalinger. 

Enhedslisten accepterede den 

økonomiske ramme - men ikke, at 
pengene skulle tages fra førtids-
pensionisterne og fleksjobberne, 
som regeringen krævede. I stedet 
foreslog partiet at spare på ak-
tivering, bureaukrati og kontrol. 
Det forslag fik socialministeren 
til at smække døren til forhand-
lingslokalet.

– Vi ville gerne være med til at 
finde 1,9 milliarder kroner. Så jeg 
må forstå det sådan, at det er fordi, 
regeringen vil tage pengene fra de 
syge og de handicappede. Det vil vi 
ikke, understreger Finn Sørensen.

– Men hvis Mette Frederiksen 
løber sur i forhandlingerne med 
de borgerlige partier, så er hun 
velkommen til at forhandle en so-
lidarisk reform på plads sammen 
med os. Hun kan passende tage 
udgangspunkt i det oplæg, hun 
og de tre regeringspartier lavede 
i 2012, om at ”færre skal udstødes 
fra arbejdsmarkedet”.

Læs meget mere om Enhedsli-
stens holdninger til fleksjob og før-
tidspension på temasiden enheds-
listen.dk/tema/fleksjob.

Forhandlingerne om en flexjob- og førtidspen-
sionsreform er i gang – dog uden Enhedslisten, 
som regeringen holder ude af forhandlings- 
lokalerne, på trods af partiets forhandlings- 
villighed. Reformen tegner dermed til at blive 
en dyr omgang for de syge og fattige.

Reform skaber flere syge 
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Allan Krautwald,  
Enhedslisten Svendborg

Slidgigten efter et langt arbejdsliv 
var slem nok. Det blev værre, me-
get værre, da han også fik kræft. 
Flere gange fik han afslag på før-
tidspension. Endelig fik han den 
tilkendt – førtidspension fra den 
1. marts 2011. Samme dag blev 
han begravet. Den 58-årige Finn 
Hytteballe Andersen vandt til sidst 
retten til en førtidspension. Men 
han tabte kampen for livet.

Denne sag blev startskuddet 
til borgerinitiativet ”Syg i Svend-
borg”. Fire dage efter Finns begra-
velse mødtes fem borgere på Vin-
tapperiet i Svendborg for at dis-
kutere, hvad vi kunne gøre for 
at hjælpe de mennesker, der var 
kommet i klemme i systemet. Nu 
var det nok. 

Trodsede juletravlheden
Vort valg faldt på en ugentlig ”stil-
le protest for anstændighed” på 
Centrum Pladsen i Svendborg, som 
vi senere omdøbte til Anstændig-

hedens Plads. Den 12. marts sidste 
år gik protesterne i gang og har si-
den fortsat lørdag efter lørdag.

Hurtigt spredtes rygterne om 
vore protester. Der blev oprettet 
lignende grupper i andre byer, og 
på Enhedslistens årsmøde fik vi 
overrakt partiets græsrodspris.

Nogle lørdage er vi blot os selv. 
Andre lørdage er der gæstetalere 
på Anstændighedens Plads, med 
retsordfører Pernille Skipper som 
den flittigste gæst.

Et højdepunkt blev nået under 
valgkampen, hvor tre kandida-
ter med Johanne i spidsen talte fra 
vores bænk i det mest fantastiske 
sensommervejr. Et andet højde-
punkt var juleaftensdag, hvor 65 
mennesker trodsede juletravlhe-
den, og endnu engang drog mod 
Anstændighedens Plads. Her kun-
ne de høre julehilsner fra nogle af 
pladsens venner, herunder stand 
up-komikeren Carsten Bang, Han-
ne Reintoft, Pernille Skipper og Jo-
hanne Schmidt-Nielsen.

Den 10. marts kunne vi så ”fej-
re” et års jubilæum med en ræk-

ke talere med socialordfører Finn 
Sørensen og FOA-formand Den-
nis Kristensen i spidsen. Samti-
dig havde vi den dejlige oplevel-
se, at mange, hovedsageligt med-
lemmer af Enhedslisten, drog til 
Svendborg fra nær og fjern og bak-
kede op om jubilæet.

Vi bliver stående
Hvordan har kommunen så rea-
geret?

Først prøvede de at belære os, 
derefter foregav de at komme os 
i møde. Næste skridt var at skæl-
de os ud i den lokale presse og 
plante historier uden bund i vir-
keligheden. Da det heller ikke tog 
energien fra os, mødte kommu-
nen os med larmende tavshed… 
som dog alligevel bliver brudt, når 
der kommer for meget tryk på den 
kommunale trykkoger.

Tiden arbejder for os og imod 
dem. Vi nærmer os kommuneval-
get, og som et tegn på det socialde-
mokratiske bystyres panik, forsøg-
te den ledende udvalgsformand at 
forhindre de menige socialdemo-
kratiske byrådsmedlemmer i at 
deltage i jubilæet. Og den lokale 
FOA-formand forsøgte at overtale 
Dennis Kristensen til at blive væk – 
ingen af delene lykkedes.

Så kampen fortsætter: Vi bli-
ver stående for anstændigheden 
hver lørdag.

Et år i anstændighedens navn
I marts kunne initiativet ”Syg i Svendborg” 
markere et års stille protester. Det skete ved 
et velbesøgt arrangement på Anstændig-
hedens Plads, hvor busfulde Enhedsliste-
medlemmer fra hele landet deltog

Kort om regeringens 
forslag
• Unge under 40 skal som ud-

gangspunkt ikke tilkendes før-
tidspension. De skal i stedet 
i flerårige ressourceforløb til 
en sats, der svarer til kontant-
hjælp. 

• Tilskuddet til fleksjobber be-
skæres kraftigt. Det betyder, at 
fleksjobbere, som tjener fra kr. 
22.000 og opefter, går ned i løn.

• Ledige fleksjobbere får mulig-
hed for at melde sig i A-kas-
se, men til en lidt lavere ledig-
hedsydelse end i dag. Når de ry-
ger ud af A-kassen efter senest 
2 år, ryger de ned på en sats, 
der svarer til kontanthjælp, ca. 
5.000 mindre end ledigheds-
ydelsen.

Enhedslistens  
svar til  
Mette Frederiksen

Kære Mette

Tak for invitationen til at del-
tage i forhandlingerne om en 
reform af førtidspensions- 
og fleksjobområdet. Vi delta-
ger meget gerne, og vil i den 
anledning præcisere følgen-
de: Vi er enige i, at langt færre 
skal på førtidspension i frem-
tiden. Det opnås ved forebyg-
gende indsats i forhold til ar-
bejdsulykker, nedslidning og 
stress, ved at skabe nye jobs 
til mennesker med nedsat er-
hvervsevne, og gennem bedre 
sagsbehandling. Vi tilslutter 
os de foreslåede økonomiske 
mål, men vi afviser, at de skal 
finansieres gennem lavere 
ydelser til syge og mennesker 
med handikap. Vi vil derfor an-
vise anden finansiering, som 
for eks. besparelser på overflø-
dig aktivering og afskaffelse af 
bureaukrati og unødig kontrol.

Med venlig hilsen  
Finn Sørensen 
Socialordfører, Enhedslisten 
13. marts 2012
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Hans Aalborg, 
Internationalt udvalg

Hendes person er i løbet af de sid-
ste måneder blevet katapulteret 
i medierne på internationalt plan 
– fra sammenligninger med Che 
Guevara til mindre lødige kom-
mentarer om hendes udseende. 
Hendes ansigt, der også pryder 
dette blads forside, er den chilen-
ske studenterbevægelses ansigt. 
Camila Vallejo er blevet det nye 
politiske håb i Latinamerika, som 
alle taler om. 

– Kampen for et ændret ud-
dannelsessystem er kun en ind-
ledning til en mere omfattende 
kamp for at genoprette demokra-
tiet i vort land og demokratisere 
den politiske magt, fastslår Ca-
mila.

I spidsen for 
studenterbevægelsen
Den 23-årige geografistuderen-
de er datter af to tidligere med-
lemmer af Chiles kommunistparti 
og aktivister i den chilenske mod-
standsbevægelse under Augusto 
Pinochets militærdiktatur.

Selv er Camila medlem af de 
chilenske ungkommunisters cen-
tralkomité og er næstformand 
for FECH (Federación de Estudi-
antes de la Universidad de Chi-
le), Chiles vigtigste studenteror-
ganisation. I 2011 var hun – som 
kun den anden kvinde i organisa-
tionens mere end 100 års historie 
– formand for FECH. Dermed stod 
hun i spidsen for Chiles omfatten-
de studentermobiliseringer, der 
radikalt har ændret den politiske 
dagsorden i landet. 

Måske netop derfor blev Camila 
Vallejo med et overvældende fler-
tal udnævnt af den britiske avis 
Guardian til Årets person 2011.

Sydamerikas unge håb
Mens det ene internationale medie efter det andet  
skriver om hende, er den unge chilenske kvinde stort set  
ukendt herhjemme. Det vil Rød+Grøn råde bod på.  
Mød studenteroprøreren Camila Vallejo.

poRtRæt
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Hans Aalborg, 
Internationalt udvalg

Omfattende studenterdemon-
strationer har sat gang i en poli-
tisk dynamik i Chile, der har rystet 
den model, som diktaturet un-
der Pinochet etablerede. Ikke blot 
er uddannelsespolitikken blevet 
det mest debatterede emne, men 
stadig flere organisationer finder 
sammen bag krav om omfattende 
politiske ændringer.

Camila Vallejo understreger, at 
den bevægelse, vi har set i løbet 
af 2011, er et resultat af mange 
års indsats blandt skoleelever og 
studenter.

– Vi startede med krav om fri 
og gratis adgang til uddannelser 
og genoprettelse af det faglige ni-
veau. Altså et opgør med priva-
tiseringen, hvor uddannelserne 
er en markedsvare, som der skal 
tjenes mange penge på, forklarer 
Camila og uddyber:

– Private virksomheders ind-
tjening går forud for retten til ud-
dannelse – dette er stadfæstet i 
grundloven af 1980 og er en del 
Pinochet-diktaturets arv.

Fælles kamp
Mens det startede som en ud-
dannelseskamp, gik det dog hur-
tigt op for bevægelsen, at det var 
nødvendigt at inddrage andre be-
folkningsgrupper for at danne 
fælles front mod de neoliberale 
strukturer, som Pinochets dikta-
tur har fostret.

– Nødvendige reformer brem-
ses af en udemokratisk grundlov. 
Den centrale opgave bliver derfor 
en ændring af selve samfundsmo-
dellen. Denne konklusion har gjort 
det muligt for os at udvikle et sam-

arbejde mellem andre dele af sam-
fundet, forklarer Camila og næv-
ner fagforeninger, mapuche (de 
oprindelige folk i Chile) og seksu-
elle mindretal som nogle af sam-
arbejdspartnerne. Sammen har 
dette væld af befolkningsgrupper 
gennemført demonstrationer, som 
har ændret den politiske dagsor-
den i Chile og har fået politik ud i ci-
vilsamfundet, fortæller Camila.

Massiv opbakning  
i befolkningen
Hvad der startede som et studen-
teroprør, har nu udviklet sig til et 
folkekrav om et opgør med priva-
tiseringen af uddannelsessyste-
met.

– Opinionsundersøgelser i sep-
tember viste, at 80 procent af be-
folkningen støtter op bag vore 
krav – mens præsident Piñera, 
landets rigeste mand, kun får en 
opbakning på 22 procent, siger 
Camila.

Studenterbevægelsen vil nu 
styrke samarbejdet med andre 
bevægelser for at få større poli-
tisk gennemslagskraft. Allerede 
nu spiller Camila og de andre i be-
vægelsen dog en rolle i chilensk 
politik. Bl.a. i form af direkte for-
handlinger med præsidenten.

- Vi vil ændre valgsystemet 
og det økonomiske system. Fi-
nansieringen af gratis uddannel-
se kræver ændringer i skatteop-
krævningen. Og disse ændringer 
forudsætter en grundlovsreform.

Ligesom det arabiske forår og 
occupy-bevægelserne, evner den 
chilenske studenterbevægelse 
at fastholde et politisk perspek-
tiv. Det nye års mobiliseringer, 
der startede i marts, vil vise, hvor 
langt de er i stand til at nå.

Studerende sætter 
dagsordenen i Chile
Hvordan kan man demokratisere et land,  
hvis grundlov er undfanget under et blodigt  
diktatur? Studenterpolitik er en af indfalds-
vinklerne, fortæller Camila Vallejo.  

Uddannelse  
og ulighed i Chile
Den sociale ulighed i Chile er 
vokset, og landet er blandt 
de 15 mest ulige i verden.

Chile har de dyreste univer-
siteter i hele Latinamerika – 
19 gange dyrere end de fran-
ske.

Familierne betaler 39 pro-
cent af alle undervisnings-
omkostninger – dobbelt så 
meget som i USA.

Studenternes betaling i for-
hold til BNP (bruttonational-
produkt) er den højeste i ver-
den (41 procent).

Chile investerer kun 0,5 pro-
cent af BNP i universiteter – 
det laveste i verden. Imens 
bruges 15 procent på mili-
tæret.

80 procent af de studerende 
afslutter aldrig deres studier.

Chile har den største ulig-
hed i indkomster blandt alle 
OECD-lande.

Det chilenske studenterop-
rør, hvor Camila var frontfigur, 
foregår stadig – selvom regerin-
gen har mødt de studerende med 
vold, arrestationer og trusler med 
fængsel i op til tre år, hvis man de-
monstrerer.

Kæmper mod privatisering
De studerende kæmper for at for-
bedre landets uddannelsessystem, 
som blev privatiseret under dikta-
toren Pinochet. Det gjorde Chiles 
universiteter til nogle af verdens 
dyreste, hvilket har skabt en kolos-
sal skævvridning i forhold til, hvem 
der har mulighed for at uddanne 
sig. Den voldsomme egenbetaling 
betyder også, at blot ca. 20 procent 
af de studerende har mulighed for 
at færdiggøre deres studier.

Ifølge Camila er den chilenske 
uddannelsessektors deroute et 
åbenlyst eksempel på, hvor fata-
le konsekvenserne er, når den of-
fentlige sektor privatiseres. Hen-
des råd lyder derfor:

– Spar jer selv for denne ople-
velse. Denne model blev indført 
af et blodigt diktatur og har ført 
os ind i en omfattende katastrofe, 
advarer hun.

FotoS: Rød+GRøn
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Tobias Clausen,  
Europapolitisk udvalg

Flere tusinde flygtninge på flugt 
fra politiske forfølgelse, krig, sult 
og fattigdom forsøger hvert år at 
krydse grænsen til EU. Ofte med 
livet som indsats, og mange om-
kommer i forsøget. Selvom antal-
let af flygtninge det seneste år 
har været stærkt stigende i lan-
dene, der grænser op til Europa 
(bl.a. på baggrund af det arabi-
ske forår), fører EU en stadig mere 
usolidarisk flygtninge- og ind-
vandrerpolitik. 

Ved hjælp af bevæbnede både, 
kamphelikoptere, overvågnings-
fly, radarer, satellitter og moder-
ne langdistanceovervågning for-
søger EU’s grænseagentur Fron-
tex dagligt at holde flygtninge og 
indvandrere ude af den Europæi-
ske Union.

Menneskerettigheder 
tilsidesættes
I sit forsøg på at holde flygtninge 
og indvandrere for døren, har EU 
ikke afholdt sig fra at samarbejde 
med diktaturstater, som tilside-
sætter fundamentale menneske-
rettigheder. Kort før det folkelige 
oprør i Libyen, betalte EU den nu 
afdøde diktator Muammar Gadda-
fi 373 millioner kroner for at stop-
pe flygtninge, der via det nord-

afrikanske land forsøgte at rejse 
til EU-lande.  

Det skete på trods af, at men-
neskerettighedsorganisationer 
talrige gange har dokumenteret, 
hvordan flygtninge og indvan-
drere under Gaddafi-regimet sy-
stematisk blev udsat for tortur, 
racisme, voldtægt og fængsling 
på ubestemt tid.

EU har også indgået aftaler 
med flere afrikanske transitlan-
de, bl.a. Mauretanien  og Sene-
gal, der giver Frontex’ fly og ski-
be lov til at patruljere og overvå-
ge ud fra landenes farvande helt 
op til 2.000 kilometer fra EU-ter-
ritorium. Formålet er at forhindre 
flygtninge i overhovedet at be-
gynde deres rejse mod EU’s græn-
ser. 

Initiativet er blevet kritiseret 
af menneskerettighedsorganisa-
tioner for at være et brud på FN’s 
flygtningekonvention, da det 
sker uden at forholde sig til, hvor-
vidt disse mennesker har krav på 
international beskyttelse eller 
asyl.

Usolidarisk asylsystem
EU’s asylsystem er i dag i prak-
sis brudt sammen. EU’s asylreg-
ler bygger på den såkaldte Dub-
lin-forordning, hvor en asylansø-
gers sag skal behandles i det EU-
land, asylansøgeren først ankom 

til.  Det betyder, at en asylansøger 
i Danmark, der er kommet ind i EU 
via Grækenland, skal sendes til-
bage til Grækenland for at få be-
handlet sin asylsag. 

Disse regler har, sammen med 
den økonomiske krise, sat det 
græske asylsystem under et så 
stort pres, at det i dag er brudt 
sammen under bunkerne af 
asylsager. Det har medført dybt 
kritiske tilstande i de græske 
asyllejre, hvor overgreb, mang-

lende adgang til asylsagsbe-
handling og vilkårlige hjemsen-
delser til forfølgelse er veldoku-
menteret.

Der arbejdes i skrivende stund 
på at revidere EU’s asylsystem. 
Desværre tyder det ikke på, at 
man vil gøre op med den hidti-
dige praksis og lave et mere ret-
færdigt og solidarisk asylsy-
stem, men at man i stedet ønsker 
at bygge murene til Fort Europa 
endnu højere.

Udenfor Europas høje mure
Der arbejdes på at revidere EU’s asylsystem. 
Desværre tyder det ikke på, at man vil lave et 
mere retfærdigt og solidarisk asylsystem. I ste-
det vil man styrke EU’s ydre grænser og dermed 
bygge murene til Fort Europa endnu højere.

FotoS: ZoRiah/FlicKR

Fakta om EU’s flygtningepolitik
• Ud af de 8000 flygtninge fra Libyen, som ifølge FN havde 
 særligt brug for hjælp, tog EU-medlemslandene kun imod 400.  
 Norge, der ikke er med i EU, hjalp næsten lige så mange  
 som alle EU-lande tilsammen.

• Sydafrika modtager næsten lige så mange flygtninge, 
 som hele EU.

• 6843 flygtninge er siden 2001 registreret druknet i forsøget 
 på at krydse Middelhavet fra Afrika til EU’s grænser.  
 Heraf er 1088 registeret alene i 2009. Det reelle tal for  
 omkomne vurderes at være langt højere.

• Ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat UNHCR var antallet 
 af mennesker, der var drevet på flugt i 2009, 43,3 millioner.  
 Det tal har ikke været større siden midten af halvfemserne.

• Bevillingen til EU’s grænseagentur Frontex er steget fra 
 45,8 millioner kr. i 2005 til 651 millioner kr. i 2010. En stigning  
 på over tusind procent.
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Simon Halskov, Rød+Grøn

Kender du udtrykket: fyrre, fed og 
færdig?
– Ja, men jeg er altså langt over 
fyrre. Og hvad angår Folkebe-
vægelsen, er den mere adræt og i 
live end længe. Det hænger selv-
følgelig også sammen med den 
politiske situation. I den sidste 
måned har vi samlet over 15.000 
underskrifter på gaden for en 
folkeafstemning om finanstrak-
taten og fået flere hundrede 
nye medlemmer. Mange forstår, 
at det er nødvendigt at give EU-
modstand.

Så I ser allerede frem til de næste 
40 år?
– Vores mål er jo at overflødiggøre 
os selv. Og jeg håber da ikke, at der 
går så lang tid, før EU tilhører hi-
storien. Modsætningerne og util-
fredsheden i EU er større end no-
gensinde. Flere og flere føler – og 
med rette – at de sættes under 
administration af EU og fratages 
muligheden for at bestemme i de-
res eget land. Aktuelt er det vær-
ste eksempel Grækenland, men 
flere følger efter.

Men hvad er jeres alternativ? 
Nationalromantik?
– Vores EU-modstand har intet 
med nationalromantik at gøre. 
Det handler om, at EU står i mod-
sætning til de ting, som vi går ind 
for og som er skitseret i vores idé-
grundlag: Folkestyre, velfærd-
samfund, faglige rettigheder og 
en social, miljømæssig og økolo-
gisk bæredygtig udvikling. Og så 
går vi ind for et åbent og ligevær-
digt samarbejde med alle folk i 
verden. Det er bl.a. derfor, at vi af-

holder vores jubilæums-arrange-
ment under overskriften: Verden 
er større end EU!

Er Folkebevægelsen ikke bare nog-
le romantiske drømmere?
– Jo, bestemt da! Vi skal turde 
drømme om en bedre verden. En 
verden, hvor vi f.eks. ikke har et 
EU, som støtter diktatorer, der 
undertrykker deres befolkninger. 
Og hvor det er vigtigere, hvad der 
er til gavn for mennesker end til 
gavn for markedet.

Og hvad ønsker I Jer så i fødsels-
dagsgave?
– Vi ønsker selvfølgelig, at rigtig 
mange medlemmer af Enhedsli-
sten dukker op i Amager Bio den 
21. april. Men frem for alt ønsker 
vi os, at endnu flere vil gøre en 
indsats i kampen for en folkeaf-
stemning om finanstraktaten. 
Det er en demokratisk kamp, men 
den har også stor social betyd-
ning.

Læs mere om Folkebevægelsens 
jubilæumsfest på side 31.

Søren Søndergaard .
Foto: MaibRitt KeRneR

Fra Folkebevægelsens stiftende møde der blev afholdt i Odense .
Foto: FolKebevæGelSen

Folkebevægelsen mod EU fylder 40 år og fejrer
det med et stort jubilæums-arrangement den 
21. april i København. I den anledning har 
Rød+Grøn stillet fem skarpe til Folkebevægel-
sens EU-parlamentariker, Søren Søndergaard.

Fakta om Folkebevægelsen mod EU
Folkebevægelsen mod EU blev stiftet den 22-23. april 1972, som kul-
mination på en voksende modstand mod EF, som EU hed dengang. 
I det stiftende møde deltog repræsentanter for 26 landsdækkende 
organisationer (herunder VS og DKP) og 150 lokalkomitéer.

Trods en massiv skræmmekampagne fra hele det politiske estab-
lishment, mobiliserede Folkebevægelsen op mod 100.000 til  
demonstration i København og 20.000 i Aarhus dagen inden  
folkeafstemningen om EF-medlemskabet den 2. oktober 1972. 
Afstemningen blev dog tabt, idet 56,7 procent af de stemme- 
berettigede stemte ja, mens 32,9 procent stemte nej.

Ved det første direkte valg til EU-parlamentet i 1979 fik Folke-
bevægelsen 21 procent af stemmerne og fire ud af de daværen-
de 16 danske mandater. Det samme antal blev opnået ved valge-
ne i 1984 og 1989.

Sejren den 2. juni 1992, hvor et flertal af danskerne stemte nej til 
en ny EU-forfatning (Maastricht-traktaten), førte til en splittelse 
i Folkebevægelsen og etablering af Junibevægelsen, som hen ad 
vejen indtog en blødere holdning overfor EU.

Trods splittelsen bevarede Folkebevægelsen to af sine manda-
ter ved EU-parlamentsvalget i 1994. Dette blev reduceret til ét 
ved valget i 1999, hvilket også var resultatet i 2004 og 2009. Ved 
det seneste valg var der dog en fremgang fra 5,2 til 7,2 procent af 
stemmerne.

Folkebevægelsen 
fester igennem



Jeppe Rohde, Rød+Grøn

Yannis Margaris har gennem man-
ge år været en del af blandt andet 
studenterbevægelsen og miljøbe-
vægelsen i Grækenland, og i dag er 
han aktiv i venstrefløjskoalitionen 
SYRIZA. Han har skrevet mange 
artikler om krisen de sidste tre år, 
og er en aktiv stemme i den græ-
ske samfundsdebat.

– At hundredtusindvis af græ-
kere nu bogstaveligt talt kæmper 
for at få mad på bordet hver dag, 
var ikke noget, ret mange havde 
forestillet sig skulle ramme Græ-
kenland, siger Yannis.

Arbejdsløsheden er over 20 pro-
cent, og for unge mennesker er 
den dobbelt så høj. Mange unge 
grækere flygter ud i resten af 
Europa, fordi jobsituationen er så 
håbløs derhjemme. Det var også 
det, der for halvandet år siden 
bragte Yannis til København. Han 
arbejder i dag med bæredygtig 
energi på Danmarks Tekniske Uni-
versitet i Lyngby, men han følger 
tæt den politiske udvikling i hjem-
landet, som han også ofte besøger.

Fattigdommen  
er eksploderet
– Der er ingen tvivl om, at situ-
ationen er fortvivlende. Fattig-
dommen er eksploderet de sene-
ste måneder, og folk er virkeligt 
bange for, hvad der kommer til at 
ske med dem i den kommende tid. 
Selvmordsraten er fordoblet det 
seneste år, fortæller Yannis.

Mindstelønnen er nu nede på 
450 euro pr. måned, svarende til 
3.300 kroner, og mange arbej-
der på det sorte marked til endnu 
mindre, fortæller han. Mens løn-
ningerne og de sociale ydelser er 
raslet ned, har fødevarepriserne 
holdt sig i ro. Ifølge EU’s tal lever 
30 procent af den græske befolk-
ning nu under den officielle euro-
pæiske fattigdomsgrænse. 

– Der er rigtigt mange, som 
ikke kan få opfyldt deres basa-
le behov, og som ikke kan betale 
deres regninger. Der er børn, der 
ikke får nok mad.

Tanks og tomme stadions
For ti år siden så det ellers lyst 
ud, fortæller Yannis.

– Mange sektorer skovlede 
penge ind før krisen, og selv-
om reallønnen for de fleste al-
mindelige mennesker stort set 
ikke steg i de gode år, og der 
var mange studenterkampe 
og faglige konflikter, var sam-
fundet generelt præget af op-
timisme. Eksperterne betrag-
tede den græske økonomi som 
sund.

– Grækenland havde vanvit-
tigt høje vækstrater i 90’erne. 
Man købte masser af nye ubåde 
og fly til hæren, og man brugte 
enorme summer på motorve-
je og OL. Men der blev ikke 
skabt langtidsholdbare 
arbejdspladser, og 
velfærden blev ikke 
udbygget. Der skete 

ikke nogen forbedringer for al-
mindelige mennesker. I dag er 
Grækenland fyldt med kæm-
pe OL-stadions, som står 
tomme og er fuldstændigt 
ubrugelige, sukker Yannis.

Han er fortørnet over, at 
EU’s såkaldte redningspakker går 
til bankerne og ikke til det græske 
folk. 

– Banksektoren har tjent ufat-
telige summer, både op til og un-
der krisen. Det er dem, som nu 
får redningspakker, betalt af de 
europæiske skatteydere. Ingen 
af pengene går til det græske folk 
eller til den såkaldte ”nye vækst-
model for Grækenland”. Ingen af 
pengene går til produktion, ar-
bejdspladser eller velfærd. De går 
til firmaer som Goldman-Sachs og 
andre store finansielle institutio-
ner. 

Folk organiserer sig
I øjeblikket er der dog en stor del 
af det græske samfund, der dre-
jer til venstre, mener Yannis. Ikke 
kun ifølge meningsmålinger, men 
også på den måde, at flere begyn-
der at organisere sig på arbejds-
pladser og i boligområder. Man-
ge steder afholdes der folkefor-
samlinger, som man også har set 
det i bl.a. det arabiske forår og den 
spanske Indignados-bevægelse.

– Folk samler sig lokalt og or-
ganiserer folkekøkkener, sund-
hedsklinikker og andre ting, der 
sikrer, at alle kan få opfyldt de-
res basale behov. Lige nu foregår 
der en vigtig kamp for et hospi-
tal i Nordgrækenland, som stod 
overfor store økonomiske proble-
mer. Det er nu er blevet overtaget 

af lægerne og sygeplejersker-
ne, som selv organiserer 

driften, udfører behand-
linger og prøver at skaf-
fe penge til medicin. De 

Grækenland i ruiner
Velfærden er smadret, lønningerne i bund, 
arbejdsløsheden er eksploderet og der  
er udbredt fattigdom. Der er kæmpe  
social krise i Grækenland,  men også  
tegn på, at folk begynder at erobre  
magten over deres liv tilbage.
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lytter ikke længere til ordrer fra 
regeringen, fortæller Yannis.

Der foregår også store politiske 
kampe omkring elektricitet. Re-
geringen har brugt elregningen 
til at hæve skatterne for alle, og 
det har selvfølgelig ramt dem, der 
sad hårdt i det i forvejen.

– Folk prøver at organisere sig 
omkring ikke at betale nogle af 
de nye skatter, der kommer via el-
regningen. Der arrangeres møder 
og forsamlinger i mange lokalom-
råder, og elarbejdernes fagfor-
ening er meget aktiv i kampen. De 
prøver at hjælpe folk med at und-
gå at få cuttet strømmen.

Vigtige spirer
En anden vigtig kamp handler om 
en af de største aviser i Græken-
land. Ejerne besluttede lige efter 
nytår at lade avisen gå konkurs og 
gøre tusind mennesker arbejdslø-
se. Arbejderne satte sig for at fort-
sætte med at udgive avisen og har 
foreløbigt fået to udgaver på ga-
den, udgivet af arbejderne selv. 

Ambitionen er at gøre avisen til 
et dagblad for den udenomspar-
lamentariske bevægelse. Der er 
store kampagner for at få folk til 
at støtte avisen, så den kan være 
et progressivt talerør, og så arbej-
derne kan forsørge sig selv, for-
tæller Yannis.

Selvom Yannis ser flere tegn på, 
at folk begynder at tage magten 
over deres liv tilbage, er dog langt 
fra tale om en revolutionær situ-
ation på nuværende tidspunkt, 
mener han. 

– Bevægelsen er stadig ikke stor, 
men der spirer nogle vigtige ting 
frem. Den græske venstrefløj bli-
ver nødt til at rykke tættere sam-
men for at stå stærkere. Vi skal 
kæmpe sammen i bevægelserne, 
og vi skal formulere fælles politi-
ske løsninger. Når vi står sammen, 
er vi hundrede gange stærkere.

Valg i april
Den nuværende regering er en 
ren marionet for Merkel og Sarko-
zy, mener Yannis. 

– IMF og EU bruger krisen som 
murbrækker for en liberalisering 
af samfundet. Ifølge teknokratre-
geringen er privatiseringer, om-
fattende nedskæringer og mindre 
demokratisk kontrol Grækenlands 
eneste vej ud af krisen. Den In-
ternationale Valutafond, IMF, har 
brugt samme strategi i mange an-
dre kriseramte lande, bl.a. Italien, 
Portugal og Spanien, fortæller han. 

I slutningen af april går græker-
ne til valg. Ifølge Yannis har be-
folkningen helt mistet tiltroen til 
det politiske system, og den nati-
onale samlingsregering, der be-
står af teknokrater, er heller ikke 
folkevalgt.

Det eneste alternativ til at lade 
EU-eliten styre Grækenland, er en 
form for venstrefløjsregering, me-
ner Yannis. Venstrefløjen i Græ-
kenland har dog traditionelt væ-
ret splittet, bestående af utroligt 
mange små partier. Men krisen 
og bevægelsen har nødvendig-
gjort, at man har øget samarbej-
det. Samlet set står venstrefløjen 
ret stærkt i meningsmålingerne, 
men den repræsenterer ikke et ty-
deligt nok alternativ, siger Yannis.

– Venstrefløjen burde samle sig 
om nogle grundlæggende punkter, 
som vi er enige om, og gå til valg 
på dem. Vi er grundlæggende eni-
ge om, hvilken vej Grækenland skal 
gå. Den store skillelinje i græsk po-
litik står mellem dem, der forsvarer 
IMF-aftalerne og redningspakker-
ne, og dem som er imod. Det store 
flertal af den græske befolkning er 
imod aftalerne. Men blokken imod 
aftalerne er ikke samlet.

Kampen er international
En venstrefløjsregering i Græ-
kenland kan bane vejen for 
en ny økonomisk politik i hele 
EU, mener Yannis. Han 
understreger, at kun 

en international bevægelse re-
elt kan ændre på den økonomiske 
politik og skabe en ny politisk æra 
i Europa og i Verden.

– Venstrefløjen bliver nødt til 
at styrke det internationale per-
spektiv, for de problemer vi står 
overfor kan ikke løses i ét land 
alene. Skulle Grækenland melde 
sig ud af euroen, løser det intet i 
sig selv, heller ikke for grækerne. 
Det, der skal til, er en europæisk 
bevægelse for en ny politik.

– Der er kommet en stærk be-
vægelse i Spanien, og til dels i Por-
tugal og Frankrig. Sarkozy og an-
dre regeringschefer kommer un-
der større pres. Folk mobiliserer, 
for det bliver mere og mere tyde-
ligt, at det græske problem er ikke 
så græsk endda. At der er noget 
galt med den måde, som EU væl-
ger at løse krisen på. Det er selve 
systemet, som er i krise, konklu-
derer Yannis.
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RØD KULtUR

Simon Halskov, Rød+Grøn

Til efteråret skal amerikanerne 
endnu engang vælge deres præ-
sident. Mens Obama med sikker-
hed repræsenterer Demokrater-
ne, er kampen om at blive Repu-
blikanernes kandidat stadig i fuld 
gang.

Uanset om det bliver Romney, 
Gingrich eller Santorum kan ame-
rikanerne regne med at få en ef-
terårsbyge af kampagnefilm i ho-
vedet. Og som altid vil nogle være 
mere vellykkede og overbevisen-
de end andre.

Til dem, der interesserer sig for 
politiske reklamefilm, har Mu-
seum of the Moving Image i New 
York samlet alle amerikanske 
præsidentkampagnefilm gennem 
tiderne på internetsiden Living-
roomcandidate.org. Her kan man 
se alt fra en munter, animeret 
jingle om ”Ike” Eisenhower fra 
valget i 1952 til uhørt grove til-
svininger af Michael Dukakis, 
som var Bush Seniors modkandi-
dat i 1988.

Living Room Candidate gi-
ver et suverænt historisk over-
blik over de amerikanske præsi-
dentkampagner siden 1952, hvor 
kandidaterne for første gang be-
nyttede sig af tv-reklamer. Sam-
tidig demonstrerer siden, hvor-
dan amerikanske politikere alle 
dage har vekslet mellem hæders-
mandsportrætter af dem selv og 
frontal-angreb på politiske mod-
standere.

Anja Barfod Thorbek, 
Rød+Grøn

Hvad gør Arbejdermuseet til et 
vigtigt museum? 
- Vi er det eneste specialmuse-
um i Danmark med arbejderhisto-

rie som fagområde. Og så har vi i 
vores arkiv og bibliotek en unik 
og stor samling af arkivalier, pla-
kater, fotos, pamfletter og meget 
andet, som supplerer vores gen-
stands- og kunstsamling. Det be-
tyder, at vi kan fortælle arbejder-

historie fra mange vinkler. Vi vil 
ikke bare vise, hvordan man ar-
bejdede, men også hvordan man 
boede og levede i fritiden. Samti-
dig fungerer vi som kunstmuse-
um med skiftende udstillinger af 
arbejderkunst.

Hvad med nutidens arbejdere – 
hvordan ser en arbejderbolig ud i 
dag?
- Et bud på en nutidig arbejder-
bolig kunne være en lejlighed i 
et socialt boligbyggeri, møble-
ret som arbejdere med muslimsk 
baggrund ville indrette deres lej-
lighed. Sådan en lejlighed kunne 
udstilles ved siden af et rum fra 
et parcelhus, møbleret med de-
signermøbler. Sådanne to arbej-
derboliger kunne være med til at 
vise, hvor forskellige arbejdere er 
og altid har været.

Hvad ser du som Arbejdermuseets 
vigtigste opgave?
- Helt enkelt er vores vigtigste op-
gave at opfylde museumslovens 
fem søjler: Indsamling, bevaring, 
registrering, forskning og formid-
ling på et højt fagligt niveau, inden 

Kulturlinket:

Living 
room 
candidate

Faglighed i højsædet
Det er ikke magtens danmarkshistorie, der  
vises på Arbejdermuseet, men derimod det liv, 
som arbejdere lever og har levet. Rød+Grøn  
har besøgt én af museets udstillinger og talt 
med direktør Louise Karlskov Skyggebjerg.

Fakta om Arbejdermuseet
Arbejdermuseet er som mange andre statsanerkendte muse-
er en selvejende institution. Som statsanerkendt museum er det 
underlagt museumsloven og modtager statsstøtte.

I lokalerne i Rømersgade finder man også en café, hvor man bl.a. 
kan købe Richs erstatningskaffe og kiksekage, og i kælderen lig-
ger Københavns eneste fredede kælderbeværtning, Restaurant 
Cafe & Ølhalle. Her kan man indtage en traditionel frokost, hvor 
alt er hjemmelavet fra bunden.

Læs mere på www.arbejdermuseet.dk.
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Lole Møller, Rød+Grøn

Hvad er der med disse tider?
– Jeg har i de seneste ti år væ-
ret vidne til, hvordan mit land 
har ændret sig fra et nogenlun-
de gæstfrit, åbent og fredeligt de-
mokrati, til et land, der har luk-
ket sig om sig selv og som fører 
krig langt herfra. Lad mig komme 
væk, har jeg ofte tænkt, når VKO 
luftede deres menneskefjendske 
holdninger, der gik på melodien, 
du er din egen lykkes smed – klar 
dig selv. Solidariteten er systema-
tisk blevet undergravet.

Har Bertolt Brecht noget at sige 
om det?
– De temaer, Brecht skrev om, er 
så aktuelle som nogensinde. Tag 
”Balladen om jødehoren Marie 
Sanders”, der bliver jagtet nøgen 
gennem byen med et skilt om hal-
sen og klippes skaldet. I trange ti-
der søger man efter syndebukke. 
Det skal gå ud over nogle – de sidst 
ankomne, dem uden job, dem med 
anden kultur. Det er hamrende 
farlige mekanismer, som nu viser 
sig i forhold til de arabiske lande og 
til de fremmede, som får skylden 
for alverdens ulykker. Bæstet, der 
fødte uhyret, er i løbetid igen.

– Brecht døde i 1956, men hans 
forfatterskab fortæller en histo-
rie med bud til nutiden.

Er den største forbrydelse 
at drive en bank eller røve én, 
spurgte han. Det er stadig et ak-
tuelt spørgsmål netop i disse ti-
der, hvor den ene bankpakke aflø-
ser den anden. 

Hvad vil du gerne opnå med ”I dis-
se tider”?
– Jeg vil gerne bidrage til et sam-
fund med højere til loftet, større 
gæstfrihed, mere solidaritet mel-
lem mennesker og slut med me-
ningsløse krige.

– Der er ingen retfærdighed til, 
når flere og flere lever på gaden og 
hensynker i fattigdom, mens en ny 
overklasse skovler penge ind, og 
der tjenes flere penge på hussalg 
end på almindeligt arbejde. Der er i 
den grad brug for at skifte spor.

Marianne Knorr tager ud og op-
træder i hele landet sammen med 
pianisten Søren Tuxen. Er du inte-
resseret i at arrangere en koncert, 
kan du skrive til knorr@mail.dk el-
ler ringe på tlf. 24454031.

Du kan læse mere om Marian-
ne Knorr og ”I disse tider” på www.
marianneknorr.dk.

for vores emneområde, arbejderhi-
storien. Og så kan vi, fordi vi også 
er et arkiv, tilføje en sjette søjle: til-
gængeliggørelse af samlingerne.

Arbejderhistorien er jo fyldt med 
politiske kampe for bedre forhold, 
så er I ikke også et politisk muse-
um?
- Vi er et specialmuseum. At vi ud-
stiller arbejdernes kampe, en Le-

ninstatue eller politiske plakater 
fra vores eget arkiv er ikke ensbe-
tydende med, at vi tager politisk 
stilling. Tværtimod er det altid 
ud fra særdeles velbegrundede 
faglige argumenter, at vi udvæl-
ger vores udstillinger. Netop for-
di vi ikke vil skydes politisk mani-
pulation i skoene. Vi udstiller det, 
vi finder har arbejderhistorisk re-
levans.

I disse tider
Marianne Knorr er aktuel med en ny CD med 
tekster af Bertolt Brecht, der på foruroligende 
vis rammer tidsånden. Rød+Grøn har talt  
med skuespilleren og sangeren.

Plakatudstilling fra 11. februar til 28. maj
Udstillingen viser plakater fra demonstrationer, arbejdskampe 
og strejker. Om fred og nedrustning, klima og miljø – børn, unge 
og gamle – EU og NATO – 1. maj og international solidaritet – Chri-
stiania og Ungdomshuset – Poul Schlüter, Thorvald Stauning og 
meget mere. Fælles for plakaterne er, at de stammer fra Arbej-
derbevægelsens bibliotek og arkiv, der tæller mere end 12.000 
plakater fra ind- og udland.

Det er en fantastisk samling af plakater, og ophængningen er 
godt tænkt: Nogle steder er plakaterne hængt op efter motiv, så 
der på en væg kun hænger plakater med “hænder”. Andre steder 
er det emnet, der inddeler plakaterne, som f.eks. “gamle”. En tred-
je inddeling er “nyere satiriske plakater”.

I udstillingen finder man også plakater fra den seneste valg-
kamp, som er blevet malet på efter ophængningen – og på den 
måde råber noget andet og nyt fra muren.

Marianne Knorr

FotoS: Sonja jacobi
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Troels Møller, it-politisk 
praktikant hos Enhedslisten

Den 25. februar gik 7.000 menne-
sker på gaden i København i pro-
test mod ACTA-aftalen. Det var 
den første, store internetpoliti-
ske demonstration i Danmark. På 
Christiansborg foregår intens lob-
byisme og interne kampe mellem 
forskellige aktører, der har hver 
deres interesse i, hvordan inter-
nettet kommer til at se ud i frem-
tiden.

Ophavsret kontra 
ytringsfrihed
Internetpolitiske konflikter op-
står ofte som følge af den hasti-
ge udvikling, vi oplever inden for 
computer- og internetteknologi-
en. Den mest kendte af disse kon-
flikter er den, der handler om op-
havsretten. 

Internettet har betydet, at det 
er blevet meget lettere for menne-
sker at kopiere og dele kulturpro-
dukter som film, musik, bøger og 
computerprogrammer med hinan-
den. Men når man kopierer og de-
ler filer på den måde, bryder man 
ofte ophavsretten – altså kunst-
nerens eller skaberens ret til at 
bestemme, på hvilke betingelser 
værket må fremstilles og spredes.

Konflikten om, hvordan op-
havsret og internet kan passe 
sammen, var den første store in-
ternetpolitiske konflikt, og den 
har afdækket en dybereliggen-
de konflikt, der handler om kon-
trol over internettet For at hånd-
hæve ophavsretten forsøger ret-
tighedshaverne – ofte i skikkel-
se af Rettighedsalliancen eller 

de store musik- og filmselskaber 
– at kontrollere, hvordan menne-
sker kan bruge internettet. Det 
gør de blandt andet ved at bloke-
re bestemte hjemmesider, bl.a. fil-
delingssiden www.thepiratebay.
org, som man siden 2008 ikke har 
kunnet besøge fra danske inter-
netforbindelser. 

Senest er musikstreaming-si-
den Grooveshark blevet blokeret. 
Ved at få blokere disse hjemmesi-
der prøver Rettighedsalliancen at 
forhindre, at danske internetbru-
gere hører musik eller downloader 
filer, der krænker ophavsretten.

Blokeringerne af hjemmesider 
udgør en alvorlig trussel mod fun-
damentale rettigheder. Ved at af-
skære mennesker fra at besøge 
hjemmesider, forhindrer man ejer-

ne af hjemmesiden i at ytre sig, og 
man forhindrer sidens brugere i 
at kommunikere frit med hinan-
den. Fremstilling og spredning af 
musik og filer på lovlig vis gennem 
de blokerede sider bliver ligeledes 
forhindret. 

Rettighedshavernes kamp for 
at bevare deres intellektuelle 
ejendomsret på internettet kom-
mer i direkte konflikt med funda-
mentale rettigheder som ytrings-, 
informations- og forsamlingsfri-
hed, samt retten til privatlivets 
fred. Det er denne konflikt, der 
blandt andet har udmøntet sig i de 
omfattende protester mod ACTA.

Udbydere diskriminerer
Vi er begyndt at se andre internet-
politiske konfliktakser dukke op i 

de seneste par år, som tydeliggør, 
at det ikke kun handler om ophavs-
ret, men om kontrol over internet-
tet i bred forstand. Et eksempel på 
dette drejer sig om konceptet ’net-
neutralitet’. Hvor ophavsretskon-
flikten står mellem brugerne og 
rettighedsselskaberne, står net-
neutralitetskonflikten mellem 
brugerne og internetudbyderne. 

Indtil for få år siden var adgang 
til internettet et simpelt spørgs-
mål: Enten havde man adgang, el-
ler også havde man ikke. Den ene-
ste forskel kunne være hastighe-
den. Netneutralitet betyder, at 
internetudbyderne ikke må dis-
kriminere i forhold til, hvilke ty-
per datatrafik, man som bruger 
kan benytte sig af. I USA blev det i 
2007 afsløret, at internetudbyde-

Kampen om internettet
Internetpolitik handler om, hvilken retning vi gerne vil have, at internettet  
skal udvikle sig i. Det er et politikområde, som bliver stadig mere aktuelt  
og relevant at forholde sig til. Men hvordan er de internetpolitiske fronter  
trukket op, og er kampen for internettet en venstreorienteret kamp?

SVæRVæGtER

Foto: MaRtinKRoliKowSKi-FlicKR
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ren Comcast havde ”skruet ned” 
for hastigheden på en bestemt 
type af trafik, der kaldes peer-
2-peer, som benyttes, når inter-
netbrugere sender filer direkte til 
hinanden.

Dette var startskuddet til net-
neutralitetsdiskussionen i USA. 
Siden har der været mange lig-
nende sager, og på det seneste er 
diskussionen også blusset op her-
hjemme. Nogle danske internet-
udbydere overvejer at blokere for 
adgangen til såkaldt VOIP-trafik, 
som benyttes af de programmer, 
man bruger til at tale sammen 
over nettet, heriblandt Skype.

Internetudbyderne kan have 
forskellige grunde til at diskrimi-
nere i trafikken. I det sidste ek-
sempel gør de det sandsynlig-
vis, fordi de samtidig også er te-
leudbydere og kan miste indtæg-
ter, hvis folk udelukkende bruger 
Skype til at tale sammen – der-
med bliver telefonsamtaler nem-
lig gratis, hvis man er i nærhe-
den af en trådløs internetforbin-
delse. 

Men at indføre en sådan diskri-
mination af datatrafiktyper vil 
bryde med netneutraliteten. Man 
kan let forestille sig et scenarie, 
hvor udbyderne vil kræve eks-
trabetaling for et internetabon-
nement, hvor man også kan bru-
ge Skype. 

På samme måde kan man fryg-
te, at internetudbydere vil kræ-
ve af indholdsudbydere, som 
f.eks. Youtube, at de skal beta-
le ekstra for, at deres brugere 
kan se videoer i høj kvalitet. No-
get som udbyderen Telenor rent 
faktisk varslede med at indføre i 

Norge i 2011. I værste fald kan vi 
ende med et internet, hvor de ri-
geste indholdsudbydere har de 
bedste forudsætninger for at 
skabe gode tjenester og services 
til brugerne.

Netneutraliteten bliver en vig-
tig internetpolitisk sag i de kom-
mende år. I USA og Holland har 
man allerede indført netneutra-
liteten ved lov. I Danmark har 
branchen selv taget initiativ til 
et frivilligt netneutralitetsko-
deks, men der er intern uenighed 
blandt internetudbyderne om, 
i hvilke situationer der vil være 
tale om brud på netneutraliteten.

Egypten slukkede 
internettet
Et tredje eksempel på en inter-
netpolitisk konflikt er opstande-
ne i ”det arabiske forår.” Her så vi 
utallige eksempler på, at regimer-
ne på forskellig vis kontrollerede 
befolkningens adgang til og brug 
af internettet.

I Tunesien forgik en massiv 
overvågning af demonstran-
ternes internetbrug, og regimet 
trængte endda ind i folks mail-
konti og Facebook-profiler for at 
indsamle oplysninger, som de se-
nere kunne bruge imod dem. I 
Egypten gik regeringen så vidt 
som til at slukke hele den egyp-

tiske del af internettet, for at for-
hindre demonstranter i at organi-
sere sig og nyheder i at slippe ud. 
Det havde de dog som bekendt 
ikke succes med. 

Disse er tydelige eksempler på 
internetpolitiske konflikter, som 
selvfølgelig er meget mere pro-
blematiske og har meget stør-
re konsekvenser end de ovenfor 
nævnte eksempler fra Danmark. 
Ikke desto mindre er de beslægte-
de, idet de alle handler om kontrol 
over internettet.

En liberal mærkesag
Hvis vi skal have et samfund, 
hvor man kan tænke frie tanker 
og kritisere det bestående, er det 
nødvendigt at sikre privatlivets 
fred og befolkningens ret til at 
ytre sig og kommunikere frit. Dis-
se værdier er vigtige for den mo-
derne venstrefløj, men samtidig 
er forsvaret for disse borgerret-
tigheder en liberal mærkesag. 

Derfor ser vi ofte folk som Ja-
cob Mchangama fra CEPOS dele 
disse holdninger, og i de aktuelle 
diskussioner om ACTA og den så-
kaldte brevmodel (hvor der sen-
des advarselsbreve til internet-
brugernes fysiske adresser, hvis 
de mistænkes for at krænke op-
havsretten), deler Enhedslisten 
mange holdninger med partier 

som Liberal Alliance og Dansk Fol-
keparti. Man kan også finde libe-
rale frimarkedstilhængere, der er 
stærkt imod brud på netneutra-
liteten, fordi det betyder, at der 
ikke er fri og lige konkurrence for 
opstartende virksomheder.

På den anden side kan det også 
virke konservativt, når man vil 
forsvare internettet i dets nu-
værende form. Sagen er bare, at 
alle de tiltag til forandring, som 
er i spil, udelukkende er til fordel 
for store virksomheder og rettig-
hedshavere – ikke brugerne.

Fremkomsten og udviklin-
gen af internettet i de første år 
af dets levetid var ikke drevet af 
virksomheder men af entusiasti-
ske teknikere, betalt af det ameri-
kanske forsvar og senere af idea-
listiske forskere på universiteter-
ne. Hvis internettet var bygget af 
virksomheder med profit som mo-
tivation, ville det ikke se ud som 
det trods alt gør i dag: neutralt, 
frit og åbent. 

Forsvaret for brugernes rettig-
heder og netneutraliteten bliver 
en kamp mod stærke lobbyistiske 
virksomheder og autoritære re-
gimer, der vil ændre på, hvordan 
internettet helt grundlæggende 
fungerer. Derfor er kampen om 
internettet også en venstreori-
enteret kamp.

Foto: jpMatth-FlicKR
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Iðunn Haraldsdóttir,  
organisationssekretær

Siden sidste årsmøde er der sket 
meget i vores ikke længere helt 
så lille parti. Vi har ført en forry-
gende valgkamp, Enhedslistens 
folketingsgruppe er tredoblet 
og vi danner nu det parlamen-
tariske grundlag for en ny rege-
ring. Vi er også blevet mange fle-
re medlemmer i Enhedslisten, og 
nye afdelinger vokser frem i hele 
landet.

Alt dette kommer vores årsmø-
de selvfølgelig til at bære præg af. 

Flere delegerede end nogensinde 
skal være med til at forme kon-
kret politik, som kan vise den fæl-
les retning.

Årsmødet viser vejen
Årsmødet er Enhedslistens hø-
jeste myndighed - det er her vi 
samles om politikken, om drøm-
mene og visionerne, og det er her 
vi sammen udpeger vejen frem-
ad.

Denne gang skal årsmødet vise 
retningen for et år, hvor organisa-
tionen skal styrkes og regeringen 
skal holdes i ørerne, i kampen for 

at skabe forbedringer for menne-
sker og miljø.

Vi skal blandt andet diskute-
re Enhedslistens mål for 2012-
2016, FN og militære aktioner 
samt boligbeskatning. Vi skal be-
slutte os for en arbejdsplan for 
det kommende år og vælge en ny 
hovedbestyrelse og en ny kan-
didatliste til et eventuelt folke-
tingsvalg.

Fest og røverhistorier
Men årsmødet er også andet end 
politik. Det er her, man møder 
kammerater fra hele landet, ud-
veksler erfaringer og røverhisto-
rier fra året, der gik og får forny-
et energi og gejst til det kommen-
de år. Lørdag aften holder vi fest i 
Korsgadehallen, hvor det ikke ple-
jer at gå stille for sig.

I år falder vores årsmøde sam-
men med årsdagen for Danmarks 
befrielse, hvorfor årsmødets del-
tagere opfordres til at tage til Ve-
sterbro og deltage i 4. maj-initia-
tivets traditionsrige fakkeloptog 
og efterfølgende festligheder.

Der er med andre ord mange 
gode grunde til at blive delegeret 
til Enhedslistens årsmøde 2012.

Hvordan udpeges 
folketings- 
kandidaterne?
• Alle medlemmer af Enhedsli-
sten kan opstille som folketings-
kandidater, hvilket 42 har valgt 
at gøre i år.

• Inden årsmødet afholder En-
hedslistens lokalafdelinger uraf-
stemninger, hvor hvert medlem 
kan stemme på op til 10 kandida-
ter. Urafstemningen omhandler 
spidskandidater i alle storkred-
se med undtagelse af Bornholm, 
samt et antal suppleantpladser 
fastlagt af Hovedbestyrelsen.

• Resultatet af urafstemningen 
er vejledende for årsmødets valg 
af spidskandidater og 1. supplean-
ter. Årsmødet nedsætter nemlig 
et kandidatudvalg med en repræ-
sentant for hver af de 10 storkred-
se, samt to repræsentanter for 
Hovedbestyrelsen. Kandidatud-
valget udarbejder et forslag til en 
kandidatliste, bl.a. på baggrund af 
lokal tilknytning, kønsfordeling, 
faglig baggrund og alder.

• Man kan stille alternative for-
slag til kandidatudvalgets liste. I 
så fald stemmer årsmødets dele-
gerede i et antal runder, hvor den 
liste, der får færrest stemmer i 
hver runde, glider ud. Har en kan-
didatliste ved den sidste afstem-
ning på årsmødet mindst 2/3 fler-
tal, er den vedtaget og endelig. 
Såfremt ingen af de sidste to kan-
didatlister opnår 2/3 flertal, af-
holdes der urafstemning blandt 
medlemmerne om de to kandidat-
lister.

• Hvis en spidskandidat ikke kan 
eller vil opstille (eller bliver eks-
kluderet af partiet), kan Hoved-
bestyrelsen vælge en ny kandi-
dat frem til næstkommende års-
møde.

Enhedslistens øverste 
myndighed
Enhedslistens største årsmøde nogensinde  
nærmer sig, og der er meget at se frem til.

Årsmødet 2012 
Holdes i Korsgadehallen på Nørrebro i København den 4.-6. maj 
(bededagsferien). For at deltage i årsmødet skal du dukke op til 
din lokalafdelings urafstemning og stille op som delegeret. På 
side 30-31 kan du se, hvor og hvornår de enkelte afdelinger hol-
der urafstemningsmøder op til årsmødet. Er du i tvivl om noget, 
så hiv fat i din kontaktperson.

FotoS: MaibRitt KeRneR
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Årsmøde 2012: 
På årsmødet skal vi blandt meget andet diskutere tre hovedforslag, der er stillet  
af Enhedslistens hovedbestyrelse. Her kan du læse om indholdet i to af hovedforslagene.  
Det tredje om boligbeskatning blev beskrevet i februarnummeret af Rød+Grøn. Forslagene findes  
i fuld længde i de særlige årsmødehæfter, som du modtager med Rød+Grøn. 

Linda Hansen, Rød+Grøn

De overordnede mål for vores po-
litiske arbejde kan let fortone sig i 
hverdagsopgaver. Derfor har Ho-
vedbestyrelsen skitseret, hvad 
der er Enhedslistens vision og ve-
jen dertil for de kommende fire år. 
Det er så op til årsmødet at vedta-
ge strategien – med de ændrings-
forslag, der måtte blive vedtaget.

Vores vision
Visionen for et bedre samfund 
beskrives i forslaget med disse 
nøgleord: Frihed for den enkelte, 
solidariske fællesskaber, ingen 
udbytning af arbejdskraften, mil-
jømæssig bæredygtighed og in-
gen diskrimination af mindretal. 

Om vejen til denne vision skri-
ver Hovedbestyrelsen:

”Det (er) nødvendigt med en so-
cialistisk samfundsudvikling, der 
demokratiserer og kollektiviserer 
økonomien. Enhedslisten arbej-
der hver dag for at sikre forbed-
ringer, men Enhedslistens vision 
kan ikke indfries i et kapitalistisk 
samfund, hvor rigdom og magt 
koncentreres på få hænder natio-
nalt og globalt.”

For at arbejde i retning af vores 
vision, skal vi ændre styrkefor-
holdene i samfundet. Styrkefor-
holdene skal rykke til fordel for 
det store flertal af befolkningen, 
arbejderklassen. 

Styrkeforhold skal ændres
De forandringer, der skal arbejdes 
for i de kommende fire år er:
• Lønarbejderne skal styrkes
 overfor arbejdsgiverne.
• Fælles velfærd og demokratisk 
 indflydelse skal styrkes over  
 for private erhvervsinteresser.
• Økologisk og bæredygtig 

 produktion skal styrkes over- 
 for markedsøkonomisk rovdrift  
 på ressourcer.
• Demokrati på arbejdspladser, 
 for brugere og i lokalsamfund  
 skal styrkes.
• Ligestilling, solidaritet og men-
 neskerettigheder skal styrkes.

Hvordan gør vi så det? Hovedbe-
styrelsens bud er, at det er afgø-
rende, at folkelige organisationer 
– især fagbevægelsen – og befolk-
ningen bakker op om de enkelte 
krav. Enhedslistens rolle er at ud-
vikle vores medlemmer, afdelin-
ger og faglige netværk til stær-
ke sociale aktører, der deltager og 
påvirker lokale, regionale og nati-
onale kampe og konflikter.

Ændringer på vej
Hovedbestyrelsen har konkre-
te forslag til at gøre Enhedslisten 
mere slagkraftig som organisati-
on. Ikke mindst ved at tage godt 
i mod nye medlemmer og at bru-
ge den viden, som medlemmerne 
besidder. 

Og så skal det politiske arbejde 
i og udenfor Christiansborg spil-
le godt sammen. Vores fagligt ak-
tive skal spille en rolle i fagbevæ-
gelsen, hvor de arbejder for de-
mokratisering og for arbejder-
klassens interesser. Arbejdet i 
kommuner, regioner og på Chri-
stiansborg skal gå efter indrøm-
melser fra regeringen, fremhæ-
ve vores solidariske alternativer 
til den borgerlige økonomiske po-
litik og være de sociale bevægel-
sers parti i Folketinget.

Forslaget kan læses i fuld længde 
i Årsmødehæfte 1, som blev ud-
sendt sammen med februarnum-
meret af Rød+Grøn.

Enhedslistens mål 2012-2016
Hvordan ændrer vi styrkeforholdene  
i samfundet, så vi baner vejen for et samfund, 
der er fri for kapitalismens rovdrift på miljø,  
naturressourcer og mennesker? Det spørgsmål 
har Hovedbestyrelsen svaret på i en strategi  
for Enhedslisten i de næste fire år. 

Konkrete mål for partiet
For at ændre styrkeforholdene i samfundet skal Enhedslisten 
styrkes. Hovedbestyrelsen foreslår at opstille følgende målsæt-
ninger for perioden 2012-2016, hvor Enhedslisten skal:

• Have 10 pct. af stemmerne ved folketingsvalget

• Være repræsenteret i alle fem regioner og i mindst 50 kommuner

• Have 10.000 medlemmer, der aktivt arbejder for partiets politik

• Have en vælger- og medlemssammensætning, der fordeler sig 
 over hele landet og afspejler befolkningens sammensætning
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Linda Hansen, Rød+Grøn

Hovedbestyrelsens mål med re-
solutionen er, at den skal tje-
ne som grundlag og vejleding for 
fremtidige beslutninger om støt-
te til militære missioner i FN-regi. 

Erfaringer fra Libyen  
I marts 2011 gav FN autorisation 
til at tage nødvendige skridt for 
at beskytte befolkningen i Beng-
hazi, der var belejret af Gaddafis 
styrker. Opfordringen blev fulgt 
af en række lande, men udvikle-
de sig hurtigt til at være en ag-
gressiv indsats for den ene part i 
borgerkrigen under NATO-kom-
mando. Libyen er i dag præget af 
betydelige indre spændinger og 
modsætninger mellem forskelli-
ge befolkningsgrupper. Der fore-
kommer grove overtrædelser af 
menneskerettighederne.

Hændelsesforløbet viser bl.a.:

• At der til stadighed er fare for,
at en intervention især vil blive 
misbrugt af stormagterne til at 
sikre egne interesser.

• At det spiller en afgørende rol-
le, hvem der bliver de ledende 
aktører i aktionen

• At princippet om “Responsibili-
ty to protect”, hvor man ikke 
vil se til, at borgere bliver mis-
handlet af deres egne regerin-
ger, kolliderer med det princip i 
international lov, der forbyder 
indblanding i et fremmed lands 
indre anliggender 

• At stormagternes rolle skal mi-
nimeres, f.eks. ved bortfald af 
vetoretten, samtidig med at 
FN’s fredsbevarende rolle og fo-
kus forstærkes.

• At Danmarks muligheder for at
gøre en forskel ligger i at bidra-
ge til forebyggelse af og fre-
delig løsninger, og at Danmark 
dermed vender sin udenrigspo-

litik væk fra NATO og USA og i 
stedet prioriterer FN.

FN skal reformeres
Når årsmødet skal behandle forsla-
get til resolutionen, så er der meget 
mere indhold at debattere end skit-
seret i denne artikel. Bl.a. en analy-
se af den imperialistiske verdens-
orden. Desuden er der forslag og 
retningslinjer vedrørende freds- 
og mæglingsforslag, så militær 
indgriben bliver allersidste udvej.

Slutteligt rummer resolutionen 
en strategi for Danmarks frem-
tidige rolle i udenrigspolitikken 
med fokus på freds- og konflikt-
forskning, et stop for indkøb og 
bygning af tanks, kampfly, krigs-
skibe osv. samt en satsning på hu-
manitært arbejde.

Desuden er der forslag til en re-
formering af FN. FN er en nødven-
dig institution til håndtering af 
konflikter, men er præget af tab af 
autoritet, magtesløshed og svag 
økonomi. Derfor ser vi gerne en re-
form af FN, der sætter fokus på FN’s 
fredsbevarende opgaver og rolle.

Forslaget kan læses i fuld læng-
de i årsmødehæfte 1, som blev ud-
sendt med februarnummeret af 
Rød+Grøn.

FN, militære aktioner og Danmarks rolle
Hvad mener Enhedslisten om FN, om militære 
aktioner og Danmarks rolle i udenrigspolitik-
ken? Det har været debatteret flittigt i partiet, 
ikke mindst siden den militære intervention  
i Libyen sidste forår. Her kan du læse  
Hovedbestyrelsens forslag til vores politik. 

Hvornår kan  
vi støtte militær 
intervention?
En forudsætning for  
Enhedslistens støtte til  
en FN-aktion kan sammen-
fattes sådan:

• at Enhedslisten forud for 
en beslutning har foreta-
get en selvstændig  
og grundig analyse af si-
tuationen og de politiske 
og økonomiske interesser 
med inddragelse af  
såvel uafhængig eksper-
tise samt partiets egne 
udvalg og eksperter.

• at interventionen har et 
præcist og utvetydigt FN-
mandat.

• at interventionen ikke 
bruges af stormagterne 
til at sikre deres interes-
ser i området eller gen-
nemtvinge et regerings-
skifte i deres favør.

Foto: Andy Carvin
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Linda Hansen, Rød+Grøn

”Istedgade overgiver sig aldrig!”. 
Sådan lød det i 1944 under folke-
strejkerne. Og sådan lyder slag-
ordet også på det banner, som 4. 
maj-initiativet på Vesterbro hej-
ser tværs over Istedgade i forbin-
delse med det traditionsrige fak-
keltog gennem gaden. Fakkelto-
get tager hvert år turen gennem 
gaden, til minde om modstanden 
mod nazisterne og til minde om 
kampens ofre.

Ville likvidere indvandrere
Thomas Egholm fra Enhedslisten 
Vesterbro er en af de drivende 
kræfter i 4. maj-initiativet. Arbej-
det giver stadig mening, siger han 
uden tøven.

– Den antifascistiske kamp ble-
vet kæmpet mod tyskerne un-
der besættelsen. Men den er des-
værre lige så aktuel i dag. Fascis-
men lurer i udkanten af samfun-
det og vi skal sige fra. Breiviks to 
morderiske angreb i Norge var 
funderet på en fascistisk tanke-
gang. I Tyskland er en forvirret 
nationalsocialistisk gruppe en-
delig blevet stoppet i forsøg på 
systematisk at likvidere indvan-
drere, siger Thomas og forsæt-
ter:

– I Aarhus har venstrefløjsmil-
jøet dagligt problematikken inde 
på livet med f.eks. chikanen mod 
Café Oskar. Derfor giver det også 
mening i dag at mindes de kam-
merater, der faldt i kampen mod 
fascismen under krigen. Det er 
den samme nødvendige kamp.

Istedgade overgiver sig 
aldrig
Traditionen med fakkeltoget 
stammer fra 4. maj 1946. Her 
havde de københavnske kom-
munister arrangeret et fakkel-
tog ledsaget af musik og taler. 
”Istedgade overgiver sig aldrig” 

lød kampråbet under folkestrej-
kerne fra de mange arbejdere, 
der protesterede mod nazister-
nes stadigt strammere greb om 
ytringsfrihed og andre rettighe-
der.

Vesterbro var beboet af arbej-
dere fra store københavnske ar-

bejdspladser som B&W, Carlsberg 
og Kødbyen. Frihedsrådet opild-
nede dem over radioen fra Lon-
don til kamp og folkestrejke. Ty-
skerne lovede at trække Schal-
burgkorpset væk fra gaderne. Da 
Frihedsrådet vurderede, at det 
ikke var muligt at få flere indrøm-

melser fra tyskerne, blev folke-
strejken afblæst den 5. juli 1944.

Sætter tanker i gang
Det er nu snart 67 år siden, at 
Danmark var besat. Derfor er det 
en særlig opgave at oplyse de 
mange børn og unge, der ikke kan 
relatere til besættelsestiden, for-
klarer Thomas Egholm.

– Vi har derfor indrettet en lil-
le udstilling om både modstands-
kampen og dagligdagen på Ve-
sterbro i en af de originale be-
skyttelsesbunkere i Haderslev-
gade. Her kan I komme ned og 
mærke, lugte og opleve histori-
en i historiske rammer, der virke-
lig sætter tankerne i gang. Hvor-
dan var det at blive jaget ned i et 
beskyttelsesrum under påståede 
luftangreb fra de allierede? Hvem 
kæmpede vi med og for hvad?

Utøya, Tyskland, Aarhus – og for 
tyve år siden Søllerødgade. 4. maj-
initiativet trækker altid linjer op fra 
besættelsen til nutidens samfund. 
Antifascisterne på Vesterbro min-
der os alle sammen om den politi-
ske kamp, der stadig skal kæmpes.

4. maj-initiativet: Vi skal sige fra
Den antifascistiske kamp er stadig aktuel.  
Det minder 4. maj-initiativet på Vesterbro  
i København os om hvert år. Enhedslisten på  
Vesterbro har i ca. tyve år taget del i de forskel-
lige formidlingsaktiviteter, der viser friheds-
kampen under Danmarks besættelse 1940-45.

Fakta om  
4. maj-initiativet
• 4.maj-initiativet består 

af flere venstrefløjs- 
organisationer.

• Enhedslisten har været
aktiv med aktivister siden 
1991 og støtter initiativet 
økonomisk.

• Årets fakkeltog starter 
 på Halmtorvet kl. 19.30  
 og slutter med stor  
 antifascistisk fest.

• Læs mere om initiativets 
grundlag, historie og akti-
viteter på www.4maj.dk

Foto: Karen Mardahl
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Simon Halskov, Rød+Grøn

Med Enhedslistens store med-
lemsfremgang og flotte folke-
tingsvalg, er der blevet råd til at 
styrke partiet i form af nye ansat-
te. Heriblandt er de tre organisa-
tionssekretærer Iðunn Haralds-
dóttir, Ulrik Kohl, Anna Rytter og 
kommunalvalgsmedarbejder Jes-
per Kiel. Deres base er Enhedsli-
stens landskontor i København, 
men deres arbejde foregår i hele 
landet.

– Grundlæggende går vores ar-
bejde ud på at understøtte det ar-
bejde, der sker i afdelingerne. At 
skabe nogle stærke fællesska-
ber lokalt, som kan ændre på folks 

hverdag. Vi er nogen, som afdelin-
gerne kan trække på i forhold til 
rådgivning og træning af de folk 
i afdelingerne, som har ansvaret 
for, at tingene sker, forklarer Ulrik.

Mens organisationssekretæ-
rerne har kontakt til hver deres 
landsdele, har Jesper en meget 
specifik arbejdsopgave, som brin-
ger ham rundt i hele Danmark.

– Jeg skal sørge for, at afdelin-
gerne og regionerne bliver klar til 
kommunalvalget ved at give dem 
nogle redskaber i form af vejled-
ning og seminarer. Jeg skal også 
ud til afdelingerne og vejlede dem 
i, hvordan man finder gode kandi-
dater, kommer i lokalpressen og 
får skruet en folder sammen med 

nogle politiske punkter, som man 
vil gå til valg på, fortæller Jesper.

Ud i hele landet
Enhedslisten har ikke tidlige-
re haft organisationssekretæ-
rer, men i stedet en enkelt pro-
vinssekretær i Aarhus. Og selvom 
den tradition nu er ophørt, me-
ner Iðunn, at den nye struktur vil 
styrke kontakten til afdelingerne 
i hele landet, også vest for Store-
bælt.

– Vi er jo gået fra at have én an-
sat, som skulle tage sig af nog-
le særlige afdelinger, til at være 
os fire. Nu har alle landets afde-
linger en kontakt på Landskon-
toret, og selvom vores kontor lig-
ger i København, skal vi ikke sidde 
her hele tiden. Vi skal rigtig meget 
ud og følge med i, hvad der fore-
går i hele landet.

Ulrik supplerer:
– Det vigtigste arbejde foregår 

ikke ved et skrivebord i Køben-
havn. Det foregår sammen med 

de afdelinger, som sætter sig nog-
le mål og gør en indsats for at nå 
dem. Vores opgave er at under-
støtte dem i at nå de mål.

Alligevel kan organisationsse-
kretærerne få øje på fordele ved 
at have en base på Landskonto-
ret.

– Det gør, at vi kan koordine-
re vores arbejde med Landskon-
torets øvrige indsats. Der skal jo 
være en sammenhæng mellem 
de ting, vi oplever og hører rundt 
i landet, og det arbejde, der gøres 
på Landskontoret, påpeger Jesper.

Mødes over Skype
Organisationssekretærerne kom-
mer også til at samarbejde med 
Enhedslistens udvalg, bl.a. ved 
at arrangere landsdækkende ud-
valgsseminarer flere gange årligt. 
Udover at spille en central rolle i 
Enhedslistens politikudvikling, 
giver udvalgene også medlem-
merne mulighed for at mødes på 
tværs af lokalafdelingerne. Ud-

Organisationens nye firkløver
Enhedslistens lokalafdelinger og udvalg  
kan se frem til at få besøg af partiets fire nye  
organisatoriske medarbejdere, som glæder  
sig til at hjælpe med at forøge partiets styrke  
og sammenhængskraft i hele landet.
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Klare krav til regeringen 
– og (endelig) enighed om FN og militær
Selvom det for tiden kan være svært at se, hvor de store politiske 
forandringer skal komme fra, forhindrer det ikke Enhedslisten i at 
kæmpe videre. Derfor lagde flere af folketingsmedlemmerne ve-
jen forbi Hovedbestyrelsens møde for at fremlægge og diskutere 
partiets krav til regeringen i de kommende forhandlinger. 

Mødet startede med oplæg fra miljøudvalget og diskussion om 
den kommende energiaftale.  Og selvom klima- og miljøudfor-
dringerne stadig vokser sig større verden over, ser Enhedslisten 
positivt på mulighederne for, at man kan nå til enighed med re-
geringen om en aftale. Forhåbentlig lykkes det ikke venstre og 
resten af de borgerlige at forhindre, at Danmark igen kan mar-
kere sig med en ambitiøs klimapolitik.

Også på fleksjob-, førtidspensions- og kontanthjælpsområdet 
begynder regeringen snart forhandlinger. Sammen med Christi-
an Juhl fik Hovedbestyrelsen diskuteret Enhedslistens holdnin-
ger og krav, og hvis nogen skulle være i tvivl, så er Enhedslistens 
holdning klar: Straffetankegangen skal lægges på hylden til for-
del for jobskabelse og rigtig hjælp til arbejdsløse. 

Søndag kom også Lars Dohn forbi og præsenterede et bud på 
Enhedslistens folkeskolepolitik. Og heldigvis for politikudvik-
lingen i partiet, er holdninger ikke noget, vi mangler på områ-
det. Efter en lille times debat nåede Hovedbestyrelsen heldigvis 
i mål og fortsætter med modstanden mod skole-lukningen som 
det helt centrale. 

Til sidst på mødet lykkedes det efter megen rod og diskussioner 
at blive enige om et fælles udkast til resolution om FN og Libyen.  
Efter det velbesøgte FN seminar tidligere på måneden, blev ar-
bejdsgruppen enig om et samlet forslag, og Hovedbestyrelsen 
kvitterede for arbejdet med bred opbakning.

Sune Blom
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsesmødet den 17-18. marts blev afholdt 
i Enhedslistens nye gruppelokaler på Christiansborg. 
Og omgivelserne gav Hovedbestyrelsen blod  
på tanden og masser af forslag til forbedringer. 

valgsarbejdet er dog en del af En-
hedslisten, som mange medlem-
mer ikke kender til, mener Iðunn.

– Der sidder folk med fantasti-
ske kompetencer i udvalgene, og 
samtidig er der mange medlem-
mer, der ikke aner, at der findes 
udvalg. Det skal vi have gjort no-
get ved. Vi skal gøre udvalgene 
mere tilgængelige og gøre deres 
arbejde nemmere.

En typisk udfordring for udval-
gene er, at deres medlemmer bor 
meget langt fra hinanden, hvilket 
gør det besværligt at afholde mø-
der. Også det findes der dog løs-
ninger på, fortæller Anna:

– I miljøudvalget er man be-
gyndt at eksperimentere med 
Skype, så man ikke behøver at rej-
se fra Aalborg til København for 
at deltage i et møde. Alene den lil-
le ting vil skabe en kæmpe foran-
dring i forhold til, hvem der delta-
ger i udvalgenes møder. Og sådan 
er der mange små, praktiske ting, 
som kan forandre organisationen 
til det bedre.

En lille brik i spillet
Selvom organisationssekretæ-
rerne kun lige er gået i gang med 
arbejdet, har de allerede lagt 
mærke til, hvor mange ressour-
cer, Enhedslisten rummer, med 
nu over 8.000 medlemmer.

– Vi har et kæmpe potentiale, 
med folk der kan uddanne hinan-
den og danne netværk på kryds 
og tværs. Og det er ikke bare de 
gamle, garvede medlemmer men 
også mange af de nye, der kom-
mer med mange ressourcer og 
gerne vil bidrage med noget. Det 
bliver helt vildt spændende at se, 
hvordan vi kan udnytte de res-
sourcer i de kommende år. Hvor 
meget kan vi egentlig rykke, når 
nu vi er så mange, siger Anna.

Organisationssekretærerne 
glæder sig tydeligvis til at komme 
ud i landet og hjælpe til med parti-
opbygningen. Men de har ingen il-
lusioner om, at Enhedslistens or-
ganisation med de fire i spidsen 
skal gennemgå en total make-
over, fortæller Ulrik:

– Man skal ikke male fanden på 
væggen og sige, at vores orga-
nisation har været noget vær-
re lort, men nu kommer der nog-
le organisationssekretærer, og 
så bliver alting rigtig godt. Vi 
har en god organisation. Vi har 
et godt parti. Vi har nogle dygti-
ge kammerater, som gør en rigtig 
god indsats. Vi fire skal styrke de 
her gode ting, og hvis der er no-
get, der halter, så må vi lave om 
på det. Men vi er blot en lille brik 
i det spil, ligesom alle mulige an-
dre er.

Enhedslistens organisationssekretærer
Organisationssekretærerne har til opgave at støtte og vejlede 
alle Enhedslistens lokalafdelinger og udvalg. Derudover har de 
hver især et organisatorisk speciale.

Iðunn Haraldsdóttir skal arbejde med lokalafdelingerne i Regi-
on Hovedstaden og har årsmødet som sit specielle arbejdsområde.

Ulrik Kohl har med afdelingerne i Region Midt- og Nordjylland 
at gøre og har politikudvikling som særligt område.

Anna Rytter står for kontakten til afdelinger i Region Syd-
danmark og Region Sjælland og er ansvarlig for Enhedslistens 
organiseringsuddannelse.

Jesper Kiel er kommunalvalgsmedarbejder og forbereder 
Enhedslisten i hele landet på kommunalvalget i 2013.

Brug dit netforum
Bland dig i diskutionerne – eller opret dit eget emne

netforum.enhedslisten.dk

Du har modtaget en adgangskode på mail.  
Hvis du ikke kan finde den eller ikke har modtaget den,  

kan du få en ny på netforum.enhedslisten.dk

HoVEDBEStYRELSEN
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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 ude-
lukkende 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

Debat

Jørgen Holst, Roskilde

Igennem hele arbejderbevægel-
sens historie, har det stået en in-
tern kamp mellem forskellige po-
litiske retninger og metoder. Af 
de vigtigste hovedretninger ken-
der vi alle de revolutionære hold-
ninger (marxismen, Lenin, Trots-
ky, Rosa Luxemburg mfl.), anarki-
stiske holdninger (Kropotkin-Ba-
kunin), reformistiske holdninger 
(Bernstein mfl.). Senere kom også 
stalinismen, grundlagt i den mod-
sætning der opstod efter den rus-
siske revolution i 1917, hvor arbej-
derklassen blev smadret under 
borgerlig kontrarevolution og im-
perialistisk intervention. Det be-
tød bl.a., at et stats- og partibu-
reaukrati efter revolutionen kom 
til at stå i spidsen for realiserin-
gen af den socialistiske befrielse. 

Og historien viste os, at dette ikke 
kan lade sig gøre. Lige præcis fravæ-
ret af proletariatet/arbejderklas-
sen, begrænsede de revolutionære 
og demokratiske elementer i marx-
ismens formel for arbejderdemo-
krati: ”proletariatets revolutionært 
demokratiske diktatur” og efterlod 
kun et bureaukratisk diktaturet. 
Men det betyder bare ikke, at vi skal 
skrotte vores marxistiske grund-
holdninger:

At man ikke kan realisere de 
undertrykte klassers befrielse 
gennem evolution. Det kræver et 
grundlæggende brud med/revo-
lution mod kapitalisme, imperia-
lisme og miljøets ødelæggelse. 

At befolkningen får magt over 
produktionsmidlerne og samfun-
det må opbygges på selvforvalt-
nings organer/arbejder råd.

At etableringen af en direkte de-
mokratisk involvering af de produ-
cerende klasser i selvforvaltnin-

gen fra top til bund: i virksomheder, 
uddannelses institutioner, stats-
organer vil udvikle et reelt sociali-
stisk demokrati, der er de borger-
lige demokratier (Borgerklassens 
reelle diktatur) langt overlegent.

At de partier, der i praksis vi-
ser at de vil forsvare den revolu-
tionære proces, må danne en re-
volutionær, demokratisk og so-
cialistisk regering (proletariatets 
diktatur) ”der er lige så loyal og 
forsvarende overfor det nye so-
cialistiske samfund, som alle de 
nuværende borgerlig demokrati-
ske regeringer reelt er, overfor de 
kapitalistiske interesser”.

Samt at de revolutionære kræf-
ter, samtidig må opbygge den 
nødvendige revolutionære socia-
listiske internationale organise-
ring, som kan fremme klassekam-
pen i alle lande, for at modvirke at 
demokratiet nedbrydes gennem 
isolation. 

Og det virker en anelse para-
doksalt, hvis enkelte medlem-
mer af Enhedslisten, begynder 
at ryste på hånden, overfor vo-
res marxistiske grundprincip-
per i en situation, hvor Ehl. ople-
ver vores største fremgang no-
gen siden, både parlamentarisk, 
men også medlemsmæssigt, med 
vores nuværende klare progra-
matiske grundlag, samt at refor-
mismens løsninger under krisens 
tryk er fuldstændigt kollapsede.

Vi bør under ingen omstændig-
heder fravige vores marxistiske 
grundforståelse, men tværtimod 
sætte omfattende interne sko-
lings aktiviteter i gang, for at øge 
forståelsen for disse grundhold-
ningers demokratiske styrke og 
øge vores evne til at implemente-
re dem på en forståelig måde i vo-
res anti-kapitalistiske kamp.

Niels Frölich, Peter Raben,  
Inger V. Johansen,  
Niels Henrik Nielsen, Østerbro 

Med regeringens underskrift 
på finanspagten er betingelser-
ne for at indgå aftale om finans-
loven ændret radikalt. Derfor er 
der grund til at stille spørgsmå-
let, kan Enhedslisten være med 
i fremtidige aftaler, hvor partiet 
stemmer for finansloven?

Finanspagten stiller skrappe 
krav til, dels hvor stort et under-
skud staten må have, dels hvor 
stor en gæld den må have. Et-
hvert lovforslag skal således ikke 
længere vurderes på, om det er i 
samfundets interesse, om det er i 
lønarbejdernes interesse, men på 
om det opfylder finansmarkeder-
nes krav til en såkaldt ansvarlig 
økonomisk politik. 

Det er et strategisk valg rege-
ringen har foretaget. Frem for at 
slås for et opgør med de finans- 
og kreditvurderingsinstitutio-
ner, som skabte krisen, lader den 
i stedet selvsamme institutioner 
få den afgørende magt over lan-
dets økonomiske politik. Således 
vil snart sagt ethvert forslag, om 
bedre velfærd kunne afvises med 
henvisning til, at det er i modstrid 
med finanspagten. 

I en artikel i nettidsskriftet RÆ-
SON 2. marts 2012 konkluderer 
professor Palle Svensson: ”Rege-
ring og Folketing kan ikke længe-
re gennem finansloven fastsætte 
offentlige udgifter og skatter og 
derigennem påvirke beskæftigel-
sen og fordelingen af indkomster 
og formuer:” Med andre ord. Poli-
tikerne kan få lov at administrere 
finansmarkedernes krav. Borger-

nes krav og interesser, ja de må 
underlægge sig højere mål.

Det er klassekamp, så det bat-
ter. Og regeringen har valgt side 
– kapitalens side. Det her hand-
ler ikke om udvalgte områder 
som bankpakke eller militær. Fi-
nanspagten handler om ind-
skrænkning af fundamentale so-
cialistiske værdier som demokra-
ti og velfærd overalt i samfundet.

Det betyder ikke, at Enheds-
listen ikke kan indgå fornufti-
ge aftaler med regeringen på en-
kelt områder. Men når det gælder 
finansloven, så er spørgsmålet, 
skal Enhedslisten tage medan-
svar for en kommende finans-
lov og dermed stiltiende accep-
tere forhåndspræmisserne, eller 
skal partiet meddele, at såfremt 
finanspagten omsættes til dansk 
lov, så er det regeringens ansvar 
selv at sikre sig flertal for frem-
tidige finanslove. Det sidste ville 
være vores svar.

Mere overordnet rejser debat-
ten om Finanspagten og finans-
loven spørgsmålet om Enheds-
listens rolle som støtteparti for 
den siddende regering. Det siger 
sig selv, at Enhedslisten ikke bare 
skal vælte regeringen, fordi par-
tiet ikke får sin vilje. Et forhand-
lingsresultat som ikke undergra-
ver vores principielle socialistiske 
holdninger og er en forbedring, er 
selvfølgelig OK.

 Vi finder det imidlertid vigtigt, 
at Enhedslisten ikke betragtes som 
en del af regeringen. Derfor skal 
partiet hele tiden udfordrer den 
herunder ved at fremsætte egne 
forslag. Vil regeringen føre borger-
lig politik, skal vælgerne vide, der 
er et socialistisk alternativ.

Marxistiske grundholdninger

Finanspagten og finansloven

  Om Enhedslistens   

Enhedslisten havde  
den 20. marts:  
8.018 medlemmer
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Michael Voss, Roskilde

Pelle og Stine havde en replik i 
samme nummer som mit indlæg 
om programdiskussionen. Det skal 
være dem vel undt, ikke mindst 
når det bringer debatten et stort 
skridt videre. For første gang har 
nogle gjort det helt klart, at ønsket 
om at afskaffe Enhedslistens pro-
gram og skrive et helt nyt ikke kun 
handler om sprog og stil, men også 
om reel uenighed i indholdet.

At Pelle er uenig i den strate-
gi, Enhedslistens program skitse-
rer, har været helt tydeligt i andre 
debatindlæg. Det har jeg behand-
let mere grundigt i en artikel, der 
er publiceret på Socialistisk Infor-
mations hjemmeside og på Mod-

kraft: ”Konturerne af en reformi-
stisk strategi i Enhedslisten”.

Desværre gør Stine og Pelles se-
neste indlæg det ikke meget klarere, 
hvilke konsekvenser deres uenig-
hed med Enhedslistens nuværende 
program skal have for et kommen-
de program. På den ene side hand-
ler deres eksempler på uenighed om 
spørgsmål, der ikke er behandlet el-
ler ikke behandlet grundigt nok i vo-
res program: Skal der være et folke-
ting under socialismen? Hvor me-
get skal planøkonomi og hvor meget 
skal andre mekanismer fylde under 
socialismen? Tilsyneladende har de 
altså et ønske om et mere detaljeret 
og uddybet program.

På en anden side rejser de 
spørgsmålet, om det overhovedet 

er nødvendigt, at programmet læg-
ger sig fast på en bestemt opfattel-
se af overgangen til socialisme, og 
de antyder, at Enhedslistens pro-
gram skal give plads til en bredere 
gruppe af socialister end i dag. Til-
syneladende har de altså et ønske 
om et program, der ikke fastlægger 
grundsynspunkter så detaljeret og 
uddybet som i dag.

Jeg har ingen facitliste for, hvor 
bredt eller hvor præcist og uddy-
bet det bedste mulige program 
for Enhedslisten skal være. Men 
jeg tror, at det bliver svært at læg-
ge kursen for partiet i dag, hvis vi 
ikke har nogle pejlemærker for, 
hvor vi vil hen, altså hvordan vi 
vil afskaffe kapitalismen.

Og jeg synes, det er lidt bagvendt 

at skrotte de elementer af et fælles 
grundlag, vi én gang har defineret 
Enhedslisten ud fra i form af det nu-
værende program. At finde en min-
dre fællesnævner end hidtil virker 
umiddelbart som et tilbageskridt.

Men skulle det vise sig, at der 
eksisterer en udbredt modstand 
hos et flertal af Enhedslistens 
medlemmer mod store dele af det 
nuværende program, så må vi 
selvfølgelig overveje, om vi skal 
formulere et andet grundlag. Men 
det finder vi kun ud af ved at tage 
seriøs diskussion af indholdet af 
programmet. Vi gør det ikke ved 
at skrotte det nuværende pro-
gram på dette årsmøde uden dis-
kussion, sådan som Pelle, Stine og 
Hovedbestyrelsen foreslår.

Margit Kjeldgaard, Nordøst- 
sjælland, Per Bregengaard,  
Nørrebro – Blågård

Enhedslistens nuværende politik 
for ejerbolig er til fordel for de sto-
re boligejere og den puster luft i 
boligbobler. Det skal laves om.

Derfor har vi igen i år stillet for-
slag (7.5) om afskaffelse af skatte-
stoppet og opkøb af ejerboliger.

I de sidste år mens priserne på 
ejerboliger steg eksplosivt, støt-
tede Enhedslisten skattestoppet 
på ejerboliger. ”Der skal ikke være 
skat på det at bo”, vedtog Hoved-
bestyrelsen i 2006. Med falden-
de boligskat steg priserne endnu 
mere, fordi der blev råd til endnu 
større lån. I forhold til huslejer-
ne i de almene boliger er det ble-
vet billigere at bo i ejerbolig. Vi fik 
altså demonstreret hvad skatte-
stop på ejerbolig afstedkommer: 
ulighed mellem ejere og lejere og 
ustabile priser på ejerboliger.

Til dette årsmøde siger HB det 
samme – ingen skat på det at bo, 
men derimod skat på gevinsten 
ved salg. Folketingsgruppen har 
bare ikke i løbet af de sidste 6 år stil-

let et konkret forslag om skat på 
gevinst. Skatteministeriet har be-
regnet hvad Enhedslistens forslag 
vil indbringe – kun ca. 2 mia. kr. om 
året. Det er altså meget mindre end 
de ca. 8 mia. kr. årligt, som afskaffel-
se af skattestoppet vil give, og det 
er boligejerne som sparer penge.

Det er klart urimeligt, at HB vil 
skåne boligejere for stigninger i 
ejendomsværdiskatten, mens le-
jere får huslejestigninger og pri-
serne stiger på fødevarer, og me-
get andet.

Det er de mest rige og dem med 
de højeste indkomster, som bor i 
ejerbolig. Vel, der findes også en-
kelte lavtlønnede og folkepensio-
nister i (mindre) ejerboliger. De får 
måske problemer med stigende 
boligskatter, men så må de få ned-
sparingslån, eller de må sælge de-
res bolig til staten, så de kan fort-
sætte som lejere. Det kunne fak-
tisk være fornuftigt, at begrænse 
antallet af ejerboliger, for bolig-
ejere kommer let til at drømme 
om friværdi og udvikle egeninte-
resse – ligesom kapitalisterne – i 
stedet for at deles om goderne og 
lave fællesskaber i lokalområdet.

Mere eller mindre program?

Ulighed på boligmarkedet

  Om Årsmødeforslag   
Pelle Dragsted, Frederiksberg

Kære Michael. Jeg har intet øn-
ske om at skrotte det gamle pro-
gram uden diskussion. Det er 
ganske enkelt noget vrøvl. Det 
som HB lægger op til, og som jeg 
støtter, er en toårig program-
diskussion. Og omfanget af æn-
dringerne er jo helt op til parti-
ets medlemmer. Herunder, om 
der kun skal være ændringer af 
sproglig og formmæssig karak-
tér. Ja, det vil jo tilmed være mu-
ligt, at foreslå, at det gamle pro-
gram vedtages igen uden en 
eneste ændring – hvis man me-
ner, at det er helt umuligt, at det 
kan blive bedre.

For det andet, mener jeg, at det 
er manipulerende at give indtryk, 
af at jeg ønsker et programma-
tisk indhold, der er grundlæggen-
de forskelligt fra det nuværen-

de på afgørende spørgsmål. Det 
ønsker jeg ikke. Som jeg tidlige-
re har skrevet ønsker jeg hverken 
at skrive socialismen, klassekam-
pen eller det fundamentale op-
gør med kapitalismen ud af pro-
grammet. Men jeg vil gerne have 
at indholdet lægger op til færre 
misforståelser. 

Michael henviser til hans ar-
tikel i Socialistisk Information 
og Modkraft, hvor han angive-
ligt skulle bevise, at jeg er uenig 
i den strategi som det nuværen-
de program formulerer.  Jeg har 
i et længere svar, som kan fin-
des samme steder redegjort for, 
at jeg mener at Michael fejlfor-
tolker mine synspunkter, og til-
lægger mig synspunkter som 
jeg ikke har. Der findes givetvis 
uenigheder, men de er langt fra 
så fundamentale som Michael gi-
ver udtryk for.

Svar til Michael Voss

Deltag i debatten 
Send dit debatindlæg  

inden den 12. april 2012 til  
debat@enhedslisten.dk
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Mikael Hertoft, Østerbro

Libyen krigen startede for et år 
siden med Enhedslistens tilslut-
ning.

Hvilken status skal vi så gøre? 
Dette er uhyre aktuelt – for nu er 
der en situation i Syrien, som me-
get ligner den i Libyen. Fra star-
ten var der stor uenighed i En-
hedslisten om det var klogt at 
støtte den militære intervention. 
Enhedslisten trak støtten til kri-
gen efter nogen få uger. Flertal-
let mente at krigen havde skiftet 
karakter, mens mindretallet men-
te den var den samme.

Årsmødet vedtog HB at orga-
nisere en diskussion af Enhedsli-
stens politik i forhold til FN og mi-
litære aktioner i lyset af de nye 
erfaringer og udviklingen af den 
internationale situation, ikke 
mindst situationen i Mellemøsten 
og at en forståelse af imperialis-
me måtte indgå.

HB har haft en arbejdsgruppe 
siden efteråret, der har forsøgt at 
skrive et forslag som HB kunne 

samles om og stille til årsmødet. Vi 
var kommet temmelig langt i pro-
cessen, men den brød sammen, og 
der blev fremlagt to forslag.

Men på FN-seminaret udtryk-
tes et ønske om et samlet forslag, 
og derfor satte arbejdsgruppen sig 
ned igen og fik udarbejdet et nyt 
forslag, der blev vedtaget på HB-
mødet i marts.  Der er nu således et 
fælles forslag fra HB til årsmødet.

FN resolutionen blev meget 
hurtigt brugt til at NATO greb ind 
og støttede den ene side i en bor-
gerkrig meget aggressivt. Den 
danske regerings forsikringer til 
Enhedslisten om at der ikke var 
tale om en krig for et regimeskif-
te viste sig at være tomme.

Libyen krigen demonstrere-
de at når NATO først har fået en 
autorisation fra sikkerhedsrådet 
til at gå i krig – så kræver det en 
ny resolution fra sikkerhedsrådet 
at række denne tilbage. Det kræ-
ver enstemmighed blandt de per-
manente medlemmer. Dvs. en re-
solution fungerer som en autori-
sation til at gå i krig.

NATO misbrugte FN mandatet 
og det førte til et kaotisk regime-
skifte med grove overtrædelser af 
menneskerettighederne og muli-
ge etniske udrensninger til følge. 

Vi har stadig meget lidt reel vi-
den om hvilke civile og militære 
ofre krigen og bombekampagnen 
førte til. Det er meget tvivlsom 
om Libyen vil blive demokratisk. 
Meget tyder på at Libyen bliver 
underlagt vestlige interesser.

Danmark deltog i krigen i 7 må-
neder med 600 missioner og ka-
stede 923 præcisionsbomber. 
Hvor mange der blev dræbt og 
hvor mange civile ved vi ikke for 
regering og forsvar nægter at 
svare på spørgsmål om hvor Dan-
mark bombede.

Det var Libyen krigens ironiske 
logik at NATOS intervention star-
tede for at stoppe belejringen af 
Benghazi for at forsvare civilbe-
folkningen og den sluttede med 
belejringen af Sirte, hvor NATO 
stoppede angriberne, uden at den 
vestlige presse rejste spørgsmå-
let om civile ofre. 

Disse meget negative erfarin-
ger må indgå i Enhedslistens sta-
tus over krigen, og om vi igen skal 
støtte militære interventioner.

Magnus Falko, Brønshøj- 
Vanløse

Der er fremlagt en god resoluti-
on om FN og militære aktioner 
(landsmødepunkt 6.1). Vi kom-
mer dog ikke uden om at ”krigen 
mod terror”, klimaforandringer 
og multinationales nykolonialis-
me (”land grabbing”) også medfø-
rer konflikter. I kampen mod disse 
fænomener må vi se så objektivt 
som muligt på de Forenede Nati-
oner som redskab. I de senere år 
har FN-systemet nemlig været 
brugt som løftestang for stærkt 
problematiske projekter.

Jeg går (endnu da) varmt ind 
for FN i to overordnede sammen-
hænge: Som globalt forum til vi-
den og samarbejde om bl.a. kata-
strofenødhjælp samt en række 
politiske og kulturelle felter – og 
så som vogter af folkeretten.

Kun én ting bør i mine øjne stå 

over det parlamentariske demo-
krati: Folkeretten. Hvis en rege-
ring, måske endda med folke-
lig støtte, beslutter at invadere 
et andet land, så er beslutningen 
teknisk set demokratisk, men den 
er imod folkeretten. Danmarks 
retsundtagelse i EU rummer fak-
tisk mulighed for mellemstatsligt 
at indgå såkaldte parallelafta-
ler om (de dele af) en overstatslig 
EU-lov som regeringen måtte fin-
de fornuftig. Det kan vi i henhold 
til folkeretten. Fordi det er mel-
lemstatsligt, kan vi udtræde af 
loven igen hvis befolkningen se-
nere vælger nogle politikere der 
er imod den politik.

Et af argumenterne for at pri-
oritere FN som internationalt or-
gan frem for EU lyder: »FN har 
ikke regionale særinteresser.« 
Synspunktet har til tider en vis 
berettigelse, men kan aldrig helt 
have det. Der eksisterer nemlig 

hverken landes, partiers, organi-
sationers eller firmaers interes-
ser. Der eksisterer alene konkre-
te individers interesser. Alt andet 
er illusion. Råkapitalistiske perso-
ner fra David Rockefeller til Hel-
mut Maucher har i årtier udnyt-
tet elitefora som World Economic 
Forum og International Cham-
ber of Commerce (ICC) der er snyl-
tet grundigt ind i FN-systemet og 
ikke sjældent dets konkrete pro-
jekter.

Alle EL-medlemmer vil kun-
ne få stor nytte af at læse bogen 
»Europa A/S – De transnationa-
le selskaber, EU og globaliserin-
gen«, udgivet af Corporate Euro-
pe Observatory og forlaget Klim, 
2000. Især kapitel 18, »Transna-
tionale selskaber erobrer FN«, er 
væsentligt hvis man vil forstå 
hvad jeg skriver om i dette læser-
brev. Som bogen påpeger: »Det 
praktiske samarbejde mellem er-

hvervslivet og FN-kontorer som 
UN Conference on Trade and De-
velopment (UNCTAD) og UN De-
velopment Programme (UNDP) er 
ligeledes ved at være rutine.«

FN gør stadig meget godt, men 
tit ved den ene hånd ikke hvad 
den anden gør, og andelen af na-
turødelæggende, udbyttende og 
demokratiskadende satsninger er 
steget i takt med den øgede mar-
kedstænkning i FN-systemet. Ak-
tuelt ser vi det fx i FN-støtten til 
kæmpe plantager med monoaf-
grøder til biobrændstof og papir – 
på bekostning af natur, småbøn-
der og oprindelige folk. Blandt an-
det Rainforest Rescue og World 
Rainforest Movement har klaget 
til FN’s Food and Agricultural Or-
ganization (FAO) over at FN defi-
nerer plantage som skov.

Disse ting må vi forholde os ak-
tivt kritisk til. Også for at bevare 
et sundt alternativ til EU.

Libyen krigen et år

EU, FN og demokratiet

Gør  som mange  
af Rød+Grøns læsere

– bliv klogere på  
toilettet!
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Søren Andreas Juul-Nielsen, 
Aarhus

Hvem troede at man kunne opnå 
et anstændigt samspil mellem fi-
nanskapitalen og samfundet ved 
at fodre bankerne med den ene mil-
liard-pakke efter den anden, betalt 
af samfundet/lønmodtagerne?

Disse ”bankpakker” skulle råde 
bod på at selvsamme banker hav-
de overspillet deres kortsigtede 
grådighed og nu kunne rive tu-
sinder af husejere og arbejdsplad-
ser med sig i faldet. 

Med andre ord, de fik deres vil-
je om atter flere milliarder ved at 
sætte sig på deres egne ofre som 
gidsler.

Pengeafpresning mod hele 
samfundet og med succes!

Politikerne blev hunderædde, 
krøb i skjul og hasteforhandlede 
igen igen overførsel af samfun-
dets midler milliarder til aktie-
ejerne og bankdirektørerne.

Uden at turde åbent diskute-
re, hvorfor ikke vælge det eneste 
fornuftige: at samfundet overta-
ger bankerne og hermed kan ind-
rette anstændige holdbare vilkår 
for finansiering,  i interesse for 
hele befolkningen.

At et sådant behov er indlysen-
de nødvendigt at gennemføre, 
understreges igen igen af, at top-
folkene, bankdirektørerne ublu 
og skamløst endnu engang be-
vilger sig selv og hinanden mil-
lionforbedringer i løn, mens de-
res egne lønslaver skal nøjes med 
mindre end intet!

Nationalisér bankerne

  Diverse   

Peder Svendsen, Djursland

Det er satme svært at være ar-
bejdsløs hvis man samtidig gerne 
vil leve lidt. Man har ikke så godt 
råd til at gå på restaurant, man 
har svært ved at afse penge til en 
biograftur med vedhæng, det er 
svært at anskaffe sig nye ting til 

hjemmet osv. osv., og man kan bli-
ve hjemme bag nedrullede gardi-
ner og drikke nogle bajere, og så 
passer det jo hvad fordommen si-
ger, at man ikke gider lave noget 
og bare drikker bajere og er dum 
og høre på, ja fordi man ikke har 
råd til at komme ud. Det er skru-
en uden ende.

Skruen uden ende

Vagn Papuga, Djursland

Kapitalismens propagandamaski-
ne tordner frem i hele verden med 
den onde trekant USA, EU og Isra-
el i spidsen. Det sker med militær 
magt og illusioner om frihed og de-
mokrati; men det er en narresut. 
De har strategiske interesser og 
interesser i olie og mineraler mm.

Det de kalder frihed er frihed til 
at undertrykke, udnytte og udbyt-
te proletariatet, og det de kalder de-
mokrati er storindustriens, finans-
verdenens og koncerners borger-
lige presses mediemanipulerende 
flertalsdiktatur. Resultatet af det 
er mindretalsdiktatur udgydt fra 
eliten: Det hvide hus, E.U.P. og Isra-
el (den onde trekant). Det rammer 

henholdsvis Afghanistan, Græken-
land, og Palæstina m.fl. hvor gan-
ske almindelige mennesker bliver 
dræbt eller udstødt til arbejdsløs-
hed og fattigdom, mens præsiden-
ter, direktører og spekulanter spil-
ler kostbare, og morer sig på prole-
tariatets bekostning. Man får ikke 
demokrati ved brug af udemokra-
tiske metoder, det er dobbeltmoral.

Her i landet er det slavepisker-
ne Margrethe og Helle og deres ny-
borgerlige politik, med Villy som 
medløber, der med asociale og ude-
mokratiske reformer sender folk 
i arbejdsløshed og syge og svage i 
fattigdom. Finanspagten er, trods 
paragrafferne i grundloven og 
euroundtagelsen, underskrevet af 
Helle Thorning-Schmidt.

Synsmåde til kapitalismen

Tue Magnussen, Frederiksberg

Uanset, hvad man mener om Ab-
dullah Öcalans baggrund, er han 

i dag en politisk fange, der bli-
ver underlagt den mest grusom-
me og umenneskelige behand-
ling; der er reelt tale om torturlig-
nende behandling.

Den fængslede, kurdiske poli-
tiker Abdullah Öcalan har senest 
været holdt isoleret i ikke mindre 
end syv måneder. Abdullah Öca-
lans advokater har ikke haft mu-
lighed for at komme i kontakt med 
deres klient i de seneste syv må-
neder. 

For at protestere mod den kon-
ventionsstridige behandling af 
Abdullah Öcalan er vi – danske-
re og herboende kurdere af for-
skellig politisk observans – sam-
let i dag på Københavns Rådhus 
Plads for at protestere imod iso-
lationen, imod den manglende 
overholdelse af menneskerettig-
hederne og for ikke at glemme, 
at kurderne i Tyrkiet fortsat bli-
ver udsat for krigsforbrydelser. 
Kort før nytår begik de tyrkiske 
militære grænsemyndigheder 
overlagt mord på op imod 40 civi-
le kurdere, der bragte varer over 
grænsen.

Det er et imponerende forsvar 
for ytringsfriheden, som ROJ TV 
har ført – foreløbig i byretten. Et 
forsvar for dels at støtte kurder-
nes nationale rettigheder, herun-
der retten til en kurdisk tv-stati-
on, dels for at protestere mod det 
seneste skræmmende eksem-
pel på, hvad terrorlovgivningen 
indebærer af indskrænkelser i 
ytringsfriheden og retssikkerhe-
den. 

Sagen har allerede brænde-
mærket ROJ TV. Først opsiger sa-
tellitudbyderen kontrakten, så 
lukker Den Danske Bank for ROJs 
TVs konti. Det er flot at ROJ-TV 
under sådanne betingelser kan 
fortsætte med at sende.

Der er nok tale om et samspil 
af årsager til forsøget på at brin-
ge ROJ TV til tavshed, men ameri-
kansk pres på Danmark er utvivl-
somt – sammen med et stærkt 
tyrkisk pres på Danmark – blandt 
hovedårsagerne til såvel hetzen 
som angrebet på ROJ TV. 

Den nye danske regering sy-
nes næsten at være endnu mere 
tavs end den forrige når det gæl-
der støtten til kurderne. Både før 
og efter at Danmark blev EU-for-
mand har den danske udenrigs-
minister været rungende tavs i 
fordømmelse af f.eks. de overlag-
te tyrkiske mord på kurdiske civile.

Det er ikke kun diktaturer som 
Iran og senest Syrien, der under-
trykker og tilbageholder kurder-
ne.

Tyrkiet lader bestemt ikke dik-
taturstaterne noget efter. Den 
kurdiske region med over 15 mil-
lioner etniske kurdere er fortsat 
i undtagelsestilstand, de kurdi-
ske medier forbydes, politikere og 
journalister idømmes langvarige 
fængselsstraffe. Tavsheden fra 
vestlige regeringer må vi bryde. 

Derfor er det godt at se at så 
mange i dag har trodset kulden 
og fulgt Feykurds opfordring til 
at protestere mod såvel Tyrkiets 
konventionsstridige behandling 
af politiske fanger, ikke mindst 
Abdullah Öcalan, de fortsatte 
krigsforbrydelser, som kurderne 
udsættes for og endelig – og ikke 
mindst højlydt – at protestere 
mod både hetzen mod og forsøge-
ne på en lukning af ROJ TV – både 
når det gælder satellittransmissi-
on og adgang til deres bankkonti. 
Endelig må vi gå til ondets rod og 
kræve at kurdiske organisationer 
fjernes fra både EU’s og USA’s ter-
rorliste. Tak for ordet.

Støt kurderne

Tilmeld dig  
nyhedsbrevet på 

www.enhedslisten.dk
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Henning Sørensen, Djursland

Der synes ikke at være ende på 
den litteratur og de film der kom-
mer om 2. verdenskrig. Med gan-
ske få pacifistiske bøger, bl.a. min 
i 2002 udkomne bog ”Krudt uden 
kugler” som undtagelse, ser de 
øvrige tingene fra en militaristisk 
synsvinkel. Det gælder også den 
meget opreklamerede film om 
Hvidstengruppen. Dens personer 
var uden tvivl velmenende men-
nesker; men med deres deltagelse 
i den voldelige kamp mod nazis-

men, har de medvirket til at skabe 
vort folks militarisering, der har 
muliggjort vort lands ulykkelige 
krigsdeltagelse.

Som jeg ser det, havde Hvid-
stengruppen tjent deres land 
bedre, ved udelukkende at have 
passet deres samfundsnyttige 
arbejde.

Marius Fill kunne yderligere 
have gavnet sit folk ved at gøre 
sin kro til alkoholfri zone og vide-
reført den som afholdshotel. Den-
gang som nu var landet besat af 
”Kong Alkohol”.

Hvidstengruppens skæbnesvangre  
langtidsvirkninger

Henrik Nisbeth, Esbjerg

Erik Lützen har i martsnummeret 
begået et lille indlæg der er så fejl-
agtigt at det skriger til himlen.

Kirke betyder ikke fællesskab. 
Det kommer af det græske kyri-
ake (med nygræsk udtale kiria-
ki) der betyder Herrens nl. hus. 
Det franske ord eglise kommer af 
det græske ekklesia der betyder 
folkeforsamling, men ikke noget 
som helst med fællesskab!

Ifølge Erik Lützens fejlagtige 
oplysninger skulle folkekirke alt-

så være ensbetydende med folke-
fællesskab. Det var dog et grimt 
ord. Det var centralt i den nazisti-
ske ideologi og et udtryk der var 
med til at begrunde at ikke-arier-
ne var mindreværdige.

Og så er det egentlig slemt med 
Erik Lützens udgydelser om den 
gammeltestamentlige gud som 
Lützen betegner som den jødiske 
gud. Det kan i hvert fald meget let 
antages for antisemitisme.

Nej lad os holde os fra religio-
nen. Den hører ikke hjemme i et 
socialistisk parti.

Erik Lützen, Odense

Tak til redaktør Simon Halskov, 
der giver mig mulighed for at be-
svare Henrik Nisbeths indlæg 
mod mit brev fra marts.

Jeg skal starte med en und-
skyldning. Jeg har i 60 år været 
både rød og ateist, men det kan 
hverken H. Nisbeth eller andre 
læse i mit indlæg, undskyld.

Følgelig er jeg helt enig med H. 
N. i, at religion ikke hører hjemme 
i et  socialistparti. Men religion er 
om vi kan lide eller ej en del af vo-
res kultur. Der har aldrig eksiste-
ret et samfund uden en religion.

Kirke betyder ikke fællesskab 
på græsk, men det kan vi vel ret li-

geglade med. I Danmark er 80% af 
befolkningen medlemmer af fol-
kekirken, altså et rimeligt fælles-
skab. I Google kan jeg læse, at kir-
ke betyder en forsamling af men-
nesker. Folkefællesskab er ikke et 
grimt ord, selvom nazisterne mis-
brugte det.

Det Gamle Testamentes gud er 
en jødisk gud. Jeg citerer direkte 
fra bibelen 2. Mos. kap. 12, vers 29:

”Men ved midnatstid ihjelslog 
Herren alle førstefødte i Ægyp-
ten lige fra Faraos førstefødte, 
der skulle arve hans trone, til den 
førstefødte hos fangen, der sad i 
fangehullet, og alt det førstefød-
te af kvæget.”

Kirke = fællesskab – vrøvl 

Svar til Henrik Nisbeth

| 9.-18. april Urafstemningsmøder i afdelingerne (find dit afdelings-
 møde på side 30-31)

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

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

Enhedslistens Landskontor har 
fået nye åbningstider. Fremover 
kan du besøge Landskontoret i 
følgende tidsrum:

Mandag-onsdag 10-16     
torsdag 11-18     Fredag 10-14

I disse tidsrum kan man være sik-
ker på, at receptionen er beman-
det og dermed også nogen til at 
tage telefonen (33 93 33 24).

Landskontoret 
Studiestræde 24, København

  Nye åbningstider på Landskontoret  

  Årsmødedatoer   

Information fra  
Enhedslistens Lærernetværk
Er du folkeskole/friskolelærer? Så har vi to vigtige informationer 
til dig her. For det første afholder vi regionale intromøder inden 
sommerferien, så hold øje med mailen. 

For det andet vil vi huske dig på, at du skal sikre dig, at du står 
registreret som lærer i medlemskartoteket. Det kan du gøre ved 
at skrive til landskontoret@enhedslisten.dk. Kun på denne måde 
kan vi nemlig sikre os, at du får relevante informationer fra  
Lærernetværket.

Vi søger en sanger, en keyboardspiller og en saxofonist/harmo-
nikaspiller til vores nye Enhedslisten-rockband “Bandierra Rosa”. 
Pt. er vi to guitarister, en trommeslager og en bassist.

Vi vil genopfriske den gamle politiske rock fra 70’erne og 80’erne 
og spille oprørende og svingende danserock fra bl.a. Jomfru Ane 
Band, Midnight Sun, Røde Mor, Bjørn Afzelius, Bifrost m.fl.

Vi har gratis øvelokale med instrumenter mm. ved Roskilde. Kom 
frisk til en uforpligtende “audition”, vi er alle glade, voksne amatø-
rer, men alle er velkomne uanset alder og køn.

Kontakt Jørgen, mail@natur-gris.dk/tlf. 26116460, 
Henrik, tlf. 22162421 eller Kirsten, tlf. 26814004.

Rødt  
rockband 

søger  

musikere
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Seminar i Kommunalpolitisk Udvalg

21. april kl. 11-15. Roskilde Rådhus, Køgevej 80, Roskilde

I februar godkendte hovedbestyrelsen oprettelsen af Enhedsli-
stens kommunalpolitiske udvalg. Det vil gavne det kommunalpo-
litiske arbejde i partiet, til glæde for både nuværende og kommen-
de byrødder og andre med interesse i det lokalpolitiske.

Den 21. april holder udvalget sit første møde, som vil have form 
af et seminar om miljø- og trafikpolitik. I den forbindelse har vi 
fået fat på nogle knivskarpe oplægsholdere der vil sætte gang i 
de kommunalpolitiske diskussioner – og du er inviteret!

Program:

11.00:  Velkommen til seminar i Enhedslistens Kommunal-
 politiske Udvalg. Præsentation af dagens program  
 og af deltagerne. 
11.15:  Opfølgning på KLs delegeretmøde. Hvad blev hovedresul-
 taterne og hvilken betydning får det for kommunerne? 
 Oplægsholder: Lars Dohn, kommunalordfører 
 for Enhedslisten (MF) 
12.00:  Ø-mærk din kommune. Lejre vil gerne være kendt som 
 Danmarks Økologiske Kommune og har derfor indgået  
 et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.  
 Hvordan går projektet og hvad kan vi lære af det? 
 Oplægsholder: Borgmester Mette Touborg (SF) 
 – Lejre Kommune 
13.15:  Hvordan sikrer vi gratis kollektiv trafik i kommunerne 
 og hvad siger erfaringerne? 
 Oplægsholder: Henning Hyllested, trafikordfører 
 for Enhedslisten (MF) 
14.30:  Opsamling og evaluering, samt valg af koordinations-
 gruppe: hvordan har seminariet fungeret og er det  
 en mødeform som vi ønsker at fortsætte med? 
 
Tilmelding kan ske til landskontoret@enhedslisten.dk. 
Der ydes rejserefusion efter Enhedslistens gældende regler.

Møde i pædagogisk netværk

12. april kl. 17-19. Enhedslistens Landskontor,  
Studiestræde 24, København K

Belastende arbejdshold og mangel på ressourcer er hverdagen for 
mange pædagoger. Det pædagogiske netværk kræver handling og 
derfor indkalder vi til intern netværksmøde, hvor vi kan diskutere 
vores hverdag og sammen stille fælles krav til politikerne.

• Hvordan takler vi det øgede pres og samtidig skaber  
 bedre vilkår for forældre og børn?
• Hvordan skaber vi forandring i vores respektive hverdag?
• Hvad gør Enhedslisten for at holde regeringen fast på kravet  
 om minimumsnormeringer?
Oplægsholder: Rosa Lund, MF for Enhedslisten 
og børne- og undervisningsordfører

Vær med til at skabe forandring den 12. april. Tilmeld dig  
på faglig@enhedslisten.dk senest den 9. april.

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

Det næste introduktionsmøde for nye medlemmer afholdes:

12. maj i Hillerød (medlemmer i Region Hovedstaden)
13. maj i Nykøbing Falster (medlemmer i Region Sjælland)

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

Opstartsmøde i nyt  
elev- og studenternetværk

22. april kl. 12-15. Enhedslistens landskontor,  
Studiestræde 24, København K

Enhedslisten starter nyt netværk for elever og studerende med 
fokus på elev- og studenterpolitik. 

Netværket er for dig der vil diskutere elev- og studenterpolitik, 
dig der vil klædes bedre på til at være aktiv i din hverdag som elev 
eller studerende, og for dig der vil være med til at udvikle Enheds-
listens elev- og studenterpolitik.

Der ydes rejserefusion efter Enhedslistens gældende regler.

Vil du tilmelde dig eller har du spørgsmål  
vedr. elev- og studenternetværket, kan du kontakte  
Line Hjarsø på tlf. 33 37 50 63 eller ellihj@ft.dk.

Endnu en  
folketingskandidat 
I Årsmødehæfte 1, der  
fulgte med martsnummeret 
af Rød+Grøn, præsenterede 
Enhedslistens folketings- 
kandidater sig selv forud for 
de kommende urafstemninger 
i lokalafdelingerne. Desværre 
manglede årsmødehæftet en 
kandidat, Rasmus Vestergaard 
Madsen fra Aarhus.

Rasmus’ opstillingstekst kan læses i det medfølgende  
Årsmødehæfte 2, og han kan kontaktes på tlf. 26 59 51 31 
eller mailadressen vestergaard186@hotmail.com.
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             Møder og arrangementer    

Signaturforklaring

D Delegeretmøde   U Urafstemning
G Generalforsamling   M Medlems-
møde   O Offentligt møde   A Andet

Aabenraa (D&U) 17. apr 18.30
På adressen, Sønder Hostrup  
Bygade 12, 6200 Åbenrå

Aalborg (D&U&G) 14. apr 10-15
Der kan også stemmes onsdag 
den 18. april fra kl. 16.00-19.00. Se 
mere på hjemmesiden. Enhedslis-
ten Aalborg C/O Socialisternes Hus, 
Søndergade 12, 9000 Aalborg

Albertslund (D&U&G) 12. apr 19
og generalforsamling. Dagsorden 
kan ses på vores hjemmeside og 
tilsendes separat. Birkelundgård , 
Damgårdsvej 25, 2620 Albertslund

Allerød (D&U) 16. apr 19.30
Allerød bibliotek/mødelokalet., 
Skovensvej 4, 3450 Allerød

Als (D&U) 12. apr 20
Notmark gl. Skole, Notmark 46, 
6440 Augustenborg 

Amager, Øst og Vest. (D&U)
Alle møder på Amager bliver indka-
ldt direkte via mail og pr. post.

Assens (D&U) 17. apr 19.00
3F Vestfyn i Assens, Skovvej 26, 
5610 Assens

Ballerup (D&U) 16. apr 18.30
Mødet starter på Rådhuset i 
Ballerup kl 17. med rundvisning og 
fortsætter på Præstevænget 20 i 
ældresagens lokaler

Billund (D&U) 10. apr 19.00
Charlotte N Christensen, Øster-
gaardsvej 2, Stend-Krogag, 
Grindsted

Billund (A) 1. maj
Første Maj på Engen i Grindsted i 
samarbejde med LO.

Bornholm (D&U) 17. apr 19
Samt valg af storkredsens Kandida-
tudvalgsmedlem Rønne Centralbi-
bliotek, Pingels Allé 1

Brøndby (D&U) 9. apr 14.00
Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 
31 Brøndby

Brønderslev (D&U) 14. apr 10-15
Holdes sammen med Aalborg afde-
ling. Socialisternes Hus, Sønder-
gade 12 , 9000 Aalborg

Brønshøj-Vanløse (D&U) 
11. apr 19.30 
Kulturstationen Vanløse, Frode 
Jacobsens Plads 4, 1., Vanløse

Christianshavn (D&U) 
12. apr 19.30 
Christianshavn Beboerhus, Dron-
ningensgade 34, København K

Djursland (D&U&G) 16. apr 19.15
Café Kolind Kolind

Esbjerg (D&U&G) 14. apr 10-14
3F Transport, Nyhavnsgade 25

Favrskov (D&U&G) 12. apr 19.30
Overdrevets Fælleshus, Overdrevet 
1, 8382 Hinnerup

Faxe (D&U) 10. apr 19.30
Steen Kjærsgaard, Tornemarksvej 
9, Kongsted, 4683 Rønnede

Fredericia (D&U) 10. apr 19-21
Beboerlokalet, Prinsessegade 39, 
7000 Fredericia

Frederiksberg (D&U) 
17. apr 19.30 
Enhedslisten Frederiksberg, Hos-
trupsvej 8, kld.

Frederikshavn (D&U) 
10. apr 19.30-22 
Med oplæg ved Birgit Stenbæk 
Hansen, socdem. medlem af byrå-
det. Maskinhallen Frederikshavn, 
Skolegade 8, 9900 Frederikshavn

Frederikssund (D&U) 
10. apr 19.30-22 
Elværket, Kulturhuset, Ved Kirken 
6, 3600 Frederikssund

Furesø (D&U) 16. apr 19.00
 i Satelitten i Værløse, møderum 4.

Faaborg-Midtfyn (D&U) 14. 
apr 13.00 
Lars Bennedbæk, Klaus Berntsens 
Vej 14, Eskilstrup, 5750 Ringe

Gentofte (D&U) 12. apr 19
Café Apoteket Hellerupvej 40 - lige 
ved Hellerup station

Gladsaxe  (D&U) 12. apr !9.30
Der vil være mulighed for at 
stemme mellem kl. 17 og 21.30.  Ak-
tiv-centret Telefonfabrikken, 
Telefonvej 8E, 2860 Søborg

Greve-Solrød (D&U) 17. 
apr 19.30 
Carsten Oddershede, Krogager 11, 
2670 Greve

Gribskov (D&U&G) 16. apr 19.30
Michael Hemming Nielsen, 
Tranekærvej 10, 3250 Gilleleje

Guldborgsund (D&U&M) 
10. apr 19:00 - 20:00 
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 
4800 Nykøbing F

Guldborgsund (M&B) 
17. apr 19-21.30 
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 
4800 Nykøbing F

Guldborgsund (M) 24. apr 19
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 
4800 Nykøbing F

Haderslev (D&U) 11. apr 19
Bispen, Bispegade 3, 6100 Had-
erslev

Halsnæs (D&U) 17. apr 19.00
Dansk metals mødelokaler, Jern-
banegade 6, 3300 Frederiksværk

Herlev (D&U) 11. apr 19.00
 Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 
18, 2730 Herlev

Herning-Ikast-Brande (D&U) 
16. apr 19.00 
Kulturellen Medborgerhuset, Nør-
regade 7, 7400 Herning

Hillerød (D&U) 18. apr 19 - 21.30
Røde hus, Holmegårdsvej 2, Hill-
erød

Hjørring (D&U&G) 10. apr 19-20
Fra 20-22 får vi besøg af an-
delskassen JAK, og diskuterer 
bankvæsen sammen med dem.  
Dronningsgade 12 lokale 7,

Holbæk (D&U) 17. apr 19.
Indleder: Nikolaj Villumsen  Bibli-
oteket i Holbæk, Nygade 9-13

Holstebro-Struer-Lemvig (G) 
31. mar 14-16 
Per Monnerup, Klosterhedevej 30, 
Gudum, 7620 Lemvig

Holstebro-Struer-Lemvig
(D&U) 11. apr 19
Lars Dohn (MF) kommer. Aktiv-
itetscenteret, Danmarksgade 13A, 
7500 Holstebro

Horsens-Hedensted (D&U) 
10. apr 19 
Bogcafeen, Smedegade 17, 8700 
Horsens

Hvidovre (D&U&G) 14. apr 14
Spisning kl 17.  Auditoriet 
Avedørelejren, Vestre Kvartergade 
5, 2650 Hvidovre

Hvidovre (A) 1. maj 8-11
Risbjerggård, Hvidovrevej 241, 
2650 Hvidovre

Høje Taastrup (D&U) 
10. apr 19:30 
Lone Skougaard Sørensen, Sek-
skanten F. 4, 2630 Tåstrup

Indre by (D&U) 18. apr 19.30
Der kan stemmes fra kl. 17.  Enhed-
slisten København, Studiestræde 
24, 1., 1455 København K

Indre Nørrebro - Røde Firkant 
(D&U) 18. apr 19.30-22
Der kan stemmes fra 16-19 (i 
cafeen i Støberiet) og igen i selve 
mødets pause (ca. 21-21.30). 
Delegeretmøde på Støberiet i lokale 
201 (ved siden af cafeen). Støberiet 
Blågårdens Medborgerhus

Ishøj (D&U&G) 17. apr 19.30
Christina Søby, Strandgården 16 
4tv, 4. tv, 2635 Ishøj

Jammerbugten (D&U) 
14. apr 10-15 
Holdes sammen med Aalborg afde-
ling. Socialisternes Hus, Sønder-
gade 12 , 9000 Aalborg

Kalundborg (D&U) 18. apr 19.00
Johnny Forsberg, Røsnæsvej 120, 
4400 Kalundborg

Kolding (D&U) 11. apr 19.00
KUC, Ågade 27 , 6000 Kolding

Køge (D&U&G) 16. apr 19.00
Kulturhus Køge , Strandvejen 40-
42, 4600 Køge

Langeland (D&U) 16. apr 19.00
3Fs lokale i Rudkøbing, Østergade 
48, 5900 Rudkøbing

Lolland (D&U) 16. apr 19
Maribo Bibliotek

Lyngby (D&U) 15. apr 15.00
Stedet vil blive oplyst pr. mail.

Middelfart (D&U) 17. apr 17.00
3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 
Middelfart

Nordfyn (D&U) 16. apr 19.00
Tilmelding til Dirk på tlf. 42 52 77 
66. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, 
Amagervej 7, Amager, 5462 Morud

Nordvest (D&U) 12. apr 19-20.30
Der kan stemmes fra kl 17.   Bogca-
feen NV, Frederikssundsvej 64, st., 
2400 København NV

Nordvest (A) 18. apr 16-18
Besøg hos Finn Sørensen på 
Christiansborg. Finn viser rundt 
og fortæller om, hvad der rør sig 
på Christiansborg. Tilmelding på 
larsen@grolin.dk er nødvendig 
inden onsdag den 11. april.

Nordvest (M) 24. apr 18.30-21.30
Forberedelse af årsmødet. Mødet 
er for delegerede og interesserede 
medlemmer. Bogcafeen NV, Fred-
erikssundsvej 64, st.

Nordøst Sjælland (D&U) 
16. apr 19-21:30 
Rådhuset, Stengade 59, Helsingør

Næstved (D&U) 16. apr 19.30
Hans Preben Petersen, Banely 10, 
4700 Næstved

Nørrebro - Blågård (D&U) 
10. apr 19.30-21.30 
Mulighed for at stemme i uraf-
stemningen i caffeén i Støberiet 
fra kl 17:00. Støberiet Blågårdens 
Medborgerhus (Lok 301)

Nørrebro Lundtoftegade 
(D&U) 16. apr 19.00
Baglokalet i Glente Kroen, Nrd. 
Fasanvej 237, kld.

Nørrebro Park (D&U) 
11. apr 19.30 - 22 
Osramhuset, Valhalsgade 4
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Verden er større end eU

Kom til  
40 års jubilæumsfest for
Folkebevægelsen mod eU

Der vil være taler, optræden og musik bl.a.:

niels Hausgaard – signe svendsen 
stig Møller – Peter Ingemann 

Gitte Hænning – Mikael K. og Klondyke
Povl dissing med band – Benny Holst 

Arne Würgler – niels tuxen 
Konferencier: Sebastian Dorset

Lørdag den 21. april kl. 14–18
Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

Billetpris: 150 kr. der kan bestilles hos Folkebevægelsen  
mod EU tlf. 35 36 37 40

eller e-mail: fb@folkebevaegelsen.dk

Odder (D&U)
Dato, tid og sted kommer ud pr. 
mail/post.

Odense (D&U) 17. apr 19.30
Fra kl. 10 om formiddagen være 
mulighed for at deltage i uraf-
stemningen. Enhedslisten Odense, 
Absalonsgade 26, 5000 Odense C

Odsherred (D&U) 10. apr 19.30
Organisationernes Hus, Havne-
gade 5, 4500 Nykøbing Sj

Randers (D&U) 11. apr 19
Lejerforeningen, Torvegade 14, 1. 
Randers

Rebild (D&U) 10. apr 19
Kulturstationen Skørping, Sverrig-
gårdsvej 4, 9520 Skørping

Ringkøbing-Skjern (D&U) 
12. apr 19.30 
Medborgerhuset, Brogårdsvej 2, 
6950 Ringkøbing

Ringsted (D&U) 12. apr 19.30
Anlægspavillonen, Tvær Allé 8, 
4100 Ringsted

Roskilde (D&U) 16. apr 19-21.30
Der kan også stemmes tirsdag den 
17. april på Cafe Bjergtrolden kl. 15-
17.   Klostermarksskolen, Konge-
bakken 19, lokale 2 , 4000 Roskilde

Rudersdal (D&U) 10. apr 19
Birkerød Bibliotek, Lille sal, Station-
svej 38, 3460 Birkerød

Rødovre (D&U) 10. apr 19
Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 
Rødovre

Samsø (D&U) 14. apr 10-13
Camilla Nielsen, Krogen 2, Lange-
mark, 8305 Samsø

Silkeborg (D&U) 17. apr 19.00
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 
5, 8600 Silkeborg

Skanderborg (D&U) 17. apr 19
På biblioteket i Ry/ lokalhistorisk 
arkiv.

Skanderborg (A) 1. maj
Skanderborg LO og arbejderpar-
tierne holder morgenmøde 3F  kl. 
9.00

Skive (D&U) 10. apr 19.00
Aktivitetshuset Ny Skivehus, 
Odgårdsvej 15, 7800 Skive

Skive (A) 1. maj
I Skive anlæg 

Slagelse (D&U) 10. apr 17-19
Lokale 2 på Slagelse Bibliotek, 
Stenstuegade. 

Sorø (D&U) 17. apr 19.30
Michael Kræmmer, Brobyvej 62, 
4180 Sorø

Svendborg (D&U) 18. apr 18
Fællesspisning kl 18-18.30. 
Derefter diskussion af årsmødepa-
piret og valg. Der er mulighed for 
at stemme fra kl 18 Enhedslisten 
Svendborg, Møllergade 105, 5700 
Svendborg

Sydhavnen (D&U) 12. apr 19.30
Medborger Center Sydhavnen, 
Peter Sabroes Gade 1, 2450 Køben-
havn SV

Sydsjælland-Møn (D&U) 
16. apr 19.00 
Tage Vestergaard, Irisvej 18, 4773 
Stensved

Thy-Mors (D&U) 16. apr 19.30
Samt møde med Stine Brix 
(MF). Plantagehuset, Plantagevej 
18, 7700 Thisted

Tønder (D&U) 15. apr 14
Medborgerhuset i Tønder, Øster-
gade 63 Tønder

Tårnby-Dragør (D&U) 12. apr 19
Foreningscentret, Amager Lands-
vej 71, Mødelokale 3 , 2770 Kastrup

Valby (D&U) 12. apr 19.30
Det er muligt at stemme fra kl. 
18.30. Henrik Palsmar, Strind-
bergsvej 73, 2500 Valby

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

Vejle (D&U) 10. apr 19.00
Lokale 1E. Bygningen, Ved An-
læget 14B, 7100 Vejle

Vesterbro (D&U) 10. apr 19.30
Demokratihuset, Valdemarsgade 4, 
1665 København V

Viborg (D&U) 18. apr 19.30
Borgerhuset ”Stationen”, Ll. Sct. 
Hans Gade 7, 2., lokale 5., 8800 
Viborg

Ydre Nørrebro (D&U) 12. apr 17
med efterfølgende delegeretmøde 
fra kl. 20-22 samme sted.  Osram-
huset, Valhalsgade 4

Østerbro (D&U) 14. apr 19.30
Østerbrohuset, Århusgade 103, 
2100 København Ø

Østfyn (D&U) 15. apr 13.00
Jutta Lundqvist Nielsen, Klintevej 
21A, 5300 Kerteminde

Århus (U) 12. apr 16.00 -17.30
Første møde med mulighed for at 
stemme til  Urafstemning.  Enhed-
slisten Århus, Mindegade 10

Århus (D&U) 14. apr 11-16
General forsamling. Kantinen på 
Sct.Annagade Skole, Sct.Annagade 
38-40, 8000 Aarhus C

Regioner

Region Sjælland (G) 29. apr 14
Mødet er åben for alle medlemmer 
af Enhedslisten. Der er besty-
relsesmøde samme dag og sted fra 
kl. 13-14.   Kulturhuset , Helligkors-
vej 5, 4000 Roskilde

Region Syddanmark (G) 
21. apr 10-17 
3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 
Middelfart

Udvalg

Kommunalpolitisk Udvalg (O) 
21. apr 
Seminar om miljø- og klimapolitik. 
Alle medlemmer af Enhedslistens 
er velkomne og der ydes rejserefu-
sion.  Tid og sted kommer senerepå 
hjemmesiden.

Kulturudvalget (M) 
18. apr 19.30 
Send mail til jesper@tidemann.dk 
for at modtage dagsorden. Såfremt 
Studiestræde er ved at blive by-
gget om, vil mødet blive rykket til 
et andet lokale. Kontakt Jesper for 
at høre ny adresse. Studiestræde 
24, 1. sal, København



Tre ting du kan gøre i april
 * Kom til urafstemning i din lokalafdeling og vær med til 

at stemme om, hvem der skal være partiets spidskandidater. Du 
kan finde dit afdelingsmøde i kalenderen på side 30-31 og læse 
om alle kandidater på Enhedslistens Netforum, hvor du også kan 
stille kandidaterne spørgsmål.

 * Skriv under for en folkeafstemning om EU’s finanspagt 
på eu.enhedslisten.dk. Underskrifterne vil blive overrakt til Hel-
le Thorning-Schmidt.

 * Tag til 40 års jubilæumsfest for Folkebevægelsen mod 
EU. Festen finder sted i Amager Bio den 21. april og byder på ind-
slag med bl.a. Niels Hausgaard, Poul Dissing og Stig Møller. Se 
mere information om jubilæumsfesten på side 31.
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       Portoservice ApS 

Postboks 9490, 9490 Pandrup
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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.
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adresseprinteren  
henholdsvis:
Post Danmark
CityMail Danmark

30 mm

13
5 

m
m

Post Danmark

Magasinpost SMp
id nr: 42332

Asmund Hejlskov Bertelsen
26 år, studerende, bor i København

Ny i Enhedslisten

»Jeg tror på, at omfordeling er nøglen til et godt samfund. 
I den grundlæggende politiske debat om fordelingen  
af samfundets ressourcer står Enhedslisten fast ved,  
at målet må være lighed frem for større ulighed.  
Derfor har jeg meldt mig ind i Enhedslisten«.

Om finanslov 2012
»Hvis vi ikke bliver inviteret til 
middagen, så kommer vi jo heller 
ikke og tager opvasken.«

Pernilles Skippers kommentar til, at regeringen til-
syneladende vil lave reformer i foråret med de bor-
gerlige – og finanslov med Enhedslisten i efteråret.

Om bankpakke 5
»Det er tankevækkende, vel nær-
mest urovækkende, at det eneste 
parti i Folketinget, der råber op, er 
partiet på den yderste venstrefløj, 
Enhedslisten«.

Det skriver Berlingske Tidendes erhvervskom-
mentator Jens Chr. Hansen. Avisen kalder arbejdet 
med at lave endnu en pakke til bankerne for ”en 
glidebane på kant med Grundloven.” 

Politikernes luksuspensioner
Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og 
mange andre folketingspolitikere kan trække sig 
tilbage med en fin pension som 60-årige. Almin-
delige lønmodtagere må vente noget længere. Om 
det skrev Venstres næstformand Kristian Jensen i 
maj 2011 til Ritzau:

»V har været i tænkeboks: Nu skal 
politikeres pensionsalder op.«

Ti måneder senere lyder det fra samme næstfor-
mand:

»Vi har ingen planer om at ændre 
reglerne,« 

Altinget 20. marts 2012.

Enhedslisten har (igen) stillet forslag om at politi-
kernes pensionsalder skal følge almindelige løn-
modtageres.

... Men hvad 
kan jeg gøre?


