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Årsmødehæfte 1
Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens årsmø-
de 2015. Her finder du alle selvstændige forslag, dvs. hovedbesty-
relsens hovedforslag og indkomne forslag, samt ændringsforslage-
ne til vores stående papirer, som f.eks. vedtægter.

Torsdag d. 23. april er der deadline for ændringsforslag til alle for-
slagene i dette hæfte. De vil blive udsendt i et samlet hæfte (årsmø-
dehæfte 2) med både hovedforslag og ændringsforslag til alle delta-
gere på årsmødet i midten af maj. Skal du med som deltager på års-
mødet, er det altså ikke nødvendigt at gemme dette indstik.

Årsmødehæfte 2 vil ligesom årsmødehæfte 1 blive lagt på En-
hedslistens hjemmeside, så skal du ikke med på årsmødet, kan du 
finde alle ændringsforslagene m.v. her.

Guide til hovedforslag og ændringsforslag, 
hovedbestyrelsens anbefalinger m.m.
Årsmødet 2015 vil fokusere på vedtagelsen af et organisatorisk 
handlingsprogram for Enhedslisten. Det vil samtidig bære præg af, 
at det afholdes samtidig med Grundlovs-jubilæet - 100-året for ind-
førelsen af kvinders valgret m.m.

Derudover skal årsmødet tage stilling til en mængde indkom-
ne forslag (forslag nr. 4.1 – 4.15) og ændringsforslag til vedtægter-
ne (forslag nr. 5.1 – 5.8). Det er hovedbestyrelsens ansvar at sikre, 
at der bliver tid til de vigtige diskussioner på årsmødet, og hoved-
bestyrelsen kommer derfor med anbefalinger af, hvilke forslag, der 
skal behandles på årsmødet – samt under hvilket dagsordenspunkt.

Årsmødet tager stilling til hovedbestyrelsens anbefalinger til 
dagsordenen under konstitueringen om fredagen. Er man uenig 
i hovedbestyrelsens prioriteringer, er det med andre ord her, man 
skal stemme for at få forslaget tilbage på dagsordenen.

Herudover har hovedbestyrelsen valgt at komme med stem-
me-anbefalinger ved enkelte forslag. Anbefalingerne er begrunde-

de. Hvis der er blevet begæret afstemning om anbefalingen på ho-
vedbestyrelsesmødet, fremgår stemmetallene også af anbefalin-
gen.

Alle medlemmer, afdelinger og udvalg i Enhedslisten kan indsen-
de ændringsforslag. Ændringsforslag til både hovedforslagene, de 
indkomne forslag og vedtægtsændringsforslagene skal indsendes 
til landskontoret@enhedslisten.dk senest torsdag den 23. april kl. 
12.00.

Praktisk info om årsmødet
Mødet foregår i Grundlovsferien 5.-7. juni 2015.

Årsmødet afholdes  i år på Grønnemose Skole i Gladsaxe. Skolen 
kan nås med offentlig transport og ligger på Skolesvinget 10, 2860 
Søborg.

Det er de enkelte afdelingers bestyrelser, der sørger for tilmeldinger 
af delegerede og suppleanter. 

Man kan kun deltage på årsmødet som delegeret eller supple-
ant fra sin afdeling. Man bliver delegeret eller suppleant ved at bli-
ve valgt på delegeretmødet i sin afdeling. Disse møder ligger fra d. 1. 
- 19. april - nærmere tidspunkt for hver enkelt afdeling annonceres i 
dette nr. af Rød+Grøn .Det er ikke muligt at deltage som gæst. Der er 
deadline for tilmelding til årsmødet som både delegeret og supple-
ant mandag den 20. april kl. 12.00. Ved tilmelding skal man også mel-
de hvis man ønsker overnatning. 

Det koster i år 600 kr. at deltage både for delegerede og supplean-
ter. Beløbet betales af afdelingen, og trækkes fra afdelingens konto 
efter tilmeldingsfristen er udløbet.

Se den samlede tidsplan bag på hæftet.

Deltag i debatten op til årsmødet i din afdeling  
og i Rød+Grøn.
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1. Forslag til til dagsorden  
for Enhedslistens årsmøde 
2015
Dette er hovedbestyrelsens første forslag til dagsorden. Der 
vil i årsmødehæfte 2 foreligge et endeligt, revideret forslag 
til dagsorden.

Fredag den 5. juni
15.00-16:00 Indskrivning
16.00-17.00 1. Velkomst og konstituering
 Åbningstale

Konstituering (Valg af dirigenter, vedtagelse af 
dagsorden og forretningsorden, herunder stilling-
tagen til afvisning af indkomne forslag)

17.00-18.00 2. Den politiske situation. Beretningsdebat.
 HB-beretning
 Folketingsgruppens beretning
18.00-18.10 Pause
18.10-19.30 Beretningsdebat - fortsat
 Debat
19.30-20.00 Middag
20.00-22.00 Grundlovsprogram

Lørdag den 6. juni
09.00-10.30 3. Hovedforslag om organisationen
 Debat
10.30-10.40 Pause
10.40-11.30 3. Hovedforslag om organisationen - fortsat
 Debat
11.30-12.30 Frokost
 Møder i storkredsene - under frokosten
12.30-14.00 3. Hovedforslag om organisationen - fortsat
 Debat

Afstemning, herunder afstemning om tilhørende 
vedtægtsændringsforslag

14.00-14.30 Pause
 Møde i kandidatudvalget - i pausen
14.30-15.40 4. Indkomne forslag
15.40-15.50 Pause
15.50-16.50 5. Vedtægtsændringer
16.50-17.00 Pause
17.00-18.20 6. Arbejdsplan
18.20-18.50 7. Valg til HB
18.50-19.00 Forslag til kandidatliste
19.00-20.00 Aftensmad
20.00-02.00 Bar, musik og fest

Søndag den 7. juni 
09.00-10.30 8. Vedtagelse af kandidatliste

Fremlæggelse af evt. alternative kandidatlister  
og debat samt afstemning

10.30-11.30 Pause - med sandwich
11.30-13.00 9. Regnskab og budget
13.00-13.10 10. Præsentation af valg af kritisk revisor, 
 Rød Fond og Vedtægtsnævnet 
13.10-13.30 Afslutning

1.3 Forretningsorden  
for Enhedslistens  
årsmøde 2015
1. Dirigenter
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder års-
mødets forhandlinger.

2. Stemme- og mandatudvalg
Årsmødet vælger et udvalg, som tæller stemmer op. Landskontoret 
udarbejder et mandatskema for de delegerede.

3. Kandidatudvalg
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpeger 
alle storkredse en repræsentant. Opstillede til urafstemningens top 
21 kan ikke vælges til kandidatudvalg.

4. Redaktionsgruppe
Årsmødet vælger en redaktionsgruppe vedr. evt. aktuelle politiske 
udtalelser. Gruppen har til opgave før og under årsmødets behand-
ling at indarbejde forslag, der er af sproglig karakter, samt sikre at 
udtalelserne bliver sammenhængende.

5. Regnegruppe
Forud for årsmødet nedsætter Forretningsudvalget en regnegrup-
pe, der har til opgave at beregne evt. økonomiske konsekvenser af 
de fremsatte forslag.

6. Taletid og talerliste
Delegerede har taleret på årsmødet. Hovedbestyrelsen, Ved-
tægtsnævnet eller Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter, har des-
uden taleret. Dirigenterne kan i særlige tilfælde tildele gæster taleret.

Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 4 minutter, ved 
andengangsindlæg

2 minutter. Personer med talehandicap tildeles 1 minut ekstra. 
Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten. Dirigenterne kan 
foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nødvendigt (dog kan tale-
tiden aldrig sættes til mindre end 1 minut).

Dirigenterne kan desuden tildele oplægsholdere, indledere og 
gæstetalere længere taletid. Der føres to talerlister: Kvinder føres 
på den ene, mænd på den anden. Så vidt muligt vælges talerne på 
skift fra de to lister. Dirigenterne kan holde en af de to lister længere 
åben, hvis fordelingen på de to lister er skæv. Hvis de to lister er me-
get ulige, har dirigenterne mulighed for at tildele taletiden, så beg-
ge bliver repræsenteret gennem hele debatten. F.eks. med to mænd 
for hver kvinde. Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne befø-
jelse til at indskrænke taletiden.

Der kan gives tilladelse til korte bemærkninger uden for talerlisten.

7. Afstemninger og valg
Ved årsmødets start fremlægger sekretariatet en indstilling om, 
hvem der er valgt som delegerede i overensstemmelse med ved-
tægternes retningslinjer for valg af delegerede. I tvivlstilfælde af-
gør forsamlingen - alle der betragter sig som delegerede - sagen ved 
almindeligt flertal. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmefler-
tal. Dog undtagen afstemninger om vedtægtsændringer. 

Der stemmer som udgangspunkt ved håndsoprækning. Dirigen-
terne skønner om et forslag er vedtaget eller forkastet. Hvis diri-
genterne skønner det er nødvendigt, stemmes ved elektronisk af-
stemning eller foretages en optælling af stemmerne. Eller hvis de 
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vurderer at det er en vigtig afstemning, hvor det vil være væsent-
ligt at have optalt stemmerne.

Hvis der kræves optælling fra delegerede og dirigenterne er ueni-
ge heri, kan dirigenterne iværksætte en procedureafstemning om, 
hvorvidt der skal være optælling.

Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste. Mindre-
tal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater 
sker som et valg mellem de foreslåede hele lister (med storkredse og 
de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. suppleanter). Der stem-
mes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i hver 
runde udgår. Man kan kun stemme en gang pr. runde.

Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmer-
ne, og opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemnings-
runde, er denne vedtaget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af 
stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne af-
slutningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning 
også kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen ved-
taget og endelig. Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt 
medlemmerne om de to kandidatlister med størst opbakning.

Kandidatudvalget præsenterer sin liste lørdag kl. 18.50. Der er 
mulighed for at stille en alternativ kandidatliste, det skal gøres se-
nest lørdag kl. 22.00.

Hvis der er en eller flere alternative kandidatlister, får hver stil-
ler af en alternative kandidatliste 2 minutter søndag, inden afstem-
ningen, til at fremlægge den alternative kandidatliste.

8. Videooptagelse
Årsmødets forhandlinger optages på video.

9. Tidsfrister
17. februar 2015 kl. 12.00
•	 Frist for opstilling til urafstemning samt for opstilling til hoved-

bestyrelsen.

20. februar 2015 kl. 12.00
•	 Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, ændringsforslag til 

Enhedslistens vedtægter.

1. april – 19. april 2015
•	 I denne periode har afdelingerne møder med delegeretvalg. 

20. april kl. 12.00 2015
•	 Frist for tilmelding af delegerede og suppleanter.

20. - 27. april 2015
•	 Elektronisk urafstemning for alle Enhedslistens medlemmer

23. april 2015 kl. 12.00
•	 Frist for alle ændringsforslag til hovedforslag og indkomne forslag.
•	 Frist for opstilling til Rød Fonds bestyrelse, vedtægtsnævnet og 

kritisk revisor.

28. maj 2015 kl. 12.00
•	 Sidste frist for ændringsforslag til denne forretningsorden og 

ændringsforslag til dagsorden.

6. juni 2015 kl. 9.00
•	 Sidste frist for at opretholde, at ændringsforslag, som er ind- eller 

omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstemning.
•	 Sidste frist for ændringsforslag til evt. aktuelle politiske udtalel-

ser (som udleveres ved indskrivning).
Ændringsforslag indleveres ved dirigentbordet.

6. juni 2015 kl. 22.00
•	 Sidste frist for alternative forslag til kandidatliste (spidskandida-

ter til Folketinget). Kandidatudvalgets forslag præsenteres lør-
dag eftermiddag mellem kl. 18.50-19.00.

Forslag til dirigenter:
Marianne Frederik, Peter Dollerup, Ninna Hedeager Olsen, Rasmus 
Østergaard, Jette Jørgensen, Susanne Flydtkjær

HB’s repræsentanter i kandidatudvalget:
Mikkel Warming og Else Kayser

Regnegruppe:
Bruno Jerup og Kirsten Bilfeldt

Forslag til stemme- og mandatudvalg, til både HB-
valg og kandidatlistevalg:
Stemme- og mandatudvalget vil fremgå af årsmødehæfte 2.

Redaktionsgruppe
Jakob Sølvhøj, Ingelise Bech Hansen og Jean Thierry.

Referenter (den hovedansvarlige er i kursiv):
Referenter vil fremgå af årsmødehæfte 2.
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3. Organisatorisk  
arbejdsprogram 2015-2018
Dette er et baggrundspapir. Der kan ikke stemmes om det på 
årsmødet. 

proces
Hovedforslaget til årsmødet 2015 er et forslag til organisatorisk ar-
bejdsprogram for perioden 2015-2018. 

Det er bygget op i en række afsnit, hvor der først kommer en bag-
grund og begrundelse og derefter et eller flere forslag for hvert af-
snit. Forslaget er blevet til på baggrund af en række drøftelser i HB i 
2014. Det er forslagene der skal stemmes om på årsmødet 2015, ikke 
teksten om baggrund og begrundelser. 

Det er blevet et ret langt papir (dobbelt så langt som princippro-
grammet), da vi i arbejdet i HB og i den af HB nedsatte Organisati-
onsgruppe har kunnet konstatere, at der er behov for en del oplys-
ning og forklaring, hvis de forskellige forslag skal kunne diskuteres 
på lige vilkår. 

Dels er der mange årsmødeforslag, HB-vedtagelser og mangeårig 
praksis som ikke alle medlemmer er lige bekendt med, dels er der 
meget stor forskel på de forskellige afdelinger, udvalg mv., som er 
nødvendig at tage højde for, hvis man skal drøfte organisationens 
udvikling. 

Der hvor der er flere forslag, som der skal stemmes om, fx om der 
skal være HB-valg hvert år eller kun hvert andet  år, angives stem-
metallene i HB som vejledning for medlemmerne. 

Der opfordres til debat i afdelinger, regioner og udvalg. Ligesom 
der var på udvalgstræffet den 24. januar 2015. 

Torsdag d. 23. april er der deadline for ÆF til hovedforslag og 
deadline for aktuelle udtalelser.

Herefter vil organisationsgruppen og HB gennemgå de indsend-
te ændringsforslag og se på, hvilke forslag der umiddelbart kan ind-
arbejdes. Hvis et forslag kan indarbejdes i en ændret formulering 
og/eller der er flere næsten ens forslag, der kan indarbejdes vil for-
slagsstillerne blive kontaktet om de kan acceptere forslag til ændret 
formulering, så forslag kan indarbejdes. 

På årsmødet vil HBs forslag til afstemningsprocedure være føl-
gende:

Der tages et afsnit af gangen. Hvor der for hvert forslag stemmes 
om evt. ændringsforslag og derefter om selve forslaget. 

Når der er stemt om alle ændringsforslag og forslag, stemmes der 
derefter om forslag til vedtægtsændringer et af gangen. Såfremt 
der er vedtaget et forslag, men det tilhørende vedtægtsændrings-
forslag ikke vedtages, bortfalder forslaget. 

Når der er stemt om alle de vedtægtsændringsforslag, der hører 
til det organisatoriske arbejdsprogram, stemmes der derefter om 
det samlede forslag med alle de vedtagne forslag og ændringsfor-
slag. 

Efter årsmødet udarbejder HB en konkret implementeringsplan 
for de forslag, der er vedtaget.

Baggrundspapir til årsmøde 2015

Organisatorisk  
arbejdsprogram 2015-2018
Dette er et baggrundspapir. Der kan ikke stemmes om det på 
årsmødet. Alle forslag i papiret er for overblikkets skyld sam-
let igen på s. 19-22. Det er disse samlede forslag, der stemmes 
om.

indledning
Vi har brugt mange politiske ressourcer på at udvikle vores nye 
principprogram, og der har været mange afklarende politiske de-
batter, som har ført til, at vi nu har en langt bedre fælles forståelse 
af vores fælles grundlag for vores politiske arbejde.

Nu er den store udfordring at få principperne omsat til praktisk 
politik, som vi sammen kan arbejde for at få udbredt, få opbakning 
til og få gennemført lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

Samtidig er Enhedslisten over de seneste år vokset til en langt 
større organisation med mange flere medlemmer, mange flere afde-
linger og en spirende regional struktur. Hvor et stort flertal af med-
lemmerne i de første år af Enhedslistens historie havde arbejdet po-
litisk i andre partier i mange år og havde mange politiske og organi-
satoriske erfaringer, så er størstedelen af medlemmerne i dag uden 
sådanne erfaringer. 

Den store fremgang, hvor vi nu er repræsenteret i samtlige regio-
ner og i 76 kommuner, gør samtidig, at vi både politisk og organisa-
torisk skal arbejde på en anden måde end hidtil. 

Dertil kommer, at vi har erkendt, at Socialdemokraterne ikke læn-
gere har den samme rolle, som partiet har haft i de sidste 100 år. Det 
er ikke længere pr. automatik det største parti og det parti, som ven-
strefløjens politik skal forholde sig til. 

Det stiller helt nye krav til venstrefløjen, herunder Enhedslisten, 
om at vi selv skal formulere vores krav. Ikke som ændringer til So-
cialdemokraterne eller for at trække eller presse dem, men for selv 
at sætte dagsordenen. Det gælder både parlamentarisk og i bev-
ægelserne. Vi skal selv tage ansvar og lægge en strategi for vores 
indsats for at opbygge og styrke bevægelser. 

Derfor er der brug for et organisatorisk arbejdsprogram for de 
næste fire år. 

Vi besluttede på årsmødet i 2010 dokumentet ”Sådan bliver En-
hedslisten kampklar”. Det var en ny organisatorisk strategi, hvor vi 
satsede på ”organizer-modellen” kendt fra fagbevægelsen, hvor vi 
bruger den centrale organisation til at uddanne medlemmer til selv 
at organisere, fremfor at satse på en stærk central organisation, der 
organiserer for medlemmerne. 

Efter valget i 2011 fulgte vi op på denne strategi ved at bruge en 
stor del af de mange ekstra penge vi fik p.g.a. valgresultatet og med-
lemsfremgangen til at investere i at ansætte et organisationsteam, 
der som en af deres hovedopgaver skulle opbygge kurser og uddan-
nelse i Enhedslisten, så medlemmerne får gode redskaber til at være 
politisk aktive og organisere politiske aktiviteter. En anden væsent-
lig opgave var at udvikle kampagneorganisering, så vi har redska-
berne til at gennemføre kampagner, herunder valgkampe. Vi har nu 
fået opbygget en stor intern uddannelses- og kursusaktivitet. 

Enhedslisten vedtog på årsmødet 2012 et arbejdspapir vedr. or-
ganisationsudvikling i perioden 2012-16. Heraf fremgår det blandt 
andet, at målene nås ved at Enhedslistens medlemmer, afdelinger 
og faglige netværk skal udvikles til stærke sociale aktører, som i for-
længelse af partiets politik kan deltage i, påvirke og iværksætte lo-
kale, regionale, nationale, europæiske og internationale kampe og 
konflikter. Partiet skal støtte medlemmerne i at præge de politiske 
debatter, der hvor de færdes, så vi kan være med til at flytte hold-
ninger. 
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I efteråret 2013 gennemførte vi den hidtil største indsats i En-
hedslistens historie med valgkampen til byråd og regionsråd. Og det 
førte til et fantastisk valgresultat, hvor vi er repræsenteret med 15 
mandater i de 5 regioner og 119 mandater i 76 kommunalbestyrels-
er. Valgresultatet giver os en række nye udfordringer. 

Tiden er nu kommet til næste skridt i vores organisatoriske udvik-
ling. Herunder hvordan vi får medlemmerne involveret i politikud-
vikling og får skabt en sammenhængende politik på tværs af kom-
muner og regioner og i samklang med Enhedslistens politik nation-
alt (og internationalt).

Både vi selv og andre skal gerne kunne se den røde og grønne tråd 
i vores politik på alle niveauer og i alle dele af landet. 

Årsmødet i 2014 vedtog derfor, at HB skulle arbejde med organi-
sationens udvikling. Forslaget her med visioner, delmål og konkrete 
forslag er resultatet heraf.

Delmålene er udtryk for de områder, hvor der er behov for at ud-
vikle partiets organisation, fordi vi i dag ikke er i stand til at leve op 
til vores egne visioner. 

  

vision og  delmål 

Overordnet vision og delmål for udvikling  
af Enhedslisten 2015-18: 
At Enhedslisten fremstår som et demokratisk, handlekraftigt og 
dynamisk parti, hvor politik, organisation og administration frem-
står som hinandens forudsætning med henblik på at flytte græn-
ser og skabe grundlæggende forandringer jf. Enhedslistens princip-
program.

1. Styrkelse af lokalafdelingerne til i langt højere grad at bidrage 
til integration af medlemmerne i lokalafdelingerne, regionalt og 
centralt.

2. Udvikling af en sammenhængende strategisk politik på lands-, 
regionalt og lokalt plan og som medlemmerne føler ejerskab til og 
som bidrager til forandringer j.vf. principprogrammet.

3. At styrke partiets og medlemmernes evne til at arbejde i og med 
folkelige bevægelser.

4. At vi sikrer en reorganisering af Enhedslisten, således at politik 
og organisation i langt højere grad understøtter hinanden i poli-
tikudviklingen.

5. At Enhedslisten gennem sit virke bidrager til politisk, ideologisk 
og organisatorisk udvikling af medlemmernes politiske ageren.

6. At Enhedslisten bliver bedre til at anvende de samlede ressour-
cer i Enhedslisten, såvel de økonomiske som de organisatoriske.

  

styrkelse af det organisatoriske arbejde
Der er brug for at styrke det organisatoriske arbejde i Enhedslisten. 
Der er stor fokus på de aktuelle politiske spørgsmål, og så bliver det 
mere langsigtede organisatoriske arbejde ofte nedprioriteret. Der 
skal derfor udvikles en struktur, der bedre sikrer et løbende fokus 
på det organisatoriske arbejde og en mere langsigtet prioritering.

Hvis vi skal tænke langsigtet, så har vi brug for flerårige organi-
satoriske arbejdsprogrammer i sammenhæng med flerårige ramme-
budgetter, der kan understøtte Enhedslistens politiske ageren. Så-
ledes at det fx fremgår, at vi over de næste fire år vil prioritere at få 
styrket organisationen i forhold til de mange nye medlemmer og de 
mange nye valgte i kommuner og regioner og derfor både organisa-
torisk og økonomisk prioriterer både tid og ressourcer til dette arbej-
de. Såfremt den politiske, organisatoriske og/eller økonomiske situ-

ation ændrer sig væsentligt, skal vi selvfølgelig kunne tilpasse det 
flerårige arbejdsprogram og budget til den nye situation. 

De flerårige arbejdsprogrammer og de flerårige rammebudget-
ter skal vedtages på et årsmøde efter debat på alle niveauer i parti-
et. Det skal tydeligt fremgå af det organisatoriske arbejdsprogram, 
hvad der skal gøres hvornår, og hvem der har ansvaret. Det skal til-
stræbes, at der er sammenhæng mellem de organisatoriske beslut-
ninger, der træffes, og den økonomi og øvrige ressourceanvendelse, 
der besluttes i budgetterne.

HB og FU har en lang række opgaver og den organisatoriske situ-
ation og udvikling bliver ikke altid prioriteret lige højt. Der er derfor 
behov for, at der permanent er en organisatorisk arbejdsgruppe, der 
løbende følger op på dels, om der bliver fulgt op på beslutningerne i 
det organisatoriske arbejdsprogram og andre organisatoriske beslut-
ninger, og dels på om der er behov for ændringer i organisationen og/
eller det organisatoriske arbejde. Den organisatoriske arbejdsgruppe 
skal nedsættes af HB og reguleres i HBs forretningsorden. 

Heller ikke økonomistyringen har altid højeste prioritet. Der er 
derfor behov for, at der permanent er en økonomiarbejdsgruppe, 
der løbende følger op på de økonomiske beslutninger og udviklin-
gen i organisationens økonomi og gør opmærksom på, når der er be-
hov for at foretage ændringer af de økonomiske beslutninger. Øko-
nomiarbejdsgruppen skal desuden sikre, at der foretages analyser 
af den samlede økonomiske situation i Enhedslisten og rejses debat-
ter om, om midlerne/ressourcerne fordeles og anvendes på den rig-
tige måde. Økonomiarbejdsgruppen skal nedsættes af HB og regu-
leres i HBs forretningsorden.

Der er brug for mange gode kræfter i Enhedslisten. Til at orga-
nisere arbejdet i afdelinger, regioner, udvalg, netværk, HB mv., til 
at holde oplæg, skrive artikler, tegne, arrangere demonstrationer, 
happenings og meget andet, til at stille op til byråd, regionsråd og 
folketing og til at indgå i bevægelsesarbejdet. Desværre er det ofte 
de samme få aktive medlemmer, der bruges igen og igen i mange 
sammenhænge. Og når der er et medlem, der melder sig på banen 
til én type opgave, bliver de ofte straks headhuntet til en lang ræk-
ke opgaver og nogle bliver desværre så udmattede af de mange op-
gaver, at de helt holder op med at være aktive. Der er andre medlem-
mer, der kunne være aktive på forskellig vis, men som ikke selv tæn-
ker på at melde sig på banen. 

Der foregår ikke noget systematisk arbejde med at finde medlem-
mer, der kan udføre opgaverne om 5 eller 10 år og heller ikke med ud-
dannelse af dem, bortset fra arbejdet med spidskandidater til folke-
tinget, når først de er valgt af årsmødet, og kandidater til byråd og 
regionsråd, når først de er valgt af afdelinger og regioner til at være 
kandidater. Men vi har brug for, at alle niveauer af partiet begynder at 
arbejde systematisk med dette. Også med hvem der skal sidde i afde-
lingsbestyrelsen om 5 år, hvem der skal sidde i byrådet om 8 år, hvem 
der skal være tovholder i udvalget om 3 år og hvem der skal sidde i Fol-
ketinget om 10 år. Og hvordan vi får uddannet dem til at kunne løf-
te disse opgaver. Det skal ikke være noget, der drøftes lidt tilfældigt i 
forskellige sammenhænge, men en åben demokratisk proces. 

Årsmødet i 2010 igangsatte dette arbejde og besluttede at der 
skulle være et permanent udvalg/arbejdsgruppe. Desværre har ar-
bejdet været af meget svingende karakter og i perioder ikke eksi-
sterende. Så der er brug for en kraftig opprioritering. Udvalget/ar-
bejdsgruppen har haft forskellige navne, bl.a. det permanente kan-
didatudvalg, talentudvalget og talentspejdergruppen. Navnet Kad-
regruppen har også været foreslået, men ikke anvendt. Det er ikke 
lykkedes at finde et dækkende navn og indtil det lykkes hedder 
gruppen derfor NN-gruppen. 

Det bør være en integreret del af Enhedslistens kultur og iden-
titet at arbejde med konflikter med en forebyggende og konfliktlø-
sende tilgang. HB har derfor igangsat en uddannelse af en gruppe 
konfliktmæglere. Dette arbejde bør videreføres, og HB bør sikre at 
der permanent er en konfliktvejledergruppe, der både arbejder fore-
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byggende for at lære hele partiet at anvende en konfliktforebyg-
gende og en konfliktløsende tilgang, samtidig med at de kan arbejde 
med at løse opståede konflikter, jf. vedtægternes § 17. 

  

Forslag:
1. Der udarbejdes fremover flerårige organisatoriske arbejdspro-

grammer i sammenhæng med flerårige rammebudgetter. 
2. HB skal sikre at der permanent er en organisatorisk arbejds-

gruppe.
3. HB skal sikre at der permanent er en økonomiarbejdsgruppe.
4. HB nedsætter af sin midte en geografisk bred NN-gruppe. Grup-

pen kan suppleres med deltagere, der ikke er HB-medlemmer. 
Gruppen har til opgave at sikre, at alle niveauer af partiet arbej-
der langsigtet i forhold til at sikre, at der er medlemmer, der kan 
og vil opstille til tillidshverv også flere år frem i tiden.

5. HB skal sikre, at der permanent er en ”konfliktvejledergruppe.”

  

medlemmer og mangfoldighed
I vores politik taler vi meget om mangfoldighed og hvor vigtigt det 
er, at alle gruppe er repræsenteret og har mulighed for at deltage. 
Men når det kommer til vores egen praksis mangler vi stadig meget. 
Selvom vi godt ved, at vores politik og vores parti bliver langt bed-
re, når der er en mangfoldighed blandt de, der udvikler politikken og 
partiet, så har vi svært ved at få det omsat til praksis. 

Det er i langt de fleste debatter på alle niveauer i partiet flest 
mænd, der taler. Der, hvor vi ikke har kvoter, fx på opstilling af kan-
didater, er der flere mænd end kvinder, der vælges. Ved kommunal-
valget var vi med til at trække antallet af kvinder valgt til byråd 
ned, fordi vi havde så skæv en sammensætning. 

Hvis man ser på den etniske sammensætning i forhold til befolk-
ningens sammensætning, så er den endnu mere skæv end kønsfor-
delingen. Og mere skæv end i de fleste andre partier i Danmark. 

I forhold til medlemmer med handicap har vi for flere år siden på 
årsmødet vedtaget et glimrende papir, på initiativ fra Handicappoli-
tisk udvalg, om hvad vi skal gøre for at sikre tilgængelighed i parti-
et. Men det kniber med at overholde det i praksis. 

For nogle år siden konstaterede vi, at der var stor skævhed i for-
hold til uddannelsesbaggrund/arbejdssituation i forhold til, hvem 
vi valgte til tillidsposter, især folketingskandidater. Der blev iværk-
sat en målrettet indsats, og det lykkedes at få opstillet og valgt fire 
medlemmer af 3F til Folketinget. Men der er stadig et stort behov for 
en indsats på dette område.

Der er kommunal- og regionsvalg i 2017, og det er derfor vigtigt, at 
vi senest i 2016 får nogle redskaber til at sikre en større mangfoldig-
hed blandt kandidaterne. 

  

Forslag:
Vi prioriterer i perioden 2015 – 2018 følgende:
1. Organisationsgruppen skal senest i 2016 sammen med Fagligt 

Landsudvalg og NN-gruppen udarbejde forslag til, hvad der kan 
gøres for at vi kan få en bred sammensætning i partiet og på vo-
res tillidsposter, med både ufaglærte, faglærte, funktionærer 
og akademikere, både kvindefag og mandefag, både privat sek-
tor og offentlig sektor, folk i forskellige aldre/livsfaser, forskel-
lige køn og forskellig etnisk baggrund. Til brug for udarbejdelse 
af forslaget iværksættes der en undersøgelse af, hvilke barrierer 

der er for at forskellige grupper bliver aktive i partiet. Desuden 
skal inddragende og inkluderende metoder indgå i vores interne 
uddannelser. 

2. Organisationsgruppen skal senest i 2016 sammen med Handi-
cappolitisk udvalg komme med forslag til, hvad der kan gøres 
for at blive bedre til at leve op til vores egne principper. Herun-
der i første omgang få kortlagt i hvilket omfang vi i dag lever op 
til vedtagelserne om at sikre fysisk tilgængelighed i partiet. Des-
uden skal landsorganisationen i 2015 komme med redskaber, der 
kan hjælpe afdelingerne med viden om støttemuligheder mv.

  

afdelinger
Lokalafdelingerne er grundorganisationen i Enhedslisten. Det er 
her, de væsentligste aktiviteter organiseres, og her man tager de 
grundlæggende debatter. Ligeledes er det afdelingerne, der vælger 
repræsentanter til regionerne og delegerede til årsmøder og dele-
geretkonferencer.

Enhedslistens styrke afhænger af, hvor godt afdelingerne funge-
rer og evner at mobilisere vores medlemmer til aktiviteter i og uden 
for partiet. 

Lokalafdelingerne har en væsentlig opgave i at sikre og udvik-
le en fælles partimæssig identitet blandt medlemmerne. Herunder 
byde nye medlemmer velkommen på en inkluderende måde, så de 
får lyst til at deltage i partiets aktiviteter. 

Det er desuden væsentligt at inddrage den viden og de erfarin-
ger, medlemmerne har fra deres politiske virke uden for partiet fx 
i faglige organisationer og bevægelser. Gerne så medlemmer, der er 
aktive samme sted, får dannet netværk, de kan bruge til at styrke 
deres politiske virke. 

Der er taget flere initiativer for at udvikle afdelingerne. Herun-
der en væsentligt øget kursusaktivitet og der udviklet et sæt stan-
dardvedtægter som afdelingerne kan finde inspiration i, således at 
det  kan sikres, at der er styr på formalia. 

Enhedslistens afdelinger er meget forskellige og virker under me-
get forskellige forhold. Både hvad angår størrelse, opgaver og orga-
nisatoriske styrke er der stor forskel på afdelingerne. Eksempelvis 
har de Københavnske afdelinger en særlig struktur vedr. kommu-
nalpolitiske forhold, da det varetages af den fælles Københavnsbe-
styrelse. I andre kommuner fylder det kommunalpolitiske rigtig me-
get. Nogle afdelinger har ikke fået valgt nogen ind i byrådet og er 
derfor i en anden situation. 

Og der er stor forskel på arbejdsbetingelserne i en lille afdeling 
med 20 – 50 medlemmer og en stor afdeling på flere hundrede med-
lemmer. 

Det fremgår af en stor rundspørge blandt kontaktpersonerne i 
2014, at en af de helt store udfordringer er at få aktiveret medlem-
merne, så det ikke altid er de samme, der deltager i møder og andre 
aktiviteter. Hvis vi skal være i stand til at løfte de store opgaver, vi 
står over for, så er det afgørende, at vi bliver bedre til at få flere med-
lemmer med i arbejdet og at vi tænker i nye netværksdannelser fx 
inden for ældreområdet, faglige fora eller græsrodsarbejde.

  

Forslag:
1. Organisationsgruppen skal sammen med Landskontoret sikre, 

at det indgår i håndbog, kontaktpersontræf, Byg-op-seminarer 
mv., at der skal være redskaber til at inddrage medlemmernes vi-
den og erfaringer, fx ved at invitere medlemmerne individuelt til 
at fortælle om det, de arbejder med i og uden for partiet på socia-
le og kulturelle arrangementer eller medlemsmøder. Der skal ud-
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vikles og afprøves nye redskaber og metoder i det politiske og or-
ganisatoriske arbejde. Desuden skal der indgå redskaber og ud-
veksles gode erfaringer med, hvordan man i afdelingerne ind-
drager de medlemmer, der er aktive mange andre steder end i 
deres afdeling. 

2. Organisationsgruppen skal sammen med Landskontoret sikre, 
at der udarbejdes en introduktionspakke med forslag til hvordan 
nye/nyere medlemmer modtages og introduceres  på en inklude-
rende måde på alle niveauer i partiet.  

3. Der skal i kursusudviklingen indtænkes kurser og træf for afde-
lingsbestyrelser.  Og der skal arbejdes med at få flere til at delta-
ge i vore kurser og med efterfølgende implementering.

4. HB skal mindst en gang årligt have et oplæg fra organisations-
gruppen i samarbejde med Landskontoret om organisationens 
tilstand og på den baggrund drøfte, om der er behov for at tage 
nye initiativer eller justere i de mange opgaver, der er for afdelin-
gerne og/eller i ressourcefordelingen i partiet. 

  

regioner
Vi har en regional organisering i alle fem regioner, men den er end-
nu ikke særlig stærk og er opbygget og fungerer lidt forskelligt. Med 
de mange nye afdelinger og den stærke kommunale og regionale 
repræsentation vil det være oplagt at bruge de regionale struktu-
rer langt mere. I dag fungerer regionsbestyrelserne ofte som bag-
grundsgrupper for vores repræsentant(er) i regionsrådene, ligesom 
en del af folketingsvalgkampene bliver organiseret i storkredse, der 
følger regionsgrænserne.

Det regionale led i Enhedslistens struktur, er forholdsvist svagt 
udviklet. Skal regionsstrukturen udvikles, er det derfor nødvendigt 
at sikre, at regionsbestyrelserne i partiet har en række konkrete og 
vigtige politiske og organisatoriske opgaver, således at bestyrelser-
ne har noget at blive bygget op omkring.  

Det vil være oplagt for afdelingerne i en region at mødes og lave 
erfaringsudveksling i forhold til såvel organisatoriske forhold som 
arbejdet i byråd. Ligeledes er det oplagt at udarbejde fælles politik 
for tværgående problemer, fx veje, åer, kollektiv trafik, affaldshånd-
tering og andre miljøområder, erhvervsudvikling, samarbejdet mel-
lem det kommunale og det regionale niveau på sundhedsområdet. 
Ligesom det er oplagt for de valgte byråds- og regionsrådsmedlem-
mer i hver region at mødes og have såvel erfaringsudveksling som 
politikudvikling.

Det er vigtigt, at regionsbestyrelserne har en god kontakt til alle 
lokalafdelingerne i regionen, så der er løbende udveksling af viden 
og udvikling af samarbejdet. 

Det vil ligeledes være en fordel at arbejde på tværs af afdelinger-
ne i forhold til bevægelsesarbejde, da mange bevægelser, fx fagbe-
vægelsen, ikke følger kommunegrænserne. 

Sådanne opgaver for regionsbestyrelserne kunne være (ud over det 
rent regionsrådspolitiske):
•	 Udvikling af regionale skolings- og uddannelsesaktiviteter
•	 Udvikling af samarbejdet med Enhedslistens udvalg 
•	 Udvikling af regional udvalgsstruktur, startende på udvalgte pri-

oriterede områder
•	 Opbygning af lokalt og regionalt fagligt arbejde.
•	 Opbygning af samarbejdsstrukturer og baggrundsgrupper på det 

kommunalpolitiske område.
•	 Afholdelse af regionale konferencer, temadage, arrangementer, 

happenings mv. 

En styrkelse af det regionale niveau i Enhedslisten vil give forbed-
rede muligheder for sammenhæng mellem det lokale, regionale og 

nationale parlamentariske arbejde. Det vil styrke mulighederne for 
at flere medlemmer kan blive inddraget i partiets aktiviteter, både 
hvad angår kurser og uddannelse, politikudvikling og bevægelses-
arbejde.

En sådan udvikling kræver en fokuseret og målrettet indsats. 
Derfor kan det være en god ide, at der også i denne indsats priorite-
res ansatteressourcer.

årsmøde
Årsmødet er Enhedslistens højeste myndighed. Her træffes de 
grundlæggende beslutninger om politik og organisation. 

Men der er med vores nye størrelse så mange, der gerne vil delta-
ge i debatterne på årsmøderne, og så mange punkter, der skal nås, 
at der reelt ikke er tid til en politisk debat, men kun til at man afleve-
rer korte markeringer i løbet af 1 minuts taletid. 

Samtidig har årsmøderne igennem nogle år vokset sig større og 
større både i økonomisk og tidsmæssigt forbrug. HB har derfor be-
sluttet at gøre årsmøderne lidt mindre, så vi kan gøre det noget billi-
gere. Desuden har HB gennem de sidste par arbejdet på at nedbringe 
den tid, HB anvender på årsmøder, så der også er god tid til at arbej-
de med andre vigtige politiske og organisatoriske opgaver. 

Men det er stadig en meget stor del af partiets økonomiske og 
tidsmæssige ressourcer, der anvendes på årsmødet, på alle niveau-
er af partiet. Derfor foreslås, at de organisatoriske punkter (arbejds-
plan, regnskab, budget, valg af HB, Rød Fond, Kritisk Revisor, Ved-
tægtsnævn samt valg af spidskandidater til Folketinget) kun be-
handles på årsmøderne hvert andet år. Dette har imidlertid konse-
kvenser for rotationsordningen (både for hvornår man skal roteres 
ud og hvornår man igen kan vælges ind) hvilket skal inddrages i de-
batten.

Et valg hvert andet år vil give større kontinuitet i arbejdet. Men 
det bør samtidig gøres nemmere for et mindretal i partiet at kræve 
ekstraordinært nyvalg af HB. I dag kræver det 1/10 af samtlige med-
lemmers underskrift, hvis man vil kræve ekstraordinært årsmøde. 
Det kan nedsættes til 1/20.

På årsmødet vedtages flerårige rammebudgetter, der overordnet 
fastslår fordelingen mellem løn, aktiviteter, mv. HB sørger mellem 
årsmøderne for at der udarbejdes mere detaljerede budgetter, som 
revideres løbende for at passe til den aktuelle politiske situation og 
de konkrete indtægter. Det vil give en mere stabil organisation, hvis 
vi fremover vedtager et rammebudget for fx 4 år af gangen, der så 
kan revideres af årsmødet efter to år, hvis det er nødvendigt.

Der bør også ses på om årsrytmen i partiet er den mest optima-
le. Når årsmødet ligger kort før sommerferien, så når HB og HBs for-
skellige arbejdsgrupper som regel ikke rigtig at komme i gang med 
deres arbejde før efter sommerferien. Og en stor del af efteråret går 
med finanslov, hvorefter arbejdet med det næste årsmøde starter. 

  

Forslag:
HB skal senest i 2016 beslutte om man vil flytte årsmødet, så det fx 
ligger i starten af året eller slutningen af året, i stedet for kort før 
sommerferien. 

1 Årsmøderne ændres, så de organisatoriske punkter kun er på 
dagsordenen hvert andet år. 

1.1 Arbejdsplanen er kun på dagsordenen hvert andet år.
1.2 Regnskab er kun på dagsordenen hvert andet år.
1.3 Rammebudgetter er på dagsordenen hvert andet år. 
1.4 Valg af Kritisk Revisor er kun på dagsordenen hvert andet år. 
1.5 Valg af Rød Fond er kun på dagsordenen hver andet år. 
1.6 Valg af vedtægtsnævn er kun på dagsordenen hvert andet år. 
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1.7 Valg af spidskandidater til folketinget er kun på dagsordenen 
hvert andet år. 

A. Valg af HB er kun på dagsordenen hvert andet år.
B. Der afholdes fortsat HB-valg hvert år på årsmødet.
C. Der afholdes fortsat HB-valg hvert år på årsmødet, men HB-med-

lemmer vælges for to af gangen for at sikre større kontinuitet i 
arbejdet. Der vælges således 12 medlemmer i lige år og 13 med-
lemmer i ulige år. Ved det første valg efter denne bestemmelse 
trækkes der lod om, hvem der er valgt for et år og hvem for to år. 
Lodtrækningen skal foregå så det sikres, at kvoter for køn og an-
satte overholdes. 

Der står i vedtægterne ikke direkte, hvad der skal på dagsordenen 
på årsmøderne. Der står heller ikke, at valg af HB skal på dagsorde-
nen hvert år. Men det har altid været praksis. Derfor bør en så væ-
sentlig ændring af praksis ske ved en vedtægtsændring.

Vedtægtsændringer:
§ 7 stk. 4 og 5 lyder nu:
”Stk. 4: Årsmødet forberedes af Hovedbestyrelsen med forslag til 
dagsorden og dirigenter, samt en anbefaling af hvilke forslag, der 
skal behandles.

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

Sidste frist for indlevering af hovedforslag er 15 uger før årsmø-
det. 

Stk. 5 Hovedbestyrelsen skal senest otte uger før årsmødet frem-
lægge et begrundet forslag til dagsorden for medlemmerne.

Fristerne for indlevering af forslag til aktuelle politiske udtalel-
ser samt ændringsforslag er tidligst 4 uger efter udsending af ho-
vedforslagene til medlemmerne. Den afgående hovedbestyrelse el-
ler det afgående forretningsudvalg kan dog fremsætte presserende 
politiske udtalelser ved årsmødets åbning.”

De ændres til:
“Stk. 4: Årsmødet forberedes af Hovedbestyrelsen med forslag til 
dagsorden og dirigenter samt en anbefaling af hvilke forslag, der 
skal behandles. 

Hovedbestyrelsen skal senest otte uger før årsmødet fremlægge 
et begrundet forslag til dagsorden for medlemmerne. 

A. Dagsordenen på et ordinært årsmøde skal mindst hvert andet år 
indeholde punkterne: Valg af HB, valg af spidskandidater til fol-
ketinget, valg af kritisk revisor, valg af Rød Fond, valg af ved-
tægtsnævn, arbejdsplan, regnskab og budget. 

B. Dagsordenen på et ordinært årsmøde skal mindst hvert andet 
år indeholde punkterne: Valg af spidskandidater til Folketinget, 
valg af kritisk revisor, valg af Rød Fond, valg af vedtægtsnævn, 
arbejdsplan, regnskab og budget

Stk. 5: Hovedbestyrelsen, afdelinger, udvalg og enkeltmedlemmer 
kan fremsætte forslag til årsmødet. 

Sidste frist for indlevering af hovedforslag er 15 uger før årsmø-
det. 

Fristerne for indlevering af forslag til aktuelle politiske udtalel-
ser samt ændringsforslag er tidligst 4 uger efter udsending af ho-
vedforslagene til medlemmerne. Den afgående hovedbestyrelse el-
ler det afgående forretningsudvalg kan dog fremsætte presserende 
politiske udtalelser ved årsmødets åbning.”

Såfremt denne vedtægtsændring besluttes, konsekvensændres § 
10, stk. 1, 2. sætning, så den kommer til at lyde:

”Forud for hvert årsmøde, hvor der er valg af spidskandidater til 

Folketinget på dagsordenen, afholdes en urafstemning om valg af 
spidskandidater til Folketinget.”

Desuden foreslås det at ændre § 7, stk. 7 om ekstraordinært årsmø-
de, så et ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af 1/20 af medlem-
merne mod nu 1/10. 

Såfremt forslag C vedtages, skal § 8, stk. 1, 1. sætning ændres. Den 
lyder i dag:

”Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt 
på årsmødet.”

Den skal ændres til:
”Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt 

på årsmødet for en to-årig periode, således at 12 er på valg i lige år 
og 13 i ulige år.”
1. Fremover arbejdes der med fireårige arbejdsplaner, herunder for 

den organisatoriske udvikling og fireårige budgetter. Der kan så 
foretages mindre justeringer midt i den fireårige periode, men 
det store arbejde og tidsforbrug behøver kun at være hvert fjer-
de år. Det vil også give bedre mulighed for at medlemmerne ude i 
afdelingerne kan komme mere i dybden med de organisatoriske 
og politiske prioriteringer og kan drøfte udviklingen.

 

  

Hovedbestyrelsen
HB er den øverste politiske og organisatoriske ledelse mellem års-
møderne.

Der ligger en stor udfordring og opgave i, at få HB til at fungere 
som en samlet ledelse med en fælles opgave og et fælles ansvar. Po-
litisk dialog med plads til uenigheder og diskussioner er det, der gør 
os stærkere, og udvikler vores politik og vores parti. Samtidig skal 
HB kunne agere samlet når der er truffet beslutninger.

Det er desuden afgørende, at HB arbejder tæt sammen med folke-
tingsgruppen. Det er derfor for mange år siden besluttet på et års-
møde, at folketingsgruppen altid skal opstille mindst to folketings-
medlemmer til HB.

Med den nye store repræsentation i byråd og regionsråd er det af-
gørende, at HB arbejder tæt sammen med Regionsgruppen og Kom-
munalgruppen. Det bør drøftes om de to grupper skal sikre, at der 
er valgte der opstiller til HB og hvordan et tæt samarbejde i øvrigt 
kan sikres.

Der er en udfordring i forhold til hvordan HB sammensættes.
For det første så HB politisk er sammensat, så både flertal og 

mindretal kan få en repræsentation, der i store træk afspejler for-
delingen i partiet, herunder på årsmødet, så HB så vidt muligt af-
spejler

årsmødets politiske linje. Det er dels svært, fordi der er forskel-
lige flertal og mindretal i forskellige politiske og organisatoriske 
spørgsmål. Og dels svært, fordi Enhedslisten traditionelt har en me-
get stærk mindretalsbeskyttelse, bl.a. ved at man højst må stemme 
på halvdelen af det antal, der skal vælges.

For det andet at HB skal sammensættes, så der er en spredning i 
forhold til geografi, så alle dele af landet føler sig repræsenteret og 
så der både er små og store afdelinger.

For det tredje at HB sammensættes, så der sikres mangfoldighed. 
Der er i vedtægterne indsat kønskvotering og en kvote for max an-
tal ansatte i forhold til valg af HB. Men vi har behov for også at se på, 
hvordan vi får en sammensætning af HB, der sikrer mangfoldighed 
i forhold til alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund, 
aktivitet i forskellige bevægelser mv. Det er ikke muligt at have kvo-
ter i forhold til alle disse parametre.
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For at sikre mindretal er der i vedtægterne i § 8 dels indsat en be-
stemmelse om at mindretal på mindst 1/25 af de delegerede på års-
mødet kan vælge at udgå af det samlede valg til HB og i stedet væl-
ge deres egen/egne repræsentant(er) direkte. Denne bestemmelse 
er ikke brugt i praksis siden partiets start. Der er intet forslag om at 
ændre denne bestemmelse. Desuden giver bestemmelsen om at man 
på årsmødet højst kan stemme på én over halvdelen af det antal, der 
skal vælges, også en udstrakt grad af mindretalsbeskyttelse.

Valg til HB kan foregå på forskellig vis, fx:
A. Som i dag hvor de delegerede på årsmødet må stemme på op til én 

over halvdelen af det antal, der skal vælges.

Vi har hidtil benyttet denne metode fordi den sikrer en høj grad af 
mindretalsbeskyttelse, hvilket vi traditionelt er fortalere for i En-
hedslisten. (Derfor har det hidtil ikke været nødvendigt at bruge 
mindretalsbeskyttelsen i vedtægterne, hvor 1/25 af de årsmødede-
legerede kan trække sig ud af valget og få deres andel repræsente-
ret i HB). Slækker vi på mindretalsbeskyttelsen i den måde vi vælger 
HB på, er der større risiko for at nogen føler sig tvunget til at benyt-
te retten i vedtægterne, (hvilket selvfølgelig er en sund demokra-
tisk rettighed). Dermed ville vi få valgt et HB, der fra start har posi-
tioneret sig og dermed sværere ved at samarbejde. Derfor giver det 
god mening at holde fast i den nuværende praksis.

Men den nuværende metode gør det svært at sikre at HB rent fak-
tisk politisk afspejler fordelingen i partiet, herunder på partiet. Og 
gør det svært at sikre en mangfoldighed i sammensætningen af HB.

B. Der kan stemmes på op til 2/3 af det antal der skal vælges til HB.

Dette vil give en bedre mulighed for at sammensætte en mere 
mangfoldig HB, end når der kun kan stemmes på én over halvdelen. 
Samtidig fastholdes der noget mindretalsbeskyttelse.

Men denne metode har en ringere mindretalsbeskyttelse end 
den nuværende, med risiko for at det giver en større polarisering 
og større risiko for anvendelse af muligheden for, at et mindretal 
på mindst 1/25 af de delegerede trækker sig ud af afstemningen og 
vælger deres egne repræsentanter til HB.

Samtidig giver det ikke sikkerhed for et bredt sammensat HB.

C. Der kan stemmes på op til det samlede antal, der skal vælges til 
HB.

Det vil give bedre mulighed for at sammensætte et mangfoldigt HB 
og dermed øge forpligtelsen for de delegerede til at tænke HB som 
en samlet helhed ud fra mange sammenvejede hensyn.

Men en sådan metode afskaffer samtidig mindretalsbeskyttel-
sen, med risiko for en øget polarisering/splittelse. Og den giver ikke 
sikkerhed for at der bliver valgt et bredt HB. Den enkelte delegere-
de, kan vælge at stemme bredt, men når stemmerne tælles sammen 
vil det være helt vilkårligt hvordan udfaldet bliver. HB har valgt ikke 
at stille et sådant forslag.

D. Fremover skal et kandidatudvalg foreslå et samlet HB bestående 
af 25 medlemmer. Listen skal opfylde krav om kønsfordeling og 
ansattekvote ligesom der skal lægges vægt på bred repræsenta-
tion i forhold til alder, geografi mm. Delegerede kan stille samle-
de alternative lister, blot disse følger samme kriterier.

Dette vil være en markant ændring af praksis, men det er den ene-
ste metode, der med garanti sikrer en bred sammensætning af HB. 
Dette vil give HB de bedste forudsætninger for at gå forrest i orga-
nisationsudviklingen samt for at løfte HB’s politiske opgaver.

Men det er en meget vidtgående ændring og hvis der først skal 
vælges et kandidatudvalg, der så skal vælge et HB, kan det reelt bli-
ve et valg af to omgange. Det vil også skulle afklares, hvordan op-

bakningen i organisationen er til de forskellige HB-kanditater, om 
der fx skal gennemføres en vejledende urafstemning ligesom for 
folketingskandidater. HB har derfor valgt ikke at stille dette forslag.

Uanset om der ændres på valgreglerne, vil der fortsat være be-
hov for løbende fokus på, at HB skal være bredt sammensat. En op-
gave, der skal løftes i et samarbejde mellem HB, organisationsgrup-
pen og NN-gruppen.

  

Forslag:
1. Det indskrives i vedtægterne, hvad HBs opgave er. Der tilføjes et 

helt nyt stykke, som første stykke i § 8 (de følgende stk.nr. kon-
sekvensrettes):
”HB er partiets øverste ledelse mellem årsmøderne. HB skal lø-
bende sikre at partiet både politisk og organisatorisk fungerer og 
kan deltage i aktuelle politiske kampe.  Samtidig skal HB sikre en 
langsigtet udvikling. Dels ved at der sker en politikudvikling på 
relevante områder og dels ved at der udvikles strategier for par-
tiets arbejde på udvalgte områder. HB skal foretage de nødvendi-
ge prioriteringer for at nå de mål, der vedtages af årsmøder, dele-
geretkonferencer og HB selv.”

2. Som et forsøg skal de valgte HB-medlemmer i de næste to år 
suppleres med at SUF inviteres til at sende to deltagere hver til 
HB-møderne. Disse to kan deltage i debatterne og stille forslag 
på lige fod med HB-medlemmerne , men de har ikke stemmeret 
og har ikke ret til at deltage i fortrolige punkter på HB-møderne.

3. Det skal i forhold til valg af HB understreges, at der skal væl-
ges et samlet HB, der er sammensat, så der er en mangfoldighed 
både i forhold til politiske holdninger, geografi, køn, alder, etnisk 
oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og aktivitet i forskel-
lige bevægelser.

A. Man skal fortsat højst kunne stemme på en over halvdelen af det 
antal der skal vælges til HB.

B. Man skal kunne stemme på 2/3 af det samlede antal, der skal 
vælges til HB

Vedtægtsændringer:
Såfremt der er flertal for B. skal vedtægternes § 8, stk. 4 ændres. 
Det lyder i dag:
”Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor 
hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til 
halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal hovedbesty-
relsesmedlemmer, der skal vælges.”

Det skal ændres til:
”Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor 
hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til 
to tredjedele (oprundet til nærmeste hele tal) af detantal hovedbe-
styrelsesmedlemmer, der skal vælges.”

4. Alle HB-kandidater skal fremover oplyse køn, alder, afdeling og 
faglig baggrund.

5. NN-gruppen skal i løbet af de kommende fire år arbejde på at få 
en større mangfoldighed blandt de, der stiller op til HB-valget, 
blandt andet ved at få alle niveauer i partiet til systematisk at 
arbejde med mangfoldighed og ved at sikre åbenhed og gennem-
sigtighed i arbejdet med at finde HB-kandidater.

  

http://stk.nr/
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Forretningsudvalg
HB vælger et forretningsudvalg der varetager ledelsen af partiet 
mellem HB-møderne. Forretningsudvalget skal forberede HB-mø-
derne og sikre, at der bliver ordentlig tid til væsentlige politiske og 
organisatoriske drøftelser. En stor del af de opgaver, HB er ansvarlig 
for, skal forretningsudvalget derfor sørge for bliver organiseret og 
drøftet i arbejdsgrupper, udvalg m.m., således, at HB kan orienteres 
og evt. tage stilling på baggrund af velforberedte oplæg. 

Forretningsudvalget skal desuden løbende følge den politiske 
udvikling, således at man hurtigt kan få aktiveret hele eller dele af 
partiet, hvis der er behov for det, eller få igangsat mere langsigtede 
overvejelser, såfremt man kan se, at der er behov for det. Derfor har 
forretningsudvalget på sine ugentlige møder altid en grundig drøf-
telse af den aktuelle politiske situation. Folketingsgruppen skal sik-
re, at der altid er mindst et folketingsmedlem, der stiller op til valget 
til forretningsudvalget, så der kan være et tæt samarbejde mellem 
forretningsudvalget og folketingsgruppen.

Det bør desuden tilstræbes at forretningsudvalget har medle-
mmer, der er regionalt og/eller kommunalt valgt. Desuden bør for-
retningsudvalget jævnligt have møder med repræsentanter fra re-
gionsgruppen og kommunalgruppen. 

Forretningsudvalget holder desuden jævnligt møder med SUF, di-
verse udvalg og arbejdsgrupper, forskellige ansatte, m.fl., for at udvik-
le samarbejder og for at igangsætte og følge initiativer, kampagner mv. 

Forretningsudvalget vælger en forretningsudvalgsansvarlig, 
der kan træffe beslutninger mellem de ugentlige forretningsud-
valgsmøder, og som sammen med de i ansatte i forretningsudval-
gets sekretariat, herunder sekretariatslederen i landsorganisatio-
nen, forbereder forretningsudvalgsmøderne og sikrer, at de beslut-
ninger der træffes bliver gennemført. 

Forretningsudvalget vælger desuden en økonomiansvarlig der 
sammen med sekretariatslederen og de ansatte på økonomikonto-
ret skal sikre at der er styr på økonomien og at der bliver udarbejdet 
de nødvendige afrapporteringer til forretningsudvalget og hoved-
bestyrelsen, samt at der er det fornødne grundlag for at træffe øko-
nomiske beslutninger. 

I takt med at organisationen er vokset så meget, er også opgaver-
ne for forretningsudvalget vokset. Men da der er tale om personer 
der normalt har fuldtidsarbejde ved siden af, er det svært at over-
komme opgaven. Vi har et ønske om at de politisk valgte i landsorga-
nisationen skal kunne sætte politiske dagsordener og sikre at parti-
et går på to ben, så vi både kan være aktive parlamentarisk og uden-
omsparlamentarisk. Samtidig har vi et ønske om at det er de politisk 
valgte i landsorganisationen, der skal sætte også den daglige politi-
ske dagsorden for de ansatte. Men det er svært, når de politisk valg-
te ikke er til stede i dagligdagen. 

  

Forslag:
1. Der indsættes i vedtægternes § 8 et nyt stk.11 (de følgende stk. får 

nye nr. som konsekvensrettelse), om forretningsudvalgets funktion: 
”Forretningsudvalget leder partiet mellem HB-møderne. For-

retningsudvalget skal løbende følge den aktuelle politiske situ-
ation og sikre koordinering mellem de forskellige dele af partiet. 
Samtidig skal forretningsudvalget mellem HB-møderne sikre, at 
der planlægges langsigtet og at vedtagne beslutninger og stra-
tegier føres ud i livet. Forretningsudvalget kan udtale sig på En-
hedslistens vegne mellem HB-møderne.”

2. HB skal senest i 2016 beslutte, om der skal ansættes en eller fle-
re politisk valgte på heltid eller deltid, således at der kan være en 
politisk valgt ledelse i dagligdagen.

  

valg af folketingskandidater
Vi har i Enhedslisten altid valgt spidskandidaterne til Folketinget 
på årsmødet på baggrund af en vejledende urafstemning. De øvrige 
folketingskandidater vælges af de enkelte storkredse. 

Det fælles valg af spidskandidater giver den fordel, at der kan 
vælges en samlet liste, der sikrer, at der er en mangfoldighed af 
forskellige kandidater, og at der både er erfarne folketingspolitikere 
og nye kandidater. Samtidig har den fælles opstilling – sammen med 
det forhold, at vi opstiller på partiliste samt vores rotationsprincip – 
den fordel, at vores kandidater ikke under valgkampe kæmper ind-
byrdes om pladserne (som man ser i andre partier), men derimod 
som en samlet liste mod de øvrige partier. 

På den anden side kan den samlede opstilling og det, at der vælg-
es spidskandidater hvert år, gøre det sværere at få en god lokal 
forankring og samarbejde mellem afdelingerne i storkredsene og 
spidskandidaterne. 

Man kan derfor overveje, om man skal ændre på valgmetoden, så 
der kun vælges én spidskandidat for hver storkreds på årsmødet, 
mens de øvrige vælges i storkredsene. Det vil give en bedre 
mulighed for lokal forankring. Det kan dog også give ulemper i for-
hold til at folketingsgruppen, så vil bestå af nogle, der er valgt på 
årsmødet efter urafstemning i hele partiet, og andre, der er valgt 
i den enkelte storkreds. Og det vil blive sværere at sikre en samlet 
mangfoldighed i folketingsgruppen.  

Uanset om der ændres valgmetode, så bør HB og NN-gruppen ar-
bejde for en mere langsigtet talentudvikling, så man i afdelinger og 
regioner arbejder på at få fundet og uddannet de talenter, der om 
5-10 år kan opstilles til Folketinget og i den periode har fået opbyg-
get et godt samarbejde med afdelinger og region. 

Man kan desuden overveje om der i de enkelte storkredse også 
bør afholdes urafstemning om de øvrige folketingskandidater. Det 
har de enkelte storkredse mulighed for at gøre, ligesom man nogle 
steder har vejledende urafstemning om kandidater til byråd og re-
gionsråd. 

  

Forslag:
A. Der skal fortsat på årsmødet efter en vejledende urafstemning 

vælges det antal spidskandidater, der forventes at have mulig-
hed for at blive valgt, samt førstesuppleanter for disse. 

B. Der vælges fremover på årsmødet efter en vejledende urafstem-
ning én spidskandidat i hver storkreds. Dog vælges to spidskan-
didater i Københavns Storkreds og ingen i Bornholms Storkreds.

C. Der skal fortsat på årsmødet efter en vejledende urafstemning 
vælges det antal spidskandidater, der forventes at have mulig-
hed for at blive valgt. Førstesuppleanter for disse vælges i stor-
kredsene efter en vejledende urafstemning.

Vedtægtsændringer:
Såfremt forslag B besluttes skal der ændres i vedtægternes § 10, 
stk. 1, der nu lyder: 
”Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af En-
hedslisten.

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

Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmel-
der sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler spidskan-
didater i alle storkredse med undtagelse af Bornholm samt et an-
tal suppleantpladser fastlagt af hovedbestyrelsen før tilmelding. 
Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det 
antal kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal 
vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandi-
dater og 1. suppleanter.”
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Det foreslås ændret til:
”Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af En-
hedslisten.
Forud for hvert ordinært årsmøde afholdes en urafstemning om 
valg af spidskandidater til Folketinget.
Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder 
sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler én spidskandidat 
i alle storkredse, dog vælges to spidskandidater i Københavns Stor-
kreds og ingen i Bornholms Storkreds. 

Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på 
det antal kandidater, der skal vælges. Resultatet er vejledende for 
årsmødets valg af spidskandidater.”

Som konsekvensrettelse skal ordene: ”og evt. suppleanter” slettes 
i § 10, stk. 2.

Såfremt forslag C besluttes skal § 10, stk. 1 ændres til:
”Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af En-
hedslisten.

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

Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmel-
der sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler spidskandida-
ter i alle storkredse med undtagelse af Bornholm fastlagt af hoved-
bestyrelsen før tilmelding.

Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på 
det antal kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal 
vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandi-
dater.”

Som konsekvensrettelse skal ordene: ”og evt. suppleanter” slettes 
i § 10, stk. 2.

  

udvalg
Inddragelse af nye og gamle medlemmer med teoretisk, praktisk vi-
den og erfaring: 

De centralt nedsatte udvalg trænger i høj grad til organisatorisk 
udvikling. Mange udvalg fungerer stadig som dengang vi kun var 
2.000 medlemmer, og de fleste kendte hinanden. Det kan i nogle til-
fælde gøre det svært for nye medlemmer at komme med i udvalg-
sarbejdet. Og så får vi ikke gavn af den faglige viden og de politiske 
overvejelser, som nye medlemmer ofte har. 

Nogle udvalg er meget aktive og velfungerende, andre kan reelt 
ingen aktivitet mønstre.

Der er derfor brug for en reorganisering, så vi får en tydelig, klar 
og effektiv udvalgsstruktur – uden at medlemsdemokratiet sættes 
over styr. 

Enhedslisten er beriget med medlemmer med stor teoretisk viden 
på forskellige områder, samtidig med at har vi også medlemmer med 
stor praksiserfaring fra tilsvarende områder og atter andre med 
vigtige brugererfaringer, fx på social-og sundhedsområderne og i 
jobcentrene. Udfordringen er, hvordan vi forener disse forskellige 
erfaringer i en samlet politikudvikling. 

Vi skal derfor have udviklet mødeformer, der sikrer, at alle bliver 
behandlet respektfuldt og ingen får lov at dominere med netop de-
res viden. 

Den store fremgang i kommunalbestyrelser og regionsråd stiller 
helt nye krav til de centrale udvalg. Det giver samtidig også langt 
større muligheder for udvalgene for at få konkret politisk ind-
flydelse og samtidig understøtte det daglige arbejde i kommunal-
bestyrelser, regionsråd og lokale bevægelser, fx boligpolitisk arbe-
jde, freds- og solidaritetsarbejde. 

Hvis et udvalg udarbejder konkrete politiske forslag, der fx 
kan rejses i mange kommuner på én gang, så er der langt større 
mulighed for, at noget faktisk bliver gennemført, end hvis der kun 
arbejdes på forslag til folketinget. Samtidig kan den konkrete vek-
selvirkning med afdelinger og regioner om udarbejdelse af forslag 
og tilbagemeldinger om reaktioner på forslagene, herunder fra lo-
kale bevægelser, føre til en langt bedre konkretisering af vores prin-
cipielle politik. Og en større viden om, hvilke problemer i dagligda-
gen, vi har behov for at udvikle konkrete svar på. Afdelinger og re-
gioner vil tilsvarende kunne rejse forslag og komme med ideer, som 
udvalgene kan arbejde videre med. 

Det er vigtigt, at udvalgene har hjemmeside, elektroniske ny-
hedsbreve mv., så udvalgsmedlemmer og medlemmer i øvrigt nemt 
kan få viden og inspiration. Desuden bør der være let tilgængelig 
kontaktinformation, så man hurtigt kan kontakte udvalgene. 

De centrale udvalg har også en vigtig rolle i forhold til aktive En-
hedslistemedlemmer i bevægelser og samarbejdet med vore folkev-
algte. Der ligger derfor en opgave både for udvalg, bevægelser og 
vore parlamentarikere i at udvikle arbejdsformer, der sikrer dette. 

De centrale udvalg bør også se på udvikling af møde- og debat-
former, der giver mulighed for at deltage i politikudviklingen, sel-
vom man ikke kan deltage fysisk i alle møder. Her tænkes på te-
knologi som Skype mv., ligesom man skal overveje, hvordan even-
tuelle lokale udvalg kan bidrage til politikudviklingen nationalt. 

Udvalgenes organisering:
Enhedslistens vedtægter har en ret detaljeret beskrivelse af 
udvalgenes funktion og organisering. Det fremgår således af 
vedtægterne, at udvalg kan organisere sig med en koordinations-
gruppe på 2-3 personer. Det er kun få udvalg, som gør i praksis. 

I vedtægterne står der, at udvalg skal afholde et årligt landsmøde. 
Landsorganisationen har for at understøtte dette i de sidste par år 
organiseret samlede udvalgstræf, således at udvalgene kan kon-
centrere sig om det politiske og organisatoriske indhold. De samlede 
udvalgstræf kan også bidrage til fællesskab, fælles kultur og iden-
titet.  

Kun velfungerende udvalg afholder landsmøder. Det betyder, at 
der på en række områder mangler politiske strategier og priorit-
eringer . 

Vi har derfor behov for at få fastlagt, hvordan vi får en bedre 
organisering af udvalgenes arbejde, så de kan komme til at spille 
den afgørende rolle i vores politikudvikling, som vi har behov for. 
Det skal overvejes, om der efter et valg kan stilles ansatte-ressou-
rcer fra Christiansborg-sekretariatet til rådighed for samarbejdet 
mellem folketingsmedlemmer, ansatte og udvalg. Dette skal i givet 
fald ske på baggrund af en prioritering foretaget af HB.

For at give udvalgene mere pondus og gennemslagskraft kan det 
være en god ide, at udvalgene vælges på det årlige landsmøde i ud-
valgene, der f.eks. kan afholdes på udvalgstræffet. Samtidig skal der 
arbejdes med udvalgenes opgaver gennem udvalgenes kommissor-
ier, således at det kan sikres, at det bliver spændende og interessant 
at være aktiv i et udvalg, samtidig med at medlemmernes viden og 
indsigt kan sætte i spil til fordel for partiet.

  

Forslag:
1. Udvalgene finder i samarbejde med NN-gruppen og Landskonto-

ret talenter fra udvalgene, der kommer med på et organizersemi-
nar.

2. Desuden bør vi arbejde på, at der i langt større omfang dannes 
underudvalg regionalt (som der står i vedtægterne), hvor det er 
nemmere for medlemmerne at deltage og hvor man også kan for-
holde sig til konkrete lokale/regionale problemstillinger. 
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3. Organisationsgruppen lægger en plan, der godkendes i HB, for 
hvilke udvalg, der i løbet af de kommende fire år skal have særlig 
støtte og have udarbejdet en strategi for deres arbejde, på sam-
me måde som Fagligt Landsudvalg har gjort. Der vil ikke være 
ressourcer til at løfte alle udvalg i denne periode. Der skal derfor 
foretages en politisk prioritering af, hvilke udvalg, der skal have 
særlig hjælp. Herunder skal der også ses på, om der er nogle om-
råder, hvor vi i dag ikke har et udvalg, men hvor det politisk vil 
være vigtigt at få et udvalg. 

4. HB udarbejder en plan for de kommende fire år, der sikrer at alle 
udvalg så vidt muligt kommer til mindst et HB-møde i denne 
4-årige periode, hvor udvalget og HB sammen kan drøfte poli-
tikudvikling og samarbejde på udvalgets område. Nogle udvalg, 
fx Fagligt Landsudvalg, Internationalt Udvalg og Europapolitisk 
Udvalg, kommer allerede jævnligt til HB-møder, men der er brug 
for, at HB også en gang imellem mødes med de udvalg, der i dag er 
mindre centrale i politikudviklingen i partiet.

5. Organisationsgruppen udarbejder i samarbejde med Konfliktvej-
ledergruppen en drejebog for god mødeledelse og god maildebat 
i udvalg.

  

Faglige netværk
Fagligt Landsudvalg har udarbejdet en faglig strategi, der er god-
kendt af HB. Det er et led i denne strategi at udvikle de faglige net-
værk. Senest i 2018 evalueres denne indsats, og HB beslutter i sam-
arbejde med Fagligt Landsudvalg og Organisationsgruppen, hvad 
der skal ske på baggrund af denne evaluering. 

politikudvikling 
Vi skal prioritere politikudvikling på alle niveauer i organisationen. 
Der skal være gode muligheder for alle medlemmer for at kunne del-
tage i politikudvikling, og det skal være tydeligt, hvordan man kan 
bidrage og hvor og hvornår beslutningerne tages. 

Politikudvikling finder i dag sted dels i vores udvalg, dels i HB ofte 
med de væsentligste input fra udvalg eller fra særligt nedsatte ar-
bejdsgrupper. Og dels i praksis i folketingsgruppen, byråd, region-
sråd, faglige fora mv. Formelt vedtages principperne for vores poli-
tik på årsmøder og udfyldes derefter af HB og af de, der i praksis skal 
fremføre vores politik. 

Det vil aldrig være muligt at fastlægge detaljeret politik på alle 
områder på årsmøderne, så det er vigtigt, at vi bruger årsmøderne 
til at fastlægge de overordnede principper og få afklaret væsentlige 
politiske spørgsmål. Derefter kan HB, udvalg, netværk, folketings-
gruppe, byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer, afdelinger og 
regioner så udmønte og omsætte det til praktisk politik.  Såfremt 
der er uenigheder om fortolkningen af vores politik, er det i henhold 
til vedtægterne HB der afgør spørgsmålet. 

HB bør derfor i større omfang vedtage politiske dokumenter, som 
er gennemarbejdede i udvalg mv. 

Mange medlemmer deltager ikke i detaljerede debatter og af-
stemninger om præcise formuleringer, men vil gerne deltage i den 
overordnede politiske debat om væsentlige spørgsmål. Vi skal der-
for i større grad arbejde grundigt med forberedelse af politiske de-
batter og dokumenter, så det bliver tydeligt, hvad der er politiske 
uenigheder, der skal debatteres og stemmes om, og hvad der er rene 
formuleringsspørgsmål, som bør løses i små redaktionsudvalg sam-
men med forslagsstillerne. Arbejdet med principprogrammet, hvor 
næsten halvdelen af ændringsforslagene blev indarbejdet er et 
godt eksempel på, hvordan der kan arbejdes, men det bør tilrette-
lægges i bedre tid og være tydeligt og klart fra starten, hvordan pro-
cessen bliver, jf. evalueringen fra skrivegruppen. 

Det kan være en god ide også at arbejde med at udsende baggrunds-
materiale og opstille klare spørgsmål, der kan bruges som udgangs-
punkt for en debat i afdelingerne, der kan føre til politisk afklaring. 

den nye parlamentariske situation
Politiske diskussioner fx om principprogrammet er med til at opbyg-
ge en fælles Enhedslisteidentitet blandt medlemmerne. Vi skal bli-
ve bedre til at udvikle politik og aktiviteter, der hænger sammen 
med folks hverdag. Både lokalt, regionalt og nationalt. Der skal også 
udvikles politik og måder at arbejde politisk på, der rækker ud til de 
mennesker, der har brug for hjælp. 

Vi har især brug for politikudvikling i forhold til vores mange nye 
poster i kommuner og regioner. Hvis vi ikke bare skal sidde og admi-
nistrere det bestående, eller bare protesterer mod de forslag andre 
kommer med, så kræver det, at vi får omsat vores mange principiel-
le politiske beslutninger til konkrete forslag, der kan stilles i kom-
muner og regioner. 

Vi skal arbejde systematisk med at inddrage de mange omkring 
os, der gerne vil bidrage til vores politikudvikling. Vores folketings-
gruppe er rigtig gode til at samarbejde med en lang række organi-
sationer, bevægelser og enkeltpersoner, der bidrager med viden og 
forslag. Og det er der også flere af vores erfarne byrådsmedlemmer 
og regionsrådsmedlemmer der gør og enkelte udvalg og afdelinger. 
Men vi skal have indsamlet de gode erfaringer og viderebragt dem 
via vores interne kurser og seminarer, så det bliver en helt naturlig 
del af arbejdet overalt i vores partiorganisation, at vi rækker ud til 
andre og beder dem bidrage.

Et problem omkring vores politikudvikling er at få afklaret, hvad 
vi egentlig har af politik. . Fx er der på nogle politikområder kun ved-
taget programmatiske udtalelser tilbage i 90’erne og derefter er det 
udvalg og folketingsgruppen, der har udmøntet det til praktisk poli-
tik. Fx på det svære politikområde bioetik er der en over 15 år gam-
mel HB-vedtagelse, der slet ikke tager højde for den teknologiske 
udvikling, der har været siden da. Desuden har vi efter vedtagelsen 
af principprogrammet en opgave i forhold til delprogrammer. 

  

Forslag:
1. HB skal sikre, at der udarbejdes en oversigt, så det er nemt at finde 

tidligere politiske vedtagelser, der stadig er gældende. Det vil i før-
ste omgang være nødvendigt med et grundigt udredningsarbejde 
i en lille arbejdsgruppe og derefter en politisk beslutning i HB om, 
hvilke dokumenter der skal indgå i oversigten, ud over de delpro-
grammer, som arbejdsgruppen vedrørende delprogrammer finder 
frem. Oversigten kan så også bruges til at få afklaret hvilke doku-
menter der kan trænge til at blive opdateret og politikudviklet.

2. Vi skal have fornyet de politiske delprogrammer og have udarbej-
det nye på en række centrale politikområder. HB har i forslaget til 
arbejdsplan foreslået, at der frem til og på årsmødet i 2016 skal 
diskuteres EU-program; frem til og på årsmødet i 2017 feminis-
meprogram og frem til og på årsmødet i 2018 miljø.

Desuden kan andre udvalg arbejde med delprogrammer på deres 
område, som fx sundhedspolitisk udvalg er i gang med.

Når der lægges en konkret plan for arbejdet med et delprogram er 
det vigtigt at afklare, hvordan organisationen skal arbejde med ud-
vikling af det enkelte delprogram, herunder hvordan vi sikrer, at det 
ikke kun bliver de medlemmer, der er virkelig optaget af et bestemt 
politikområde, der udarbejder delprogrammet, men at den politiske 
debat kommer bredt ud i afdelingerne.
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bevægelsesarbejde
Vi ønsker at opbygge og styrke bevægelser som vigtige kræfter 
i samfundet og samtidig som vigtige samarbejdsparter for os, der 
kan berige vores politiske udvikling. Det kan være fælles aktioner, 
hvor vi eks. kobler centrale politiske initiativer i folketinget vedr. det 
sociale område  sammen med lokale initiativer over for kommuner 
og regioner. Eksempelvis hjælp til ældre eller tandlægehjæp til so-
cialt udsatte og hvor det er nødvendigt til følges op med bevægel-
sesarbejde.

Jf. Principprogrammet, er det Enhedslistens opgave at opbygge, 
koordinere og samarbejde med bevægelser. Det betyder bl.a., at når 
vi vurderer, at den politiske situation kræver det, så skal vi mobil-
isere egne medlemmer og sympatisører, så styrkeforholdene ryk-
kes. Dette skal ske både på den korte bane, som f.eks. i DONG-sagen, 
og på den lange bane fx ved at arbejde for en demokratisering af 
fagbevægelsen.

Rigtig mange af vores medlemmer er aktive i forskellige bevæ-
gelser, men det er sjældent de snakker sammen og udvikler deres 
holdninger til bevægelsesarbejdet ud fra et Enhedslisteperspektiv. 
Det kan der være behov for. Absolut ikke fordi vi skal sætte os på be-
vægelserne eller overtage dem, men for at vi kan være med til at 
skubbe på en udvikling, der får endnu flere til at engagere sig i be-
vægelser. 

Der er derfor brug for at få udviklet vores arbejde i bevægelserne. 
Både at drøfte vores mere generelle holdning til bevægelsesarbej-
de og at styrke vores arbejde i etablerede bevægelser og vores ev-
ner til at indgå i nye, aktuelle og evt. ganske kortvarige bevægelser.

Det er oplagt at bruge vores nye repræsentation i byråd og regi-
onsråd til at udvikle og forstærke samarbejdet med de lokale bevæ-
gelser. Fx kan vi som led i forberedelsen af de årlige budgetforhand-
linger invitere bevægelser til møder og høre deres overvejelser og 
drøfte de forskellige muligheder og forslag. 

På det faglige område er der vedtaget en faglig strategi, der bl.a. 
omfatter arbejdet i fagbevægelsen og styrkelsen af samarbejdet 
mellem Enhedslistemedlemmer, der er fagligt aktive. Der er brug 
for også at udvikle strategier for vores bevægelsesarbejde på andre 
områder, fx miljøbevægelsen, boligbevægelsen, fredsbevægelsen, 
elev- og studenterbevægelsen, kvindebevægelsen og Folkebevæ-
gelsen mod EU. Dette skal gerne ske i samarbejde med det/de rele-
vante udvalg på området og med SUF.

  

Forslag:
1. HB skal i 2015 vedtage en prioritering af hvilken eller hvilke be-

vægelser, man vil prioritere at udvikle en strategi i forhold til i lø-
bet af de næste fire år udover den faglige strategi. Og afsætte 
ressourcer til dette arbejde. 

2. HB skal beslutte om der i partiets kursusvirksomhed skal indgå 
uddannelse i forhold til bevægelsesarbejde mere generelt, eller 
om det kun skal være på de konkrete områder, fx faglige kurser. 

  

vi skal kunne handle hurtigt
Det er vigtigt at vi arbejder langsigtet og strategisk på opbygning 
af bevægelser og vores samarbejde med dem. Men vi skal også være 
i stand til en gang i mellem at kunne handle hurtigt, når der opstår 
en konkret situation, hvor det er muligt at skabe en opbakning til en 
aktivitet eller en helt aktuel bevægelse. Det kan både være lokalt 
og nationalt.

Det kan fx være støtte til flygtninge som Kirkeasyl for nogle år 
siden og aktuelt mange lokale initiativer. Det kan være en strejke af 

lokal eller national betydning eller det kan være en sag som salget 
af DONG eller lukning af en skole. Eller internationale begivenhed-
er som Israels angreb på Gaza. Det kan være fælles aktioner, hvor vi 
eks. kobler centrale politiske initiativer  i folketinget vedr. det socia-
le område  sammen med lokale  initiativer overfor kommuner og re-
gion. Eksempelvis hjælp til ældre eller tandlægehjæp til socialt ud-
satte og hvor det er nødvendigt til følges op med bevægelsesarbej-
de.

Vi skal være i stand til hurtigt at kunne vurdere den politiske sit-
uation og sætte de fornødne ressourcer ind. Ligesom vi hurtigt skal 
kunne vurdere, om der er brug for at omprioritere ressourcer og ud-
skyde eller aflyse planlagte aktiviteter. 

Der er brug for at udarbejde planer for, hvordan dette gøres, og 
hvem der har ansvar for hvad. 

  

Forslag:
1. HB udarbejder senest i første halvår 2016 en plan for hvordan vi 

kan reagere hurtigt, når det er nødvendigt. I planen skal det ind-
gå hvordan beslutningskompetencen/initiativpligten er fordelt, 
hvem der skal gøre hvad, herunder hvilke ansatte, der altid skal 
kunne indgå i et sådant ”akut-team” og hvilke ansatte, de kun 
skal inddrages, hvis det er en sag på de områder, de arbejder med. 
Desuden skal der i planen være forslag til forskellige aktiviteter, 
der kan iværksættes, og manualer i hvordan det gøres. 

  

medier
Udviklingen af Enhedslistens medier og en bredere kritisk og ven-
streorienteret offentlighed.

Egne medier
Enhedslisten har i øjeblikket to primære medier. Det ene er Rød+ 
Grøn, vores medlemsblad, som udkommer 11 gange om året. De fle-
ste medlemmer får det med posten, mens nogle foretrækker at 
modtage det elektronisk. Ikke-medlemmer kan også abonnere på 
Rød+Grøn (hvilket en række biblioteker og få enkeltpersoner gør). 
Desuden kan bladet læses på www.enhedslisten.dk som PDF-fil. 
Bladet har en central funktion som det medium alle medlemmer får, 
hvor de kan læse om partiets politik og aktiviteter og deltage i med-
lemsdebatten. Det er således en af grundpillerne i Enhedslistens in-
terne demokrati.

Vores andet primære medie er Enhedslistens hjemmeside (www.
enhedslisten.dk), der præsenterer partiets aktuelle politik (primært 
i Folketinget), aktiviteter og politikere. Enhedslisten.dk rummer 
også diverse services for folk, der vil vide noget om Enhedslisten, 
f.eks. finde partiets årsmødevedtagelser, vedtægter, kontakte poli-
tikere, hovedbestyrelsesmedlemmer osv. 

Derudover publicerer en del afdelinger hjemmesider og facebook-
grupper, der er udvalg der laver nyhedsbreve mm. 

Der er i dag også flere Facebookgrupper, der følger Enhedsli-
stens aktiviteter, og hvor medlemmer og andre tæt på Enhedsli-
sten diskuterer og udveksler informationer. Grupperne formår at 
skabe en forholdsvis livlig, højfrekvent debat, der dog ofte kam-
mer over i en usaglig tone. Vores officielle, elektroniske debatfo-
rum, Netforum, bliver brugt af forsvindende få. Der er derfor brug 
for nye initiativer, så vi får en internetdebat, som både er levende 
og konstruktiv. 

Efter det kommende valg vil det, være en første prioritering at få 
Rød+Grøn til at cirkulere mere på internettet.  Det store arbejde, der 
bliver lavet med artikler og blad, skal udnyttes bedre, så alle, der sø-
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ger på emner, vi skriver om, hitter på vores artikler. Bladet skal fort-
sat udkomme på papir.

Der skal lanceres en ny Rød+Grøn-hjemmeside, hvor artikler-
ne præsenteres, kan deles (særligt via sociale medier) og diskute-
res enkeltvis. Rød+Grøn-hjemmesiden skal – i langt højere grad end 
www.enhedslisten.dk – afspejle partiets liv, bl.a. ved at udfolde vo-
res medlemsdebat og det mangfoldige arbejde, der bliver udført i af-
delinger, udvalg og netværk. Det er en opgave, der kræver samar-
bejde mellem partiets professionelle ressourcer og partiets græs-
rødder.

Netforums funktioner vil blive relanceret sammen med den nye 
Rød+Grøn-hjemmeside, så de forskellige dele af partiets liv og arbej-
de kan spille sammen på internettet og styrke hinanden. 

Vi vil også gerne tage initiativer til forsøg med små videoer og lig-
nende, der kan få bred spredning gennem de sociale medier.

Det øvrige mediebillede
Mediebilledet i Danmark er domineret af store kapitalinteresser og 
borgerlig tænkning. Der er kun en lille kritisk modoffentlighed, men 
den har meget ringe udbredelse og er begrænset af meget dårlig 
økonomi og få ressourcer. Enhedslisten støtter dannelsen af en kri-
tisk og venstreorienteret modoffentlighed: medier, der bringer de-
res kritik, journalistisk research og egne analyser frem. Vi mener 
ikke, at sådanne medier skal være partistyrede. De skal også kun-
ne være kritiske mod Enhedslisten og skal give rum for et bredere 
spektrum af synspunkter og analyser.

I den kommende periode vil Enhedslisten være åben overfor for-
slag og ideer til udbygning af en kritisk, uafhængig, venstreoriente-
ret offentlighed og vil støtte en sådan.

  

Forslag:
1. Indenfor et år efter valget er HB ansvarlig for i samarbejde med 

Rød+Grøns redaktion at relancere Rød+Grøn så det udover pa-
pirudgaven også bliver en hjemmeside, hvor indholdet er egnet 
til bred distribution på nettet. Rød+Grøns hjemmeside skal være 
et forum for information, nyheder, analyser og debat med ud-
gangspunkt i Enhedslisten og appel til et bredere publikum.

  

Fælles enhedsliste-identitet og debatkultur
Det er vigtigt, at vi løbende arbejder på at opbygge en fælles En-
hedslisteidentitet, der kan styrke os som parti. Og samtidig fast-
holder, at man kan være medlem på mange måder og at det i høj 
grad er de politiske debatter og uenigheder, der gør os stærkere 
og udvikler os. Vi skal løbende udvikle vores mødekultur og debat-
kultur, så den bliver mere åben og inkluderende og hvor fordom-
me udfordres.

Enhedslisten er vores fælles politiske ståsted, der er dannet som 
et fællesskab, for at kæmpe sammen for et andet samfund. Samtidig 
med at vi internt diskuterer udviklingen af vores politik og vores me-
toder for at nå vores mål. Fx hvilken politik vi skal have i forhold til pro-
stitution og hvilke metoder vi skal anvende for at fremme den politik.

Kultur er en vigtig del af vores identitet. Vi har fået udarbejdet en 
ny sangbog, så der nu kan synges til vores møder og arrangemen-
ter. Afdelingerne arrangerer indimellem kulturelle arrangementer, 
men der er brug for at få udbredt de gode ideer og både gode og dår-
lige erfaringer. Og der er stadig god plads til forbedringer i forhold 
til at inddrage kultur langt mere i vores politiske hverdag og virke. 

Vi har i 2014 vedtaget et nyt principprogram. Der er brug for at 

det ikke bare ligger og samler støv på hylderne, men at vi faktisk an-
vender det. 

Nye medlemmer skal have en god introduktion til partiet. Det er 
en vigtig opgave for afdelinger og regioner og det er derfor også en 
vigtig del af vores interne uddannelses- og kursusvirksomhed, at 
sikre at det kan foregå på en god måde. 

Det er vigtigt at fastholde at politiske diskussioner og uenigh-
eder er med til at gøre os stærkere som parti. Samtidig er det af-
gørende for vores udvikling at vi har en levende debatkultur, hvor 
alle medlemmer har mulighed for og lyst til at deltage. Derfor skal 
der både sikres tilgængelighed i forhold til at kunne deltage i debat-
ter og åbenhed om hvor, hvornår, hvordan og af hvem beslutninger 
træffes. Samtidig skal det sikres at debatter foregår på en ordentlig 
måde og i en ordentlig tone, så der ikke er medlemmer, der afskræk-
kes fra at deltage. 

væk med nul-fejls kultur
Det er afgørende for vores politiske arbejde, at vi ikke får udvik-
let en nul-fejls kultur i Enhedslisten. Vi skal turde handle og turde 
indrømme, når vi begår fejl, så vi kan lære af dem. For at nå dertil 
er det vigtigt, at man stadig bliver behandlet med respekt, selvom 
man har begået en fejl. Det er derfor vigtigt at vi på kurser, semina-
rer, møder mv. og i Rød+Grøn og andre kommunikationsformer gør 
meget ud af at huske hinanden på, at vi arbejder sammen i samme 
parti for samme mål. Men at indimellem kan man begå fejl. Det er 
ikke muligt at kende hele partiets politik på alle områder i alle detal-
jer. Og særligt nu, hvor vi sidder i så mange byråd og regionsråd, vil 
der helt naturligt opstå situationer, hvor man når frem til forskelli-
ge udmøntninger af vores politiske principper. Ikke fordi man ikke 
er en god socialist, men fordi der ofte er meget forskellige lokale for-
hold, der gør sig gældende og/eller fordi det indimellem går stærkt i 
politik og man er nødt til at komme med en hurtig udmelding og ikke 
har tid til først at få afklaret i hele partiapparatet, om det nu er den 
korrekte partiposition. 

Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at vi har en debatkultur, hvor 
der kan stilles spørgsmål og diskuteres - også når man mener, der er 
begået fejl. Det vigtige er, at det foregår på en sober og saglig måde. 

Ligesom det er vigtigt, at vi tør melde offentligt ud, når vi 
erkender, at vi har begået en fejl. Fx fordi det viser sig, at der ikke 
er opbakning fra dem der har beslutningskompetencen, eller hvis 
vi er kommet til at stemme forkert til en beslutning, eller har fået 
nye oplysninger, der gør, at vi ændrer opfattelse. En sådan offentlig 
udmelding skal naturligvis koordineres med den eller de ansvarlige 
medlemmer. 

  

Forslag:
1. HB skal sikre, at der arbejdes med at udvikle og nedskrive de vær-

dier, vores partimedlemsskab bygger på. Herunder hvordan man 
holder en ordentlig og saglig tone i debatter. Både når man er fy-
sisk til stede og i debatter på mail og sociale medier.

  

kursusvirksomhed
Der er siden valget i 2011 arbejdet meget systematisk på at udvi-
de vores hidtidige kursusaktivitet, så der er langt flere kurser. Så 
mange, at der i 2014 for første gang kom et helt kursuskatalog ud 
til medlemmerne. 

Denne kursusaktivitet skal naturligvis løbende tilpasses behove-
ne, men grundlaget er på plads for den kommende periode. 
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Forslag:
1. Landsorganisationen skal arbejde på, at flere kurser afholdes re-

gionalt, frem for nationalt. Men der skal dog også fortsat være 
nogle kurser og træf, der afholdes nationalt. Dette kræver ud-
dannelse af kursusansvarlige i hver region. 

2. Landsorganisationen skal i løbet af 2015 undersøge om der er 
behov for at afholde kurser/træf for ikke kun kontaktpersoner, 
men afdelingsbestyrelser, så disse kan mødes og udveksle erfa-
ringer. 

3. Landskontoret bør i samarbejde med udvalg og faglige net-
værk se på behovet for kurser på specifikke politikområder, fx 
bolig, fred, international politik, ligesom der nu er kommet fag-
lige kurser. HB skal prioritere, hvilke områder der skal satses 
på, så der bliver sammenhæng med de øvrige politiske priori-
teringer

4. Landskontoret skal inddrage principprogrammet i den løbende 
udvikling af kursusmateriale.

  

ansatte, administration og politik
Alle Enhedslistens ansatte er og forventes at være politisk tæn-
kende og handlende mennesker. Ansatte i landsorganisationen bi-
drager alle på hver deres område til at udvikle og styrke partiets or-
ganisation som redskab til politisk handling – for både medlemmer, 
afdelinger, udvalg, netværk, regioner, hovedbestyrelse og forret-
ningsudvalg. 

Enhedslisten skal have en gennemskuelig effektiv og admini-
stration, hvor kontakten med og serviceringen af medlemmer, af-
delinger og politiske instanser skal være i højsædet. Konkret med-
fører dette:
•	 at vi skal have godt og effektivt medlemssystem
•	 at vi skal have en politisk målrettet og effektiv kursusadmini-

stration
•	 at vore it-systemer og support skal være effektive 
•	 at vores økonomistyring skal være effektiv og gennemskuelig 
•	 at vores interne kommunikation i bredeste forstand skal være 

målrettet og fungere
•	 at der på alle niveauer i organisationen skal ydes understøttelse 

af den fortsatte politiske og organisatoriske udvikling
•	 at vores evne til at reagere hurtigt og effektivt på ny politiske ud-

fordringer er i orden (kort fra beslutning til handling)

Skal dette udfoldes, betyder det, at der skal være den rigtige balan-
ce mellem de funktioner, der retter sig mod politikudvikling, ser-
vicering af medlemmer, understøttelse af de centrale politiske og 
organisatoriske udfordringer (HB, FU, udvalg, årsmøder, delegeret-
møder mv.) og de indsatser, der retter sig mod udvikling af den lo-
kale og regionale organisation og aktiviteter såsom politikudvikling 
samt kurser, træf, sparring og koordinering. 

Denne balance forrykker sig løbende i takt med at organisatio-
nen udvikler sig og med de besluttede prioriteringer. Det skal derfor 
løbende vurderes om den indsats, der bliver leveret af de ansatte i 
Landsorganisationen, skal ændres eller justeres i overensstemmel-
se med beslutninger truffet i de politiske instanser.

På baggrund af Enhedslistens store fremgang ved kommunal- og 
regionsvalget ligger der en umiddelbar udfordring i en understøt-
telse af vore mange nyvalgte kammerater. Samtidig har de seneste 
års medlemsfremgang skabt et større behov for at understøtte af-
delingernes arbejde.  Derfor ligger der her to vigtige områder, der er 
tæt sammenvævet 

Det drøftes løbende, hvordan ansatteressourcerne bedst an-
vendes, ligesom det drøftes, hvor de ansatte geografisk og organ-
isatorisk skal være placeret. 

Regionerne og en del af afdelingerne har efter den store fre-
mgang ved kommunal- og regionsvalget fået langt større ressourc-
er. Det er derfor muligt at bruge nogle af disse ressourcer i stillinger, 
der kan støtte arbejdet i regioner og/eller afdelinger. Herunder sikre 
en bedre koordinering mellem region, afdelinger og medlemmer 
samt i forhold til lokale bevægelser. 

Der er allerede nogle regioner, der har oprettet deltidsstill-
inger med midler fra afdelinger og region, ligesom enkelte af-
delinger i perioder har tilknyttet en deltidsansat. Man kan vælge at 
landsorganisationen lægger yderligere midler, så stillingerne kan 
indeholde flere timer og der dermed kan løftes flere opgaver. 

Indholdet i stillingerne skal selvfølgelig besluttes i samarbejde 
mellem relevante afdelinger og/eller regioner og koordineres med 
landsorganisationen. 

Man kan vælge desuden eller i stedet at satse på en opbygning af 
landsorganisationsstillinger i provinskontorer, således at vi starter 
med at opbygge provinskontor nr 1. Et sådan center kunne f.eks. pla-
ceres i trekantsområdet. Eller der kunne oprettes tre centre: Køben-
havn, Odense og Århus/Silkeborg/Randers/Horsens

Der er pt. et provinskontor i Odense, hvorfra to af de ansatte 
i landsorganisationen løser opgaver. Primært med koordinering 
af det kommunale og regionale arbejde samt uddannelsesaktivi-
teter.

  

Forslag:
1 Hovedbestyrelsen skal årligt foretage en vurdering af landsor-

ganisationens indsats på mindst følgende områder:
•	 Om	der	er	den	rigtige	balance	i	organisationens	indsats	i	for-

hold til de prioriterede indsatsområder 
•	 Om	der	er	det	rigtige	forhold	mellem	medarbejdere	placeret	

centralt på sekretariatet i Studiestræde og de medarbejdere, 
der arbejder med udgangspunkt i provinskontoret og i regio-
nerne.

A. For at sikre en fortsat udvikling af Enhedslistens regionale og lo-
kale organisation skal der sikres, at der også her er de fornødne 
ressourcer til stede. Derfor skal Landsorganisationen økonomisk 
give yderligere midler til eventuelle regionale ansættelser, der 
eventuelt sker i samarbejde med en eller flere afdelinger i regio-
nen, således at der regionalt bliver stillet centrale ressourcer til 
rådighed til udvikling af den regionale organisation og til udvik-
ling af regionale og lokale aktiviteter.  

Dette reguleres gennem formaliserede aftaler mellem de en-
kelte regionsbestyrelser og HB.

B. For at sikre en større grad af aktivitet blandt medlemmerne samt 
en bedre koordinering af medlemmernes politiske arbejde i og 
uden for partiet, arbejder vi for at få flere lokale ansættelser.

Dette kan ske i samarbejde mellem en gruppe afdelinger, og 
der skal toppes op økonomisk centralt fra. Ansættelser på tværs 
af lokalafdelinger reguleres gennem formaliserede aftaler mel-
lem afdelingerne, herunder hvem der har det daglige ledelses-
ansvar. Landsorganisationen udarbejder forslag til samarbejds-
aftale og ledelseskompetence.

C. Der opbygges et egentligt landskontor 2 i provinsen som dels 
skal udføre landskontoropgaver, dels skal udføre landsorganisa-
tionsfinansieret støtte til afdelinger og regioner uden for Region 
Hovedstaden. 
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Hovedforslag til årsmøde 2015

Organisatorisk  
arbejdsprogram 2015-2018
Det er dette papir der bliver behandlet på årsmødet. Æn-
dringsforslag kan stilles indtil torsdag den 23. april.

vision og delmål 

Overordnet vision og delmål for udvikling af Enhedslisten 
2015-18:
At Enhedslisten fremstår som et demokratisk, handlekraftigt og 
dynamisk parti, hvor politik, organisation og administration frem-
står som hinandens forudsætning med henblik på at flytte græn-
ser og skabe grundlæggende forandringer jf. Enhedslistens princip-
program.
1. Styrkelse af lokalafdelingerne til i langt højere grad at bidrage 

til integration af medlemmerne i lokalafdelingerne, regionalt og 
centralt.

2. Udvikling af en sammenhængende strategisk politik på lands-, 
regionalt og lokalt plan og som medlemmerne føler ejerskab til og 
som bidrager til forandringer j.vf. principprogrammet.

3. At styrke partiets og medlemmernes evne til at arbejde i og med 
folkelige bevægelser.

4. At vi sikrer en reorganisering af Enhedslisten, således at politik 
og organisation i langt højere grad understøtter hinanden i poli-
tikudviklingen.

5. At Enhedslisten gennem sit virke bidrager til politisk, ideologisk 
og organisatorisk udvikling af medlemmernes politiske ageren.

6. At Enhedslisten bliver bedre til at anvende de samlede ressour-
cer i Enhedslisten, såvel de økonomiske som de organisatoriske.

styrkelse af det organisatoriske arbejde
Forslag: 
1. Der udarbejdes fremover flerårige organisatoriske arbejdspro-

grammer i sammenhæng med flerårige rammebudgetter. 
2. HB skal sikre at der permanent er en organisatorisk arbejdsgrup-

pe.
3. HB skal sikre at der permanent er en økonomiarbejdsgruppe.
4. HB nedsætter af sin midte en geografisk bred NN-gruppe. Grup-

pen kan suppleres med deltagere, der ikke er HB-medlemmer. 
Gruppen har til opgave at sikre, at alle niveauer af partiet arbej-
der langsigtet i forhold til at sikre, at der er medlemmer, der kan 
og vil opstille til tillidshverv også flere år frem i tiden.

5. HB skal sikre, at der permanent er en ”konfliktvejledergruppe.”

medlemmer og mangfoldighed
Forslag: 
Vi prioriterer i perioden 2015 – 2018 følgende:
1. Organisationsgruppen skal senest i 2016 sammen med Fagligt 

Landsudvalg og NN-gruppen udarbejde forslag til, hvad der kan 
gøres for at vi kan få en bred sammensætning i partiet og på vo-
res tillidsposter, med både ufaglærte, faglærte, funktionærer og 
akademikere, både kvindefag og mandefag, både privat sektor og 
offentlig sektor, folk i forskellige aldre/livsfaser, forskellige køn 
og forskellig etnisk baggrund. Til brug for udarbejdelse af forsla-
get iværksættes der en undersøgelse af, hvilke barrierer der er for 
at forskellige grupper bliver aktive i partiet. Desuden skal inddra-
gende og inkluderende metoder indgå i vores interne uddannelser. 

2. Organisationsgruppen skal senest i 2016 sammen med Handi-
cappolitisk udvalg komme med forslag til, hvad der kan gøres 
for at blive bedre til at leve op til vores egne principper. Herun-
der i første omgang få kortlagt i hvilket omfang vi i dag lever op 
til vedtagelserne om at sikre fysisk tilgængelighed i partiet. Des-
uden skal landsorganisationen i 2015 komme med redskaber, der 
kan hjælpe afdelingerne med viden om støttemuligheder mv. 

afdelinger
Forslag: 
1. Organisationsgruppen skal sammen med Landskontoret sikre, 

at det indgår i håndbog, kontaktpersontræf, Byg-op-seminarer 
mv., at der skal være redskaber til at inddrage medlemmernes vi-
den og erfaringer, fx ved at invitere medlemmerne individuelt til 
at fortælle om det, de arbejder med i og uden for partiet på socia-
le og kulturelle arrangementer eller medlemsmøder. Der skal ud-
vikles og afprøves nye redskaber og metoder i det politiske og or-
ganisatoriske arbejde. Desuden skal der indgå redskaber og ud-
veksles gode erfaringer med, hvordan man i afdelingerne ind-
drager de medlemmer, der er aktive mange andre steder end i 
deres afdeling. 

2. Organisationsgruppen skal sammen med Landskontoret sikre, 
at der udarbejdes en introduktionspakke med forslag til hvordan 
nye/nyere medlemmer modtages og introduceres  på en inklude-
rende måde på alle niveauer i partiet.  

3. Der skal i kursusudviklingen indtænkes kurser og træf for afde-
lingsbestyrelser.  Og der skal arbejdes med at få flere til at delta-
ge i vore kurser og med efterfølgende implementering.

4. HB skal mindst en gang årligt have et oplæg fra organisations-
gruppen i samarbejde med Landskontoret om organisationens 
tilstand og på den baggrund drøfte, om der er behov for at tage 
nye initiativer eller justere i de mange opgaver, der er for afdelin-
gerne og/eller i ressourcefordelingen i partiet. 

årsmøder
Forslag: 
HB skal senest i 2016 beslutte om man vil flytte årsmødet, så det fx 
ligger i starten af året eller slutningen af året, i stedet for kort før 
sommerferien. 

1. Årsmøderne ændres, så de organisatoriske punkter kun er på 
dagsordenen hvert andet år. 

1.1 Arbejdsplanen er kun på dagsordenen hvert andet år.
1.2 Regnskab er kun på dagsordenen hvert andet år.
1.3 Rammebudgetter er på dagsordenen hvert andet år. 
1.4 Valg af Kritisk Revisor er kun på dagsordenen hvert andet år. 
1.5 Valg af Rød Fond er kun på dagsordenen hver andet år. 
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1.6 Valg af vedtægtsnævn er kun på dagsordenen hvert andet år. 
1.7 Valg af spidskandidater til folketinget er kun på dagsordenen 

hvert andet år. 

A. Valg af HB er kun på dagsordenen hvert andet år.
B. Der afholdes fortsat HB-valg hvert år på årsmødet.
C. Der afholdes fortsat HB-valg hvert år på årsmødet, men HB-med-

lemmer vælges for to af gangen for at sikre større kontinuitet i 
arbejdet. Der vælges således 12 medlemmer i lige år og 13 med-
lemmer i ulige år. Ved det første valg efter denne bestemmelse 
trækkes der lod om, hvem der er valgt for et år og hvem for to år. 
Lodtrækningen skal foregå så det sikres, at kvoter for køn og an-
satte overholdes. 

Der står i vedtægterne ikke direkte, hvad der skal på dagsordenen 
på årsmøderne. Der står heller ikke, at valg af HB skal på dagsorde-
nen hvert år. Men det har altid været praksis. Derfor bør en så væ-
sentlig ændring af praksis ske ved en vedtægtsændring.

Vedtægtsændringer:
§ 7 stk. 4 og 5 lyder nu:
”Stk. 4: Årsmødet forberedes af Hovedbestyrelsen med forslag til 
dagsorden og dirigenter, samt en anbefaling af hvilke forslag, der 
skal behandles.

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

Sidste frist for indlevering af hovedforslag er 15 uger før årsmødet. 

Stk. 5 Hovedbestyrelsen skal senest otte uger før årsmødet frem-
lægge et begrundet forslag til dagsorden for medlemmerne.

Fristerne for indlevering af forslag til aktuelle politiske udtalel-
ser samt ændringsforslag er tidligst 4 uger efter udsending af ho-
vedforslagene til medlemmerne. Den afgående hovedbestyrelse el-
ler det afgående forretningsudvalg kan dog fremsætte presserende 
politiske udtalelser ved årsmødets åbning.”

De ændres til:
“Stk. 4: Årsmødet forberedes af Hovedbestyrelsen med forslag til 
dagsorden og dirigenter samt en anbefaling af hvilke forslag, der 
skal behandles. 

Hovedbestyrelsen skal senest otte uger før årsmødet fremlægge et 
begrundet forslag til dagsorden for medlemmerne. 
A. Dagsordenen på et ordinært årsmøde skal mindst hvert andet år 

indeholde punkterne: Valg af HB, valg af spidskandidater til fol-
ketinget, valg af kritisk revisor, valg af Rød Fond, valg af ved-
tægtsnævn, arbejdsplan, regnskab og budget. 

B. Dagsordenen på et ordinært årsmøde skal mindst hvert andet 
år indeholde punkterne: Valg af spidskandidater til Folketinget, 
valg af kritisk revisor, valg af Rød Fond, valg af vedtægtsnævn, 
arbejdsplan, regnskab og budget

Stk. 5: Hovedbestyrelsen, afdelinger, udvalg og enkeltmedlemmer 
kan fremsætte forslag til årsmødet. 

Sidste frist for indlevering af hovedforslag er 15 uger før årsmødet. 
Fristerne for indlevering af forslag til aktuelle politiske udtalel-

ser samt ændringsforslag er tidligst 4 uger efter udsending af ho-
vedforslagene til medlemmerne. Den afgående hovedbestyrelse el-
ler det afgående forretningsudvalg kan dog fremsætte presserende 
politiske udtalelser ved årsmødets åbning.”

Såfremt denne vedtægtsændring besluttes, konsekvensændres § 
10, stk. 1, 2. sætning, så den kommer til at lyde:
”Forud for hvert årsmøde, hvor der er valg af spidskandidater til 

Folketinget på dagsordenen, afholdes en urafstemning om valg af 
spidskandidater til Folketinget.”

Desuden foreslås det at ændre § 7, stk. 7 om ekstraordinært årsmø-
de, så et ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af 1/20 af medlem-
merne mod nu 1/10. 

Såfremt forslag C vedtages, skal § 8, stk. 1, 1. sætning ændres. Den 
lyder i dag:
”Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt på 
årsmødet.”

Den skal ændres til:
”Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt på 
årsmødet for en to-årig periode, således at 12 er på valg i lige år og 
13 i ulige år.”

1. Fremover arbejdes der med fireårige arbejdsplaner, herunder for 
den organisatoriske udvikling og fireårige budgetter. Der kan så 
foretages mindre justeringer midt i den fireårige periode, men 
det store arbejde og tidsforbrug behøver kun at være hvert fjer-
de år. Det vil også give bedre mulighed for at medlemmerne ude i 
afdelingerne kan komme mere i dybden med de organisatoriske 
og politiske prioriteringer og kan drøfte udviklingen.

Hovedbestyrelsen
Forslag: 
1. Det indskrives i vedtægterne, hvad HBs opgave er. Der tilføjes et 

helt nyt stykke, som første stykke i § 8 (de følgende stk.nr. kon-
sekvensrettes):
”HB er partiets øverste ledelse mellem årsmøderne. HB skal lø-
bende sikre at partiet både politisk og organisatorisk fungerer og 
kan deltage i aktuelle politiske kampe. Samtidig skal HB sikre en 
langsigtet udvikling. Dels ved at der sker en politikudvikling på 
relevante områder og dels ved at der udvikles strategier for par-
tiets arbejde på udvalgte områder. HB skal foretage de nødvendi-
ge prioriteringer for at nå de mål, der vedtages af årsmøder, dele-
geretkonferencer og HB selv.”

2. Som et forsøg skal de valgte HB-medlemmer i de næste to år 
suppleres med at SUF inviteres til at sende to deltagere hver til 
HB-møderne. Disse to kan deltage i debatterne og stille forslag 
på lige fod med HB-medlemmerne , men de har ikke stemmeret 
og har ikke ret til at deltage i fortrolige punkter på HB-møderne. 

3. Det skal i forhold til valg af HB understreges, at der skal væl-
ges et samlet HB, der er sammensat, så der er en mangfoldighed 
både i forhold til politiske holdninger, geografi, køn, alder, etnisk 
oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og aktivitet i forskel-
lige bevægelser. 

A. Man skal fortsat højst kunne stemme på en over halvdelen af det 
antal der skal vælges til HB.

B. Man skal kunne stemme på 2/3 af det samlede antal, der skal 
vælges til HB

Vedtægtsændringer:
Såfremt der er flertal for B. skal vedtægternes § 8, stk. 4 ændres. 
Det lyder i dag: 
”Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor 
hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til 
halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal hovedbesty-
relsesmedlemmer, der skal vælges.”
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Det skal ændres til:
”Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor 
hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til 
totredjedele (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal hovedbe-
styrelsesmedlemmer, der skal vælges.”

4. Alle HB-kandidater skal fremover oplyse køn, alder, afdeling og 
faglig baggrund.

5. NN-gruppen skal i løbet af de kommende fire år arbejde på at få 
en større mangfoldighed blandt de, der stiller op til HB-valget, 
blandt andet ved at få alle niveauer i partiet til systematisk at 
arbejde med mangfoldighed og ved at sikre åbenhed og gennem-
sigtighed i arbejdet med at finde HB-kandidater.

Forretningsudvalg
Forslag: 
1. Der indsættes i vedtægternes § 8 et nyt stk.11 (de følgende stk. 

får nye nr. som konsekvensrettelse), om forretningsudvalgets 
funktion: 
”Forretningsudvalget leder partiet mellem HB-møderne. Forret-
ningsudvalget skal løbende følge den aktuelle politiske situation 
og sikre koordinering mellem de forskellige dele af partiet. Sam-
tidig skal forretningsudvalget mellem HB-møderne sikre, at der 
planlægges langsigtet og at vedtagne beslutninger og strategier 
føres ud i livet. Forretningsudvalget kan udtale sig på Enhedsli-
stens vegne mellem HB-møderne.”

2. HB skal senest i 2016 beslutte, om der skal ansættes en eller fle-
re politisk valgte på heltid eller deltid, således at der kan være en 
politisk valgt ledelse i dagligdagen.

valg til folketingskandidat
Forslag: 
A. Der skal fortsat på årsmødet efter en vejledende urafstemning 

vælges det antal spidskandidater, der forventes at have mulig-
hed for at blive valgt, samt førstesuppleanter for disse. 

B. Der vælges fremover på årsmødet efter en vejledende uraf-
stemning én spidskandidat i hver storkreds. Dog vælges to 
spidskandidater i Københavns Storkreds og ingen i Bornholms 
Storkreds.

C. Der skal fortsat på årsmødet efter en vejledende urafstemning 
vælges det antal spidskandidater, der forventes at have mulig-
hed for at blive valgt. Førstesuppleanter for disse vælges i stor-
kredsene efter en vejledende urafstemning.

Vedtægtsændringer:
Såfremt forslag B besluttes skal der ændres i vedtægternes § 10, 
stk. 1, der nu lyder: 

”Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af En-
hedslisten.

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

Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmel-
der sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler spidskan-
didater i alle storkredse med undtagelse af Bornholm samt et an-
tal suppleantpladser fastlagt af hovedbestyrelsen før tilmelding. 
Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det 
antal kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal 
vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandi-
dater og 1. suppleanter.”

Det foreslås ændret til:
”Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af En-
hedslisten.

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

Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmel-
der sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler én spidskan-
didat i alle storkredse, dog vælges to spidskandidater i Københavns 
Storkreds og ingen i Bornholms Storkreds. 

Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på 
det antal kandidater, der skal vælges. Resultatet er vejledende for 
årsmødets valg af spidskandidater.”

Som konsekvensrettelse skal ordene: ”og evt. suppleanter” slettes 
i § 10, stk. 2.

Såfremt forslag C besluttes skal § 10, stk. 1 ændres til:
”Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af En-
hedslisten.
Forud for hvert ordinært årsmøde afholdes en urafstemning om 
valg af spidskandidater til Folketinget.

Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmel-
der sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler spidskandida-
ter i alle storkredse med undtagelse af Bornholm fastlagt af hoved-
bestyrelsen før tilmelding.

Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på 
det antal kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal 
vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandi-
dater.”

Som konsekvensrettelse skal ordene: ”og evt. suppleanter” slettes 
i § 10, stk. 2.

udvalg
Forslag: 
1. Udvalgene finder i samarbejde med NN-gruppen og Landskonto-

ret talenter fra udvalgene, der kommer med på et organizersemi-
nar.

2. Desuden bør vi arbejde på, at der i langt større omfang dannes 
underudvalg regionalt (som der står i vedtægterne), hvor det 
er nemmere for medlemmerne at deltage og hvor man også 
kan forholde sig til konkrete lokale/regionale problemstillin-
ger. 

3. Organisationsgruppen lægger en plan, der godkendes i HB, for 
hvilke udvalg, der i løbet af de kommende fire år skal have særlig 
støtte og have udarbejdet en strategi for deres arbejde, på sam-
me måde som Fagligt Landsudvalg har gjort. Der vil ikke være 
ressourcer til at løfte alle udvalg i denne periode. Der skal derfor 
foretages en politisk prioritering af, hvilke udvalg, der skal have 
særlig hjælp. Herunder skal der også ses på, om der er nogle om-
råder, hvor vi i dag ikke har et udvalg, men hvor det politisk vil 
være vigtigt at få et udvalg. 

4. HB udarbejder en plan for de kommende fire år, der sikrer at alle 
udvalg så vidt muligt kommer til mindst et HB-møde i denne 
4-årige periode, hvor udvalget og HB sammen kan drøfte poli-
tikudvikling og samarbejde på udvalgets område. Nogle udvalg, 
fx Fagligt Landsudvalg, Internationalt Udvalg og Europapolitisk 
Udvalg, kommer allerede jævnligt til HB-møder, men der er brug 
for, at HB også en gang imellem mødes med de udvalg, der i dag er 
mindre centrale i politikudviklingen i partiet.

5. Organisationsgruppen udarbejder i samarbejde med Konfliktvej-
ledergruppen en drejebog for god mødeledelse og god maildebat 
i udvalg.
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politikudvikling 
Forslag: 
1. HB skal sikre, at der udarbejdes en oversigt, så det er nemt at fin-

de tidligere politiske vedtagelser, der stadig er gældende. Det vil i 
første omgang være nødvendigt med et grundigt udredningsar-
bejde i en lille arbejdsgruppe og derefter en politisk beslutning i 
HB om, hvilke dokumenter der skal indgå i oversigten, ud over de 
delprogrammer, som arbejdsgruppen vedrørende delprogram-
mer finder frem. Oversigten kan så også bruges til at få afklaret 
hvilke dokumenter der kan trænge til at blive opdateret og poli-
tikudviklet.

2. Vi skal have fornyet de politiske delprogrammer og have ud-
arbejdet nye på en række centrale politikområder. HB har i for-
slaget til arbejdsplan foreslået, at der frem til og på årsmødet 
i 2016 skal diskuteres EU-program; frem til og på årsmødet i 
2017 feminismeprogram og frem til og på årsmødet i 2018 mil-
jø.

Desuden kan andre udvalg arbejde med delprogrammer på deres 
område, som fx sundhedspolitisk udvalg er i gang med.

Når der lægges en konkret plan for arbejdet med et delprogram er 
det vigtigt at afklare, hvordan organisationen skal arbejde med ud-
vikling af det enkelte delprogram, herunder hvordan vi sikrer, at det 
ikke kun bliver de medlemmer, der er virkelig optaget af et bestemt 
politikområde, der udarbejder delprogrammet, men at den politiske 
debat kommer bredt ud i afdelingerne.”

bevægelsesarbejde
Forslag: 
1. HB skal i 2015 vedtage en prioritering af hvilken eller hvilke be-

vægelser, man vil prioritere at udvikle en strategi i forhold til i lø-
bet af de næste fire år udover den faglige strategi. Og afsætte 
ressourcer til dette arbejde. 

2. HB skal beslutte om der i partiets kursusvirksomhed skal indgå 
uddannelse i forhold til bevægelsesarbejde mere generelt, eller 
om det kun skal være på de konkrete områder, fx faglige kurser. 

vi skal kunne handle hurtigt
Forslag: 
1. HB udarbejder senest i første halvår 2016 en plan for hvordan 

vi kan reagere hurtigt, når det er nødvendigt. I planen skal det 
indgå hvordan beslutningskompetencen/initiativpligten er 
fordelt, hvem der skal gøre hvad, herunder hvilke ansatte, der 
altid skal kunne indgå i et sådant ”akut-team” og hvilke ansatte, 
de kun skal inddrages, hvis det er en sag på de områder, de ar-
bejder med. Desuden skal der i planen være forslag til forskelli-
ge aktiviteter, der kan iværksættes, og manualer i hvordan det 
gøres. 

medier
Forslag: 
1. Indenfor et år efter valget er HB ansvarlig for i samarbejde 

med Rød+Grøns redaktion at relancere Rød+Grøn så det ud-
over papirudgaven også bliver en hjemmeside, hvor indholdet 
er egnet til bred distribution på nettet. Rød+Grøns hjemmesi-
de skal være et forum for information, nyheder, analyser og 
debat med udgangspunkt i Enhedslisten og appel til et brede-
re publikum.

Fælles enhedsliste-identitet  
og debatkultur
Forslag: 
1. HB skal sikre, at der arbejdes med at udvikle og nedskrive de vær-

dier, vores partimedlemsskab bygger på. Herunder hvordan man 
holder en ordentlig og saglig tone i debatter. Både når man er fy-
sisk til stede og i debatter på mail og sociale medier.

kursusvirksomhed
Forslag: 
1. Landsorganisationen skal arbejde på, at flere kurser afholdes re-

gionalt, frem for nationalt. Men der skal dog også fortsat være 
nogle kurser og træf, der afholdes nationalt. Dette kræver ud-
dannelse af kursusansvarlige i hver region. 

2. Landsorganisationen skal i løbet af 2015 undersøge om der er 
behov for at afholde kurser/træf for ikke kun kontaktpersoner, 
men afdelingsbestyrelser, så disse kan mødes og udveksle erfa-
ringer. 

3. Landskontoret bør i samarbejde med udvalg og faglige net-
værk se på behovet for kurser på specifikke politikområder, fx 
bolig, fred, international politik, ligesom der nu er kommet fag-
lige kurser. HB skal prioritere, hvilke områder der skal satses 
på, så der bliver sammenhæng med de øvrige politiske priori-
teringer

4. Landskontoret skal inddrage principprogrammet i den løbende 
udvikling af kursusmateriale.

ansatte, administration og politik 
Forslag: 
1. Hovedbestyrelsen skal årligt foretage en vurdering af landsor-

ganisationens indsats på mindst følgende områder:
•	 Om	der	er	den	rigtige	balance	i	organisationens	indsats	i	for-

hold til de prioriterede indsatsområder 
•	 Om	der	er	det	 rigtige	 forhold	mellem	medarbejdere	placeret	

centralt på sekretariatet i Studiestræde og de medarbejdere, 
der arbejder med udgangspunkt i provinskontoret og i regio-
nerne.

A. For at sikre en fortsat udvikling af Enhedslistens regionale og lo-
kale organisation skal der sikres, at der også her er de fornødne 
ressourcer til stede. Derfor skal Landsorganisationen økonomisk 
give yderligere midler til eventuelle regionale ansættelser, der 
eventuelt sker i samarbejde med en eller flere afdelinger i regio-
nen, således at der regionalt bliver stillet centrale ressourcer til 
rådighed til udvikling af den regionale organisation og til udvik-
ling af regionale og lokale aktiviteter. 

Dette reguleres gennem formaliserede aftaler mellem de en-
kelte regionsbestyrelser og HB.

B. For at sikre en større grad af aktivitet blandt medlemmerne 
samt en bedre koordinering af medlemmernes politiske arbejde 
i og uden for partiet, arbejder vi for at få flere lokale ansættelser. 
Dette kan ske i samarbejde mellem en gruppe afdelinger, og der 
skal toppes op økonomisk centralt fra. Ansættelser på tværs af 
lokalafdelinger reguleres gennem formaliserede aftaler mellem 
afdelingerne, herunder hvem der har det daglige ledelsesansvar. 
Landsorganisationen udarbejder forslag til samarbejdsaftale og 
ledelseskompetence.

C.  Der opbygges et egentligt landskontor 2 i provinsen som dels 
skal udføre landskontoropgaver, dels skal udføre landsorganisa-
tionsfinansieret støtte til afdelinger og regioner uden for Region 
Hovedstaden. 
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4. Indkomne forslag

4.1 Mistillidsvotum mod Hovedbestyrelsen  
for mandat til finansloven 2015
Da Hovedbestyrelsens flertal i efteråret 2014 gav mandater til En-
hedslistens forhandlergruppe, måtte det fra starten stå klart at re-
geringen ikke ville acceptere en finanslov som Enhedslisten kunne 
stemme for. Det stod klart i medierne, at regeringen ville fortsætte 
deres borgerlige politik, og at de få plastre som Enhedslisten og SF 
kunne fordele, ikke kunne gøre op for forringelserne som finanslo-
ven i sig selv indeholdt.

Hertil kom naturligvis, at regeringen gennem året havde lavet af-
taler med højrefløjen, og at regeringen ingen intentioner havde om 
at rulle de forringelser tilbage.

Dette kommer kun oveni at regeringen stadig nægtede at trække 
i det mindste nogle af dagpengeforringelserne tilbage, og har udsat 
arbejdet på et nyt dagpengesystem indtil en ny regering træder til, 
sandsynligvis en blåsort regering af Venstre og Dansk Folkeparti.

Disse tre forhold giver os altså et klart billede af en regering 
som stadig ønsker at trække Danmark i en mindre solidarisk, min-
dre grøn og mindre samfundsorienteret retning, og ønsker et Dan-
mark der er mere egocentrisk, hvor udnyttelse foregår i stør-
re grad, og hvor penge i højere grad er målet for lykke og succes. 
Alt hvad Enhedslisten kunne gøre i den situation var at begræn-
se skaderne.

Dette billede ligner på alle punkter det som skete i forbindel-
se med finansloven for 2013, hvilket førte til en skærpelse af En-
hedslistens politik med årsmødevedtagelsen ”Enhedslisten og re-
geringen” på Årsmødet 2013. Her blev det præciseret, at en finans-
lov måtte ikke indeholde forringelser, skulle indeholde markante 
forbedringer, og måtte ikke opsummere et års forringelser foreta-
get med de andre partier på højrefløjen. Hvis disse krav var opfyldt, 
skulle der yderligere foretages en strategisk vurdering af om delta-
gelse i finansloven ville kunne mobilisere folkelige bevægelser og 
opbakning.

Finansloven for 2015 falder på alle de tre punkter. Finansloven in-
deholder forringelser, og de få forbedringer den indeholder er sim-
pelthen plastre på forringelser som er indført under den siddende 
regering, og den opsummerer et års forringelser med andre højre-
fløjspartier.

Hvad dette desværre betyder er, at Hovedbestyrelsens flertal 
har forbrudt sig imod Enhedslistens vedtagne politik. Hovedbesty-
relsens flertal har ikke overholdt Årsmødevedtagelsen, og har i ste-
det lagt sig fladt på maven for de borgerlige partier der lige nu sidder 
i regering. Hovedbestyrelsens flertal har tilsidesat medlemsdemo-
kratiet og sat sig over Årsmødet.

Af disse grunde vedtager Enhedslistens Årsmøde, der er Enheds-
listens øverste myndighed, at udtale sin dybeste mistillid til Hoved-
bestyrelsen.

Fordi Hovedbestyrelsen træder af når Årsmødet træder sam-
men, kan denne vedtagelse ikke gennemføre nogen sanktioner mod 
de Hovedbestyrelsesmedlemmer der har tilsidesat vores medlems-
demokrati, men i stedet opfordres Årsmødets delegerede til ikke at 
stemme på de medlemmer af Hovedbestyrelsen, der udgjorde fler-
tallet for forhandlingsmandatet.

Begrundelse:
Det er desværre nødvendigt for ÅM at vise HB hvem der vedtager 
ELs politik, og hvem der kan gøre hvad. Ligesom HB ikke kan tilside-
sætte eller ændre vedtægter, kan HB ikke ændre eller tilsidesæt-
te ÅM vedtagelser, og det er på tide at der bliver sat udråbstegn ved 
det. Det har været et respektløst og rent ud sagt dumt forløb, hvor 
HB fra starten af vidste at regeringen ville stå fast på bl.a. dagpen-
ge, og at når forhandlingerne nåede til det punkt ville alle de små 

godbidder se så gode ud at EL blev nødt til at bide til. Det har altså 
været tydeligt for HB-flertallet fra starten af, at de ikke kunne få 
gennemført de ændringer der ville sætte dem i stand til at stem-
me for mandatet med god samvittighed, men de gjorde det alligevel.

Enhedslisten har gennem forhandlingerne løbet fra en lang ræk-
ke mærkesager, og der er ikke længere et eneste ærligt parti i det 
danske Folketing. Hvis vi skal kunne genbruge slogans som ”Vi siger 
hvad vi mener, vi gør hvad vi siger” eller ”Imod mindste forværring, 
for mindste forbedring”, skal vi altså stoppe med at stemme for høj-
refløjens finanslove, lige meget om Løkke eller Thorning stiller dem, 
og især skal vi faktisk sætte krav når vi går til forhandling, og hvis 
det viser sig umuligt at trække en finanslov i en reel solidarisk ret-
ning, så skal vi gå igen.

Der hvor denne ændring starter er ikke på medlemsbasis, for de 
delegerede i 2013 var fuldt klar over disse forhold, og lavede en ved-
tagelse der slog dem fast. Problemet opstår når HB ikke følger de 
vedtagelser, så dér skal vi sætte ind.

Jeg ville ønske at det ikke var nødvendigt, men når det er nødven-
digt skal vi også gøre noget ved det. Jeg håber derfor I vil stemme for.

Stillet af Esben Andersen, Aarhus.

HB anbefaler at dette forslag behandles under beretning.
HB har ingen indstilling til om der skal stilles mistillid til HB, 

men et flertal af HB-medlemmerne ville ikke have givet man-
dat til finansloven, hvis de mente det var i strid med årsmøde-
vedtagelsen. (Stemmetal på HB-mødet: For 11/imod 6)

4.2 Enhedslisten kæmper fortsat mod racismen
Racismen har de seneste år fået et massivt comeback i europæisk 
politik. Enhedslisten har altid gået forrest i kampen mod racisme og 
nationalisme. Det vil vi fortsat gøre.

Årsager til racisme
Mange faktorer har de sidste år bidraget til at kampen mod racis-
me og nationalisme er blevet endnu vigtigere. Antallet af menne-
sker på flugt verden over nåede i 2014 et historisk højdepunkt, hvis 
lige ikke er set siden Anden Verdenskrig. Mens nogen flygter fra kri-
ge - ofte skabt af Danmark og vores allieredes imperialisme - må an-
dre migrere pga. arbejdsløshed, fattigdom og klimaforandringer. 
Det har sat mange landes immigrationssystem under pres, fordi de 
ikke er bygget til at kunne klare så stor en indvandring. Frem for at 
undersøge hvordan vi kan ændre systemet, så det kan håndtere de 
krav, der stilles pga. den politiske situation, har borgerlige politikere 
og medier fremført xenofobien som modsvar.

 Den økonomiske krise, der er skabt af det kapitalistiske system, 
er også katalysator for den racistiske og nationalistiske politik, der 
bliver fremført fra det yderste højre og ind over midten af det po-
litiske spektrum. Den er årsag til mange af de aktuelle problemer, 
som de borgerlige forsøger at besvare med nationalisme og racisme. 

Endelig har terrorangrebene i Paris og København ligeledes bi-
draget til at accelereret den racistiske udvikling. Højrenationale 
kræfter slår plat på frygten: Både frygten for den økonomiske kri-
ses konsekvenser, som f.eks. arbejdsløshed, og nu også en fornyet 
frygt for terror. Vi ser at den racistiske bevægelse både er drevet 
af parlamentariske partier, såvel som af folkelige bevægelser på ga-
den, der, under dække af at forsvare frihedsrettigheder, prædiker 
racisme og nationalisme. 

Racismens mange udtryk
Racismen kommer til udtryk på mange måder: Både som direkte 
hetz og overfald på folk der ser mellemøstlige ud og gennem struk-
turel racisme, som når unge tømrerelever ikke kan få lærepladser, 
fordi deres navne ikke klinger dansk. Racisme og diskrimination 
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dukker også op, når vi ser vreden mod social dumping bliver til hetz 
mod den østeuropæiske arbejder, i stedet for forsøg på organisering 
og fælles kamp mod underbetaling.

Uanset hvordan racismen kommer til udtryk, skaber den en dæ-
monisering og dehumanisering af mennesker på baggrund af race, 
etnicitet, kultur eller tro. Enhedslisten deltager ikke i dette spil. En-
hedslisten vil fortsat forklare samfundets problemer med deres år-
sag, nemlig social ulighed og udbytning, og ikke med henvisnin-
ger til arbitrære linjer på et kort eller kulturelle forskelle. Alle sam-
fund og kulturer er udviklet på bagrund af udveksling, konkurrence 
og samarbejde med omverdenen, derfor giver det ingen mening at 
stavnsbinde mennesker til et bestemt geografisk område.

Nej til “danskernes” land
Intet menneske er født med retten til et bestemt område. Enhedsli-
sten afviser at der er et land eller et samfund, der er ”danskernes”. 
Vi afviser grænsekontrol af mennesker og alle andre manifestatio-
ner af racismen. Vi går forrest i kampen mod alle former for racisme. 
Mens alle andre partier bøjer sig for det racistiske hegemoni, fast-
holder Enhedslisten at skillelinjerne ikke går mellem folkeslag, men 
mellem klasser. 

Begrundelse
Enhedslisten har brug for at have en skarp antiracistisk profil. Dette 
behov er blevet skærpet markant det sidste år. Især ovenpå DFs frem-
march i meningsmålingerne, den skærpede tone i debatten og PEGI-
DAs opkomst rundt omkring i Europa, hvor vi ser store demonstrati-
oner med et racistisk, islamofobisk budskab, har vi brug for at marke-
re os på området. Vi har brug for en aktuel antirascistisk udtalelse, 
hvor vi samler de vigtigste punkter af vores analyse af den nuværen-
de politiske situation, så vi kan bruge dem aktivt i vores arbejde, både 
parlamentarisk og udenomsparlamentarisk. På gaden har Enhedsli-
sten har været en aktiv del af de demonstrationer, der er blevet ar-
rangeret mod PEGIDA mange steder i Danmark. Årsmødets vedtagel-
se af denne udtalelse vil være et godt redskab i det arbejde, idet vi vil 
have et klart, stærkt antirascistisk mandat når vi indgår som en del af 
bevægelserne, og i vores øvrige undenomsparlamentariske arbejde. 

 
Stillet af Reinout Bosch, Nordvest, Bodil Garde, Albertslund, Jean-
ne Toxværd, Gentofte, Maria Temponeras, Skanderborg, Cecilie Roed 
Schultz, Fredericia, Marc Hast Knudsen, Fredericia, Mads Glitnir Jøns-
son, Ydre Nørrebro, Allan Krautwald, Svendborg, Nicolaj Brasgaard, 
Høje Taastrup, Daniel Nayberg, Roskilde. 

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det. (Stemmetal på HB-mødet: For 12/imod 5/undlader 1)

Enhedslisten har en klar profil på dette område og flere tid-
ligere beslutninger, som fuldt ud muliggør at både valgte re-
præsentanter, lokalafdelinger og medlemmer bredt set kan 
indgå i antiracistisk arbejde på forskellige niveauer.

HB henviser til udtalelsen der blev vedtaget 7. marts og 
overvejer løbende i forbindelse med udviklingen af den poli-
tiske situation, hvorvidt der er behov for yderligere analyser 
og/eller udtalelser på området.

4.3 Forslag til antiracistisk årsmødeudtalelse
Enhedslisten vil have international solidaritet. Vi siger nej til ra-
cisme og diskrimination. Enhedslisten mener, at samfundet skal 
indrettes, så alle mennesker sikres lige rettigheder. Enhedslisten 
ønsker ikke at nogle menneskers muligheder indskrænkes, eller at 
der forekommer diskrimination på baggrund af hudfarve, køn, re-
ligion, nationalitet, seksualitet eller handikap. Enhedslisten kæm-
per imod diskrimination og racisme, uanset hvordan den manife-
sterer sig.

For Enhedslisten er frihed en afgørende værdi. Derfor forsvarer 
vi friheden. Vi forsvarer det enkelte menneskes frihed til at søge ar-
bejde, bolig og uddannelse, hvor hun eller han ønsker. Vi forsvarer 
det enkelte menneskes frihed til at gå klædt, som hun vil. Vi forsva-
rer religionsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Vi forsvarer 
friheden til at organisere sig i fagforeninger og strejke. Vi forsva-
rer friheden, uanset hvem der antaster den. Men vi er opmærksom-
me på, at det er den politiske og økonomiske elite i Danmark, der har 
magten til for alvor at indskrænke friheden i Danmark.

Højrepopulismen antaster frihedsrettighederne, derfor afviser 
vi højrepopulismen. Vi afviser alle højrepopulistiske forsøg på at 
skabe frygt og fjendskab. Vi afviser højrepopulismens hetz mod mi-
noriteter. For Enhedslisten er solidaritet en afgørende værdi. Der-
for byder vi alle arbejdere velkommen, hvis de vil organisere sig i en 
fagforening og arbejde inden for de rammer, der er udstukket i over-
enskomsterne. For Enhedslisten er internationalisme en afgørende 
værdi. Derfor afviser vi arbejdsgivernes forsøg på at spille danske 
arbejdere ud imod arbejdere fra andre lande. Hvis nogen får en la-
vere løn, end vi gør i Danmark, er det deres løn der skal hæves, og 
ikke de danske lønninger der skal sænkes. For Enhedslisten er med-
menneskelighed en afgørende værdi. Derfor ønsker vi, at Danmark 
skal gøre langt mere for at hjælpe de mennesker, der flygter og sø-
ger asyl. De der flygter til, eller søger asyl i, Danmark, skal hjælpes i 
Danmark.

 
Stillet af Martin Basse Jensen, Silkeborg, Tenna Vebert Birk, Greve/
Solrød, Steen Knøster Rasmussen, Høje Tåstrup, Allan Krautwald, 
Svendborg, Mogen Juclos Julsdorf, Slagelse, Jeanne Toxværd, Gen-
tofte, Benny Allermand, Amager Øst, Ole Søderquist, Slagelse, Cas-
per Back Junker Kennild, Viborg, Poul Erik Kristensen, Silkeborg, Bjar-
ne Thyregod, Tårnby/Dragør, Nicolaj Brasgaard, Høje Tåstrup, Nick-
las Hein Jensen, Svendborg, Sanimir Sekulic, Ikast/Brande, Søren El-
lemann Petersen, Assens, Josefine Kjeldsen, Amager Vest, Marianne 
Rosenkvist, Amager Vest, Ole Andersen, Silkeborg, Jakob Lausch 
Krogh, Albertslund.

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det. (Stemmetal på HB-mødet: For 12/imod 5/undlader 1)

Enhedslisten har en klar profil på dette område og flere tid-
ligere beslutninger, som fuldt ud muliggør at både valgte re-
præsentanter, lokalafdelinger og medlemmer bredt set kan 
indgå i antiracistisk arbejde på forskellige niveauer.

HB henviser til udtalelsen der blev vedtaget 7. marts og 
overvejer løbende i forbindelse med udviklingen af den poli-
tiske situation, hvorvidt der er behov for yderligere analyser 
og/eller udtalelser på området.

4.4 Udtalelse om Enhedslistens politiske analyse 
af Islamisk Stat
I kølvandet på borgerkrigen i Syrien er den militante islamistiske 
gruppe Islamisk Stat (ISIL) vokset frem som en betydelig del af oprø-
ret, og de opererer på nuværende tidspunkt både i Irak og Syrien med 
betydelig effekt. ISIL henretter konsekvent civile med grusomme 
metoder, og truer bl.a. overlevelsen af det kurdiske mindretal  Syrien. 
Som reaktion på ISILs fremfærd stillede regeringen, efter forespørg-
sel fra både den irakiske og amerikanske regering, i september 2014 
et forslag om et ”yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsat-
sen imod ISIL”. Dette involverede bl.a. at danske F-16 kampfly, hvis for-
slaget skulle blive vedtaget, ville deltage i bombningen af ISIL. Forsla-
get blev vedtaget sikkert i Folketinget, dog uden støtte fra Enhedsli-
sten, som derimod stillede et modforslag. Enhedslistens modforslag, 
fremført af Nikolaj Villumsen, lagde i stedet op til ”støtte til kurder-
nes kamp mod ISIL i Syrien”. Forslagets kerne var, at der skulle ”sendes 
våben og humanitær hjælp til de kurdiske områder i Syrien, så de kur-
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diske styrker kan forsvare sig mod angreb fra terrororganisationen 
ISIL”.  Grundet de dårlige erfaringer med vestlige, militære interven-
tioner i Mellemøsten, argumenterede Enhedslisten altså for, at man 
i stedet for selv at engagere sig militært, burde støtte de lokale, de-
mokratiske kræfter i kampen imod ISIL. Førnævnte var den primæ-
re pointe i Enhedslistens politik overfor ISIL i den efterfølgende de-
bat, både i Folketingssalen, men også generelt i den offentlige debat. 
I udgangspunktet er forslaget selvsagt på ingen måde problematisk i 
sig selv, men Enhedslisten bør altid søge den dybereliggende årsag til 
en problemstilling, i stedet for at betragte den overfladisk og unuan-
ceret, som andre partier typisk gør. Analyse af den ekstremistiske is-
lamise i Mellemøsten er altså ikke dybdegående nok, og stemmer ikke 
overens med en marxistisk og socialistisk ideologi. Som marxist må 
religionen, og især den ekstremistiske religion (ISIL), være udtryk for 
ringe materielle kår. Religionen fungerer, med Marx’ ord, som ”opium 
for folket”, og religionen som koncept bliver altså løftet om et idyllisk 
efterliv, når det jordiske liv ikke er utilstrækkeligt. Derfor må Enheds-
listen, som socialister, anse ekstremistiske religiøse bevægelser så-
som ISIL, som et resultat af kontinuerlig fattigdom. Derved bliver ISIL, 
Al-Quada og andre ekstremistiske organisationer, baseret i Mellem-
østen, et direkte resultat af Vestens kontinuerlige økonomiske un-
dertrykkelse af de mindre udviklede dele af verden. Kritikken af ISIL, 
Al-Qaeda og lign. organisationer, skal altså følges op af en kapitalis-
mekritik. Derfor må Enhedslistens politik overfor ISIL, og dermed den 
religiøse ekstremisme generelt, være, at man bør søge at forbedre de 
materielle kår i Mellemøsten. Enhedslistens grundlæggende forstå-
else af religiøs ekstremisme, som udtrykker sig i kynisk ondskab, må 
altså altid være, at det bunder i materiel nød, og derved bliver en ka-
pitalismekritik.

 
Stillet af Joachim Willer Holm, Furesø, Jacob Willer Holm, Furesø, Espen 
Kristensen, Furesø.

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det.

Det er ikke klart, hvad formålet med forslaget er, men det 
ligger i forlængelse af den hidtidige førte linie på området.

4.5 Om ansættelser i Jylland
Inden udgangen af 2015 skal der være ansat mindst to sekretærer 
med fuldtidsbase i Jylland. I første omgang skal disse medarbejdere 
dække afdelinger inden for området: Silkeborg, Randers, Horsens, 
Århus og Aalborg. Det øvrige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne skal 
dækkes fra kontorene i København og Odense. De nye stillinger kan 
besættes ved nyansættelse eller frivillige omplaceringer.

Dette forslag skal ses som en udmøntning af beslutningen fra 
forrige årsmøde om, at antallet af ansatte vest for Storebælt samlet 
skal udgøre en tredjedel af den samlede stab i landsorganisationen. 
Med vores nuværende niveau (15-17 ansatte) giver en målsætning 
om 1/3 minimum fem ansættelser vest for Storebælt.

En sandsynlig fremgang ved det kommende valg vil give økono-
misk mulighed for at indfri beslutningen. Skulle dette mod forvent-
ning ikke holde stik, kan implementeringen udskydes til 2016, så der 
er tid til de nødvendige omprioriteringer.

Stillet af bestyrelsen i Enhedslisten Randers og bestyrelsen i Enheds-
listen Århus.

HB anbefaler at dette forslag behandles i forbindelse med or-
ganisatorisk hovedforslag.

Det er vigtigt at denne type beslutninger og prioriteringer 
indgår i en samlet, langsigtet prioritering.

HB anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på HB-mødet: For 
10/imod 5/undlader 2)

Et flertal i HB har tidligere fortolket årsmøde beslutningen 
fra 2014, på en sådan måde,at provinsen ikke kun forstås som 
Jylland, men også Fyn, Vestsjælland, Lolland-Falster og Born-
holm, hvilket forslaget ikke gør. Samtidig er det besluttet at  
kvoten skal beregnes ud fra hvilke funktioner på Landskon-
toret der meningsfuldt kan placeres på et eller flere provins-
kontorer. 

4.6 Om ulighed
I kampen mod ulighed skal det stærkt fremhæves at uligheden er 
ved at knuse demokratiet.

Begrundelse
»Gabet mellem de rigeste og resten vokser hurtigt«, konstaterer 
Oxfams chef, Winnie Byanyima. Den rigeste hundrededel har alle-
rede øget sin andel af verdens samlede værdier til 48 procent fra 44 
procent i 2009. I 2016 vil andelen passere de 50 procent ifølge Ox-
fam. I snit er hver person i denne gruppe god for 2,7 millioner dol-
lar (cirka 17 millioner kroner http://politiken.dk/oekonomi/gloeko-
nomi/ECE2515571/superrige-ejersnart-halvdelen-af-verdens-rig-
domme/.

Ud over de rigestes betaling til politikere, har kernen af de rige-
ste, meget stor indflydelse grundet finansmarkedets organisering. 
http://ing.dk/artikel/det-nye-oligarki-sidder-pa-verdensokonomi-
en-124235

Stillet af John Littau, Esbjerg, Kis Eck Sørensen, Esbjerg, Lisbet Skou, 
Esbjerg, Michael Møss, Nørrebro, Alexander Aldrige Jensen, Esbjerg, 
Arne Falk Madsen Nordvest, Poul Eck Sørensen, Esbjerg.

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 3/undlader 2)

Forslagene 4.6, 4.7 og 4.8 har ikke karakter af selvstændige 
forslag. Grundlovsgruppen overvejer om forslagene kan ind-
arbejdes i forslaget til demokratiudtalelse.

4.7 Om direkte demokrati
Enhedslisten skal arbejde for direkte demokrati, således at befolk-
ningen kan stemme om love / lovforslag ved at indsamle et antal 
underskrifter og derefter forkaste eller vedtage en lov.

Begrundelse
Det kunne / kan i flere situationer været befolkningens redning. Lis-
sabontraktaten, salg til Goldman Sachs, kommende salg af f.eks. Se-
ruminstituttet m.m.

Stillet af John Littau, Esbjerg, Kis Eck Sørensen, Esbjerg, Lisbet Skou, 
Esbjerg, Michael Møss, Nørrebro, Arne Falk Madsen Nordvest, Poul Eck 
Sørensen, Esbjerg.

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 4/undlader 1)

Forslagene 4.6, 4.7 og 4.8 har ikke karakter af selvstændige 
forslag. Grundlovsgruppen overvejer om forslagene kan ind-
arbejdes i forslaget til demokratiudtalelse.

4.8 Om afgivelse af suverænitet
Enhedslisten skal arbejde for at et antal medlemmer i folketinget 
kan kræve undersøgelse af om et flertal er ved at afgive suveræni-
tet uden den nødvendige afstemning. 

Folketinget skal betale for undersøgelsen ved højesteret, som 
skal klare opgaven inden for en fastsat tid.

http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2515571/superrige-ejersnart-
http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2515571/superrige-ejersnart-
http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2515571/superrige-ejersnart-
http://ing.dk/artikel/det-nye-oligarki-sidder-pa-verdensokonomien-124235
http://ing.dk/artikel/det-nye-oligarki-sidder-pa-verdensokonomien-124235
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Begrundelse
Grundlovskomiteens arbejde viser, at den nuværende proces er alt 
for besværlig.

F-eks skulle det være muligt at lade finanspagten blive under-
søgt. Med dens vedtagelse er det jo ikke muligt at benytte sig af 
Keynes̀ s teorier f.eks.

Stillet af John Littau, Esbjerg, Kis Eck Sørensen, Esbjerg, Lisbet Skou, 
Esbjerg, Michael Møss, Nørrebro, Alexander Aldrige Jensen, Esbjerg, 
Arne Falk Madsen Nordvest, Poul Eck Sørensen, Esbjerg.

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 4/undlader 1)

Forslagene 4.6, 4.7 og 4.8 har ikke karakter af selvstændige 
forslag. Grundlovsgruppen overvejer om forslagene kan ind-
arbejdes i forslaget til demokratiudtalelse.

4.9 Ændringsforslag til Enhedslistens vedtagelse 
om prostitution
Generel begrundelse: Vi mener, at Enhedslistens gældende politik 
skal ændres via ændringsforslag til den gældende politik, og ikke 
gennem at stemme om helt nye papirer. Vi mener, at der er behov 
for ændringer i den gældende politik omkring prostitution, især for 
at være konsekvent i forhold til vores vedtagne målsætning om at 
afskaffe prostitution, og derfor stiller vi ændringsforslagene. 

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Jean Thierry, Nordvest.

4.9.1 ÆF 1:
”Et centralt element i denne indsats er arbejdet for afkriminalise-
ring og sociale tiltag på området.”

Ændres til:
 ”Et centralt element i denne indsats er arbejdet for sociale tiltag på 
området.”

Begrundelse:
Det er ikke kriminelt at være prostitueret og der er heller ikke for-
slag om, at det skal være det. ”Afkriminalisering” derudover er et 
meget vidt begreb og der er en række forhold i prostitutionsindu-
strien, der er og bør være kriminelt og strafbart.

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Jean Thierry, Nordvest.

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 4/undlader 1)

Forslagene 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 og 4.9.4 er ÆF til prostituti-
onsvedtagelsen, der ikke er på dagsordenen.

4.9.2 ÆF 2:
”Enhedslisten vil desuden støtte sexsælgernes egen organisering 
og kamp for bedre vilkår.”

Ændres til:
”Enhedslisten vil desuden støtte prostitutionsoverlevernes egen 
organisering.”

Begrundelse: 
”Sexsælgere” er et markedsliberalistisk begreb, og kan endda for-
stås meget bredere end den prostituerede selv. Prostitutionsover-
leveres problemstillinger er komplekse og organisering i netværk/
foreninger vil styrke prostitutionsoverlevernes vilkår. At støtte de-

res organisering passer perfekt med vores målsætning om at af-
skaffe prostitution.

Stillet af Jeanne Toxværd og Jean Thierry

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 4/undlader 1)

Forslagene 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 og 4.9.4 er ÆF til prostituti-
onsvedtagelsen, der ikke er på dagsordenen.

4.9.3 ÆF3:
”Der bør ikke indføres forbud mod sexkøb i straffeloven, da dette vil 
marginalisere mennesker i prostitution yderligere, og er ødelæg-
gende for en skadesreducerende tilgang”

Ændres til:
 ”Der skal indføres et forbud mod at købe sex, da det er køberen, der 
har et valg, og efterspørgslen der er årsag til prostitutionen. Et for-
bud forholder sig konkret til det uacceptable i at udnytte et andet 
menneske på den måde som køberne gør. Et forbud vil ændre hold-
ningen til købesex især blandt unge, mindske efterspørgslen, gøre 
Danmark mindre attraktivt som marked for handel med mennesker 
og samlet set give mindre prostitution.”

Begrundelse:
Menneskehandlernes vilkår forringes når salg af seksuelle ydelser 
forringes. Køb af seksuelle ydelser er en del af den undertrykkende 
seksualiserede vold mod kvinder, som har stor betydning også for 
kvinder uden for prostitution.

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Jean Thierry, Nordvest.

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 4/undlader 1)

Forslagene 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 og 4.9.4 er ÆF til prostituti-
onsvedtagelsen, der ikke er på dagsordenen.

4.9.4 ÆF4:
”Enhedslisten vil desuden sikre konkret og solidarisk opbakning til 
den internationale organisering af sexsælgere og kampen for ret-
tigheder til sexsælgere på globalt plan.”

Ændres til:
”Enhedslisten vil desuden sikre konkret og solidarisk opbakning til 
den internationale organisering af prostitutionsoverlevere og kam-
pen for rettigheder til alle socialt udsatte kvinder på globalt plan.”

Begrundelse:
Intet menneske er en handelsvare som man har ret til at købe og for-
bruge. Enhedslisten kæmper både nationalt og internationalt for at 
menneskerettighederne overholdes og forbedres. ”Sexsælgere” er et 
markedsliberalt begreb og ”organisering af sexsælgere” handler ofte 
i praksis i høj grad om at udbrede og udbygge prostitutionsindustrien. 
Vores konkrete og solidariske opbakning til organisering og skal gå til 
alle socialt udsatte i verden, herunder ikke mindst kvinder. Vores op-
bakning bør ikke tjene til at fastholde folk i prostitution.

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Jean Thierry, Nordvest.

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 4/undlader 1)

Forslagene 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3 og 4.9.4 er ÆF til prostituti-
onsvedtagelsen, der ikke er på dagsordenen.



26 Årsmøde 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

4.10 Forslag til Enhedslistens produktions-  
og erhvervspolitiske program

1. Indledning
Hvad skal Danmark leve af i en verden præget af international ar-
bejdsdeling og en benhård konkurrence på markederne? Hvad gør 
vi ved arbejdsløsheden, forbrugskrisen, investeringskrisen, den so-
ciale krise, demokratiets problemer og den økologiske og klimamæs-
sige krise?

De borgerlige politikere og økonomers svar på arbejdsløsheds- 
og investeringskrisen er udviklingen af en nyliberalistisk konkur-
rencestat. Konkurrencestaten indebærer lavere  lønninger ved at 
øge udbuddet af arbejdskraft. Den vil forringe velfærdsydelser, øge 
uligheden og den prioriterer ikke miljø og bæredygtighed, demo-
krati og indflydelse. Den vil løse vore økonomiske problemer ved en 
konkurrenceevnestrategi, hvor vi eksporterer os ud af krisen. Men 
den strategi har alle lande, så hermed er vi lige vidt. Resultatet bli-
ver et kapløb henimod stadig dårligere vilkår for almindelige men-
nesker.

Enhedslistens endemål er socialisme, fælleseje af produktions-
midler. Vi forestiller os en fremtid med større lokal selvforsyning, 
men ikke uden international arbejdsdeling. Vi skal derfor sikre os, 
at vi kan eksportere til andre lande for at kunne importere. Men En-
hedslisten går en anden vej end konkurrencestatens. Vi vil i stedet 
en produktions- og erhvervspolitik, der fremmer de demokratiske, 
rød-grønne produktivkræfter og en løbende omlægning af produk-
tion og forbrugsmønster i bæredygtig retning.

 
Enhedslistens produktions- og erhvervspolitik bygger på en demo-
kratisk rød-grøn omstillingsproces:
•	 Omstilling af produktion og forbrug med nedsættelse af det 

økologiske fodaftryk og afkobling af produktion og produktiv-
kraftudvikling fra en miljø- og klimaødelæggende vækst. Vi 
vil mindske transportbehovet gennem en mere lokal produk-
tion, udvikle en mere miljø- og klimavenlig teknologi og udvik-
le en cirkulær økonomi, hvor alle elementer i det enkelte pro-
dukt bliver genanvendt. Desuden vil vi fremme dækningen af 
de ikke-materielle velfærdsbehov, som tryghed, omsorg, læ-
ring, kulturel udfoldelse og tid til hinanden på bekostning af 
materielt forbrug.

•	 Udvikling af en behovs- og velfærds- og lighedsorienteret politisk 
styring af produktionen med en højere grad af fælles demokrati-
ske prioriteringer på bekostning af de ”blinde markedskræfter”. 
Vi vil et produktions- og forbrugerdemokrati med øget borger- og 
lønarbejdermagt, gode arbejdspladser og lønninger, nye ejerfor-
mer og nye former for kreditgivning.
 

Enhedslistens produktions- og erhvervspolitiske program er et re-
formprogram, der løbende udbygges med politikker for de enkelte 
produktions- og erhvervssektorer. Det kan f.eks. ske som svar på 
lukningen af et slagteri.

2. En behovs-, velfærds- og lighedsstyret produktion
En behovsstyret udvikling er defineret ved, at den skaber tilstræk-
keligt med livsfornødenheder som føde, tøj, boliger og andre materi-
elle goder af stadig bedre kvalitet, der sammen med skabelsen af en 
stadig bedre service og mere frihed giver højere livskvalitet for folk 
i almindelighed. Hvad det nærmere dækker afhænger af den sociale 
og historiske situation, mennesket befinder sig i.

Nogle goder bør være skattefinansierede og derfor gratis tilgæn-
gelige for den enkelte. Det gælder f.eks. lægehjælp, herunder tand-
læge, lægeordineret medicin, daginstitutioner og skoler, herunder 
skole- og institutionsmad, handicap- og hjemmehjælp, og væsentli-
ge dele af kulturudbuddet. Rammerne for disse goders udformning, 
fordeling og offentlige finansiering fastsættes politisk af folkevalg-

te i dialog med brugere, ansatte og deres repræsentanter på natio-
nalt eller lokalt niveau.

Andre goder bør forbydes, når det er samfundets opfattelse, at 
de er i konflikt med andre væsentligere behov og prioriteringen af 
sundhed, miljø og bæredygtighed. Det gælder f.eks. produkter, hvis 
tilblivelse eller egenskaber ikke opfylder minimumskrav inden for 
arbejdsforhold, miljø- og bæredygtighed.

Nogle goder kan være offentligt støttede f.eks. offentlig trans-
port, sunde og basale fødevarer. Andre goder kan være belagt med 
afgifter f.eks. privatbilisme og usunde fødevarer.

Endelig vil der være frembringelse og salg af varer, hvis priser 
alene er bestemt af produktionsomkostninger og markedets efter-
spørgsel. Enhedslisten ønsker altså, at markedet skal reguleres og 
begrænses stadig mere end det sker i dag.  Den disponible indkomst 
skal udlignes mere, så der bliver et mere frit valg for alle borgere. 
Samtidig skal forbrugerne styrkes ved at de organiserer sig og ved 
at udbuddet af varer bliver mere gennemsigtigt ved bl.a. at anven-
de et etisk mærke.

 
 Enhedslisten vil arbejde for:
•	 at der sikres en højere grad af økonomisk lighed ved at øge be-

skatningen af de højere indkomster, genindføre formuebeskat-
ningen og hæve niveauet for overførselsindkomster.

•	 at økologiske fødevarer fritages for moms, for at fremme omlæg-
ningen til en økologisk og mere bæredygtig produktion og forbrug 
af økologiske varer.

•	 at afgifter på benzin, brændselsolie, el (fra ikke vedvarende ener-
gikilder), vand, cigaretter, øl og spiritus hæves, for at begrænse 
forbrug og produktion af disse varer.

•	 at der gives økonomisk kompensation til borgere med lave ind-
komster, hvis der indføres  afgifter, der vender den tunge ende 
nedad.

•	 at bloktilskuddet til kommuner og regioner hæves, så velfærds-
ydelserne kan forbedres og uligheden begrænses, bl.a. via gratis 
daginstitutioner og mad i daginstitutioner og skoler, samt mere 
personale til pasning, undervisning og pleje.
 

Den offentlige sektor kan påvirke forbrugs-, produktions- og er-
hvervsomlægningen både herhjemme og internationalt ved at 
stille generelle krav til offentlige indkøb og etablere et etisk mær-
ke. Den offentlige sektor kan endvidere stimulere en demokratisk 
rød-grøn omstillingsproces gennem offentlige investeringer, forsk-
ningsinitiativer og fradragsmuligheder.

 
Enhedslisten vil i Folketinget, regionerne og kommunerne arbejde 
for at det offentlige køber:
•	 De billigste varer, der opfylder en defineret kvalitet og holdbar-

hed.
•	 Varer, der er miljøvenlige og fremstillet på et bæredygtigt grund-

lag.
•	 Varer og tjenester, der er fremstillet på arbejdspladser med or-

dentlige løn- og arbejdsforhold.
•	 Varer og tjenester fra virksomhederne, der betaler skat i pro-

ducentlandet, samt har åbenhed i leverandørkæder og kon-
trol med, at forholdene er i orden. Der skal gælde kædeansvar 
så langt tilbage i leverandørkæden, som det er væsentligt og 
praktisk muligt. Virksomhederne skal endvidere tage uddan-
nelsesmæssige, sociale og demokratiske hensyn, f.eks. ved at 
købe hos socialøkonomiske virksomheder og virksomheder, 
der er ejet og drevet demokratisk eller har en væsentlig bru-
gerindflydelse.
 

Enhedslisten vil i Folketinget fremsætte forslag om en stats-
lig mærkningsordning - gerne i samarbejde med andre lande. Må-
let er, at sikre information til forbrugerne om miljø samt løn- og ar-
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bejdsforhold under produktionen samt om leverandøren overholder 
ILO-rettigheder og betaler skat. 

3. Udviklingen af de demokratiske, rød-grønne 
produktivkræfter
Demokrati er mere end beslutninger om fælles offentlige anliggen-
der. Demokrati er også en produktivkraft, en faktor i produktionen, 
som øger mængden og kvaliteten af produktionen. De borgerlige øko-
nomer ser produktionen som resultat af en proces, hvor der indgår 
naturressourcer, kapital, teknologi og arbejde. Vi anser demokrati for 
den afgørende drivkraft i samfundsudviklingen og i produktionen.

Den grønne politiske bevægelse begyndte med modstanden mod 
a-kraft. Den skabte grundlaget for vindmølleproduktionen, fjerne-
varmeforsyningen m.m. Det gav Danmark en konkurrencefordel i 
forhold til andre lande.

På samme måde skabte arbejderbevægelsens røde velfærdsstat 
grundlaget for at danske høreapparater har en førende position på 
verdensmarkedet. Danmark var det første land, hvor tunghøre bor-
gere fik skattefinansierede høreapparater. Det skabte springbrættet 
til verdensmarkedet. Insulinproduktionen har en lignende historie.

Man hylder ofte markedet, den politiske og erhvervsmæssige eli-
te og fremragende specialiserede fagfolk uden at opdage, at den væ-
sentligste kraft bag mange fremskridt er demokratiets folkelige be-
vægelser og deres engagement i udviklingen af fremtidens samfund.

Demokrati og rød grøn bevidsthed skal anerkendes som en pro-
duktionsfaktor i virksomhederne på linie med kapital, råstoffer og 
arbejdskraft. Demokrati er en forudsætning for Enhedslistens pro-
duktions- og erhvervspolitik.: Det er mest retfærdigt at alle i pro-
duktionsprocessen har indflydelse på, hvad de er med til at produ-
cere. Demokratisk deltagelse giver sammen med rød-grøn bevidst-
hed mere engagement på arbejdspladsen, innovation og ansvar for 
produktion og forbrug. 

Demokrati, fantasi, kreativitet og innovation læres, udvikles og ud-
foldes ved at praktisere dem i form af samtaledemokrati, deltagerde-
mokrati, selvforvaltning og medbestemmelse. Derfor skal det priori-
teres i institutioner og skoler, på arbejdspladser og i erhvervsliv.

Enhedslisten tager initiativ til en undersøgelse om hvorvidt der 
er en sammenhæng mellem virksomhedernes demokratiske prak-
sis og deres indtjening og overlevelse.

4. Demokrati i produktionen
I privatejede produktionsvirksomheder er samfundets, medarbej-
dernes og forbrugernes direkte og formelle indflydelse minimal. Af-
taler på arbejdsmarkedet, på virksomheden og lovgivningen modi-
ficerer dette. I Danmark findes der f.eks. MEDaftaler, hvor de ansatte 
kan kræve forhandlinger om væsentlige spørgsmål i virksomheden. 
Men ledelsen har i realiteten ledelsesretten. Enhedslisten kræver, 
at medarbejderne skal have reel medindflydelse på virksomhedens 
beslutninger, fordi beslutningerne ikke alene har betydning for 
virksomheden, men for medarbejderne og hele samfundet.

En styrkelse af brugere, forbrugere og ansattes indflydelse giver 
bedre produkter. Brugere og forbrugere er gode ”kvalitetseksperter”. 
De har en umiddelbar interesse i det, virksomheden skaber. Ansattes 
indflydelse giver større arbejdsglæde, bedre arbejdsvilkår og arbejds-
miljø, hvilket er fremmende for kvalitet og produktivitet. Ansattes 
indflydelse giver også en bedre arbejdsorganisering, fordi de kender 
arbejdsprocessen og dens problemer. Indsigt og innovation kan frem-
mes gennem rotationsordninger. Forudsætningen for de positive re-
sultater er naturligvis, at også de ansatte får noget ud af det.

Enhedslisten udarbejder et forslag til lov for virksomhedsråd i virk-
somheder med over 10 ansatte bestående af de ansatte eller deres 
repræsentanter og repræsentanter for ledelsen.
•	 De ansatte skal have reel medbestemmelse på deres egne ar-

bejdsvilkår og arbejdsmiljø.

•	 De ansatte skal have rettidig høringsret, når det handler om stør-
re beslutninger om virksomhedens økonomi, miljø, investeringer, 
omstruktureringer og outsourcing.

5. Alternative virksomhedsformer.
Det kapitalistiske økonomiske system er udemokratisk, fordi mag-
ten ligger hos et lille mindretal, der ejer kapitalen og ressourcerne 
og fordi de tilegner sig og råder over den opnåede profit. Derfor fore-
trækker Enhedslisten andre ejerformer bl.a. kooperativer, hvor pro-
fitten ikke tjener de få private ejeres egne økonomiske interesser

 
De alternative virksomheder som Enhedslisten ønsker fremmet er 
kendetegnet ved:
•	 at der ikke kan udtrækkes kapital til private formål og at virksom-

heden ikke betaler ekstraordinært høje lønninger og giver dyre 
frynsegoder.

•	 at overskud anvendes til virksomhedens fremme eller almene 
formål.

•	 at de enten er direkte ejet af de ansatte og/eller forbrugerne el-
ler deres demokratiske organisationer eller medlemmer af disse 
organisationer.

•	 at de har et socialt, økologisk og et anerkendt behovsorienteret 
sigte.
 

Disse virksomheder kan være organiseret som kooperativer, social-
økonomiske virksomheder, offentlig produktion, medarbejderejede 
virksomheder og andelsvirksomheder.

De alternative virksomheder er væsentlige for udviklingen af en 
miljømæssig og social bæredygtig økonomi og kan bidrage aktivt 
til en omstilling af produktionen. De alternative ejerformer er gode 
som virksomhedsform for nogle innovative mennesker, fordi de er 
demokratiske. De kan hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet og 
give mennesker med handikap og sårbarhed en værdig beskæfti-
gelse. De har ofte vist sig bedre til at klare økonomiske kriser og sik-
re forsyningen af varer og tjenesteydelser til borgerne, da profitten 
til ejerne ikke er formålet med produktionen.

Enhedslisten tager initiativ til en lovgivning om alternative virk-
somhedsformer, der er demokratisk drevet, producerer bæredyg-
tigt og hvor overskud, der anvendes som en udelelig reserve, skal 
være skattefri.

6. Kommunal og statslig produktion
Megen produktion af tjenesteydelser foregår allerede i den offentli-
ge sektor – især i kommunerne og regionerne – som er styret af valg-
te politikere. Enhedslisten mener, at offentlig produktion skal frem-
mes. Kommuner og regioner kan allerede inden for kommunalfuld-
magtens rammer fremme lokal offentlig produktion.

Enhedslisten er imod privatisering og kræver i stedet fuld sam-
fundsovertagelse og demokratisering af store privatiserede virk-
somheder, fordi:

Borgerne har krav på sikkerhed og tryghed, når det gælder vitale 
ydelser for hele samfundet.

Enhedslisten støtter ikke OPP – offentlige-private projekter - hvor 
private, kapitalfonde og pensionskasser står for finansieringen af of-
fentlige projekter, fordi de for dyre for samfundet i det lange løb. Regi-
oner og kommunerne skal i stedet kunne låne i Nationalbanken.

For at styrke gennemførelse af samfundets sociale og grønne 
mål og sikre demokratisk kontrol med vital kommunikation, viden 
og personfølsomme oplysninger er det nødvendigt, at samfundets 
infrastruktur er på offentlige hænder.

 
Enhedslisternes afdelinger og repræsentanter i folketinget, kom-
muner og regioner vil arbejde for, at
•	 Lov om social service udnyttes til at tilbyde alternativ beskæfti-

gelse til arbejdsdygtige med nedsat arbejdsevne.
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•	 Der oprettes landbrug, som kan producere fødevarer til egne in-
stitutioner

•	 At kommunale energirenoveringsopgaver styres som en kommu-
nal myndighedsopgave og udføres af en kommunal håndværke-
rafdeling

•	 Offentlig produktion skal være deltagerstyret, skabe gode jobs og 
være miljørigtig og økologisk.

•	 Staten opretter produktion, hvor der ikke er national konkurren-
ce f.eks. DSB vedligehold

•	 Store dele af forsyningssektoren og infrastrukturen tilbageføres 
til offentligt regi:

DONG Energy, Post Danmark, der udspaltes fra PostNord A/B, 
Nets, Københavns Lufthavne A/S, DSB Gods, vand og spilde-
vand, m.fl.

 7. Lokal produktion
Nogle områder i landet er de senere år blevet tømt for produktions-
virksomheder, håndværk og detailhandel. Det kan være meget øde-
læggende for mennesker ikke at være i samspil med andre og at 
være uvirksomme. Funktionstømning af landdistrikterne skyldes 
koncentrationen i de nærmeste store byer og butikscentre, hvor-
til al efterspørgsel retter sig. Derfor skal det være muligt at etab-
lere forskellige modeller for byttehandel, timebanker og lokal valu-
ta. Fødevarefællesskaber er aktuelle eksempler på lokale initiativer, 
der giver adgang til forsyninger af lokale varer uden om detailhan-
del.

 
Enhedslisten vil arbejde for:
•	 etablering af samfundsbank, som kan udlåne til køb af ejerbolig 

og investering i virksomheder i vandkantsdanmark.
•	 kommunal produktion
•	 lov om byttehandler, timebanker og lokalvaluta indenfor et be-

grænset geografisk område og omfang.

8. Banker og kreditvirksomheder
Finanskrisen har lært os at liberaliseringen af bankerne var en fejl. 
Nogle banker er blevet så store og har så mange funktioner at de 
ikke kan gå konkurs uden at det har meget store konsekvenser for 
samfundsøkonomien. Under finanskrisen har staten grebet ind og 
forhindret bankkrak i stor stil, men uden at genindføre kontrol med 
pengepolitikken og uden at stække bankernes magt.

Enhedslisten ønsker at oprette en samfundsbank, en statsbank, 
som skal være gratis at bruge for almindelige borgere og som kan 
tage hensyn til almene samfundsinteresser. F.eks. skal det være 
muligt for indbyggere i fattige kommuner at låne penge på rimelige 
vilkår til huskøb og virksomheder.

 
Enhedslisten vil arbejde for:
•	 Opdeling af de store banker i normal bankforretning, kreditinsti-

tution og investeringsbank samt genindføre konkurrencen på fi-
nansmarkedet.  

•	 Skat på valutahandel og handel med værdipapirer, for at mindske 
spekulation, specielt den computerdrevne. 

•	 Oprettelse af en samfundsbank med udlån til alternative ejerfor-
mer, låntagere i udkantsdanmark og med gebyrfri indlånskonto 
til borgere uanset indkomst.

•	 Kommuners og regioners bankforbindelse bliver Samfundsban-
ken 

9. Private virksomheder
Krisen lukker virksomheder, fordi profitten er utilstrækkelig, eller 
de kører med underskud. Andre virksomheder, afdelinger og opga-
ver flytter til udlandet.

Dermed overtager fællesskabet (den offentlige sektor) en øko-
nomisk byrde med forsørgelsen af de tidligere ansatte og mang-

lende skatteindtægter. Samfundets sociale omkostninger er 
større end hvad underskud og manglende profit beløber sig til i 
den enkelte virksomhed. Det er en systemfejl ved en kapitalistisk 
produktionsmåde, at den sigter efter en maksimering af den pri-
vate profit og ikke indregner konsekvenserne for hele samfun-
det.

 
Enhedslisten vil sikre, at strategisk vigtige koncerners produkti-
onsafdelinger bliver i Danmark og bliver fælleseje.
•	 Der etableres en Virksomhedsfond med forkøbsret til udflytten-

de virksomheders produktionsfaciliteter.
•	 Virksomhedsfonden opkøber virksomheder, der bidrager til ind-

frielse af vedtagne samfundsmål inden for klima, miljø, infra-
struktur (herunder mobildækning), IT, beskyttelse af personda-
ta og samfundsdata. Virksomhedsfonden kan låne i Samfunds-
banken.

•	 Disse virksomheder drives videre som selvstændig offentlig virk-
somhed, kooperativ virksomhed, socialøkonomisk virksomhed,  
kommunal produktion, eller andelsselskab. Uanset form skal de 
have virksomhedsråd, formålsstyring og pligt til vidensdeling.
 

Enhedslisten ønsker via dansk lovgivning at begrænse udflytning 
af virksomheder til udlandet:
•	 Udflytning af virksomheder og afdelinger samt outsourcing af 

opgaver bør kun kunne foregå til lande, som overholder FN-orga-
nisationen ILO’s (International Labour Organisation) standarder 
for ansat arbejdskraft og internationale miljøregler.

•	 Staten skal pålægge virksomheder en udflytningsafgift – opsam-
les i en Virksomhedsfond - såfremt udflytningen samlet set fø-
rer til en større klimaødelæggende CO2-belastning og forurening.

•	 Virksomheder indsætter et fyringsdepositum, der udløses, hvis 
en afskediget medarbejder ikke er i beskæftigelse efter 3 måne-
der. Fyringsafgiften indgår i samme virksomhedsfond som ud-
flytningsafgiften. Ved virksomhedskonkurser træder fyringsde-
positummet ind før andre kreditorers krav.

10. Udenrigshandel 
Danmark er meget afhængig af handel med udlandet. Det vil En-
hedslisten ikke grundlæggende lave om på; vi ønsker fortsat at 
importere råstoffer og halvfabrikata til den indenlandske indu-
stri samt færdigvarer til indbyggerne. Men vi ønsker ikke at Dan-
mark skal presse på for at eksportere danske varer og tjeneste-
ydelser til fattige lande. Vi finder at den nuværende sammenblan-
ding af eksport og udviklingsbistand er en forfejlet udviklings-
strategi og mest er udtryk for dansk økonomisk imperialisme. Vi 
anerkender fattige landes behov for at beskytte deres produkti-
on med importtold og tekniske handelshindringer samt at bruge 
toldindtægter til at opbygge velfærdsinstitutioner og infrastruk-
tur. Enhedslisten vil - på trods af EU - åbne for toldfri import af va-
rer fra fattige lande, for så vidt de er frembragt under hensyn til 
miljø og mennesker. Vi ønsker international samhandel og aner-
kender at mange lande kan være stærkt afhængige af samhan-
del og at handel kan være led i en udviklingsstrategi i fattige lan-
de. Vi ønsker, at Danmark skal sikre sig at handlen bidrager til ud-
vikling til gavn for miljø og mennesker. Indtil EU har udfaset sin 
økonomiske protektionisme - eller Danmark er udtrådt af EU - vil 
Enhedslisten arbejde på at danske importtoldindtægter fra fat-
tige lande overføres til Udviklingsministeriet, så de kommer folk 
i fattige lande til gode. Enhedslisten vender sig imod de symme-
triske handelsaftaler, som EU søger at indgå med regioner i Afri-
ka, Asien, m.v. Specifikt er Enhedslisten imod handelsaftaler, hvor 
der lægges begrænsninger på medlemsstaternes egen lovgivning 
og regeringernes politiske prioriteringer, når de tilgodeser befolk-
ningens behov og interesser over hensynet til markedet og uden-
landske koncerner.
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Enhedslisten vil arbejde for:
•	 en bistandspolitik som hænger sammen med en handelspolitik, 

således at Danmark støtter fattige landes produktionssektor, af-
tager deres produkter og undlader at støtte dansk eksport til dis-
se lande, hvis danske varer skader de fattige landes egen produk-
tion.

•	 regler mod social dumping. Varer, der importeres skal være frem-
bragt under anstændige løn- og arbejdsforhold, eller de skal på-
lægges en importtold, som føres tilbage til det pågældende land 
som støtte til den lokale fagbevægelse eller en NGO anerkendt af 
Folketinget.

•	 en selvstændig handelspolitik – uafhængig af EU – for at tillade 
toldfri import fra fattige lande uden at stille symmetriske krav 
om at de skal afskaffe deres importtold.

•	 en handelspolitik til fordel for udvikling af landene – ikke til at be-
skytte multinationale selskabers interesser.  

Stillet af Per Bregengaard, Nørrebro Blågård, Margit Kjeldgaard, Hel-
singør, Erik Prinds, Vestamager, Søren Kolstrup, Maribo, Tage Vester-
gaard, Sydsjælland Møn, Poul Hviid, Vanløse, Van Presley, Christi-
anshavn, Pelle Andersen-Harild, Frederikssund, Steen Rasmussen, 
Næstved,  – alle medlemmer af Politisk-Økonomisk Udvalg

HB anbefaler at dette forslag ikke bliver behandlet på årsmø-
det, men oversendes til HB, der i samarbejde med PØU arbej-
der videre med udformning og udmøntning af temaet, såle-
des at der i næste HB-periode vedtages et delprogram. (Stem-
metal på HB-mødet: Enstemmigt vedtaget.)

Forslaget har karakter af et delprogram. HB mener, et del-
program bør debatteres grundigere og bredere i hele partiet, 
end der er mulighed for med et forslag under “indkomne for-
slag”. Den kommende HB bør derfor fortsætte samarbejdet 
med PØU om udviklingen af dette politikområde, herunder 
hvad der er brug for i form af program, konkrete handlings-
forslag til f.eks. FTG og KB-medlemmer mm.

4.11 Overordnet kampagne for Grøn omstilling  
og Lighed 
Enhedslisten tager 2015-16 initiativ til som sin altoverskyggende 
hovedopgave at føre kampagne for at mobilisere for at gennemfø-
re en Grøn Omstilling med større Lighed. Det er nødvendigt for at 
standse den acellererende klima-, miljøødelæggelse og ressource-
udplyndring. Kun dermed kan vi sikre en bæredygtig fremtid.

På kort sigt skal der hurtigst muligt investeres mest muligt i ved-
varende energi, energibesparelser, omlægning af transport, pro-
duktion af holdbare varer, vedligeholdelse, reparation, genbrug og 
økologiske fødevarer.

Men omstillingen skal  – i modsætning til regeringens hidtidige 
reform-amok og 2020-planer – være til et mere bæredygtigt, lig-
hedspræget afslappet holdbarheds-, reparations- og genbrugssam-
fund.

 Vi bør åbent forklare nødvendigheden, inspirere til og deltage i 
de mange folkelige omstillingsinitiativer, der er i gang eller på vej 
lokalt. Og skubbe mest mulig på med parlamentariske initiativer i 
stil med vores forslag om statslig garanteret grøn investeringsfond, 
programmer for investeringer i grøn teknologi og støtte til grønne 
iværksættere.

Vi skal presse på for størst mulig folkeligt engagement omkring 
vedvarende energi: el og varme fra vind og sol. Overgangen skal 
fremskyndes mest muligt. Det fuldstændig groteske loft over sol-
celleudbygningen skal søges fjernet, så vi kan få tysk tempo over 
solenergien.

Vi skal hurtigst muligt have udbygget systemer, så husstandene 
kan indrette sig efter den givne energiproduktion.

Det er vigtigt bedre at udnytte den store mængde vindenergi der 
faktisk produceres. Vi bør arbejde på at få så meget solvarme som 
muligt koblet på fjernvamesystemerne, og vi bør ikke acceptere im-
porterede træpiller og træflis som brændsel. Opbevaring af vind- og 
solenergi bør også fremmes på andre måder, f.eks. også via elbiler, 
elbusser og eltog. 

Der skal satses på at producere (og eksportere/importere) holdba-
re produkter og økologiske, sunde fødevarer (også lokal fødevare-
produktion i og omkring byerne). Reparation, genbrug, bytteringe 
mv. bør fremmes mest muligt.

Målsætning skal ikke være mere, men mindre og bedre produk-
tion.

Drop kæmpeindustrisvinebrug, store kyllingefarme o.lign. Sæt 
køer på græs. Havbundsødelæggende, energifrådsende trawlfiske-
ri skal afskaffes. Flere fiskere kan komme i arbejde kystnært, på fle-
re mindre både med metoder, der tillader større fangst og større fi-
skebestande end i dag.

Arbejdstempo og arbejdstid skal sættes ned. Vi kan godt få en 
bedre tilværelse, selv om pengeomsætningen falder, men der skal 
ske en omfordeling.

Alle reform-amok-forsøgene på at presse til mere materielt for-
brug, arbejdsudbud og stress og såkaldt uddannelsesfremdrift  bør 
modarbejdes.

I forhandlinger om vækstpakke og finanslov bør vi insistere på – 
og offentligt forklare –  at der kun er brug for vækst i grøn omstilling.

Et sådant bæredygtigt samfund er mere overskueligt med langt 
flere lokale arbejdspladser og vil være med til at genoplive lokalsam-
fundene.

 
Politiske initiativer og udtalelser skal målrettes og sættes i sam-

menhæng med nødvendigheden af Grøn Omstilling og indsats for 
størst mulig lighed, fordi vi skal vænne os til at dele klodens be-
grænsede ressourcer. Vi skal tale til især de unge og målbevidst ar-
bejde på at inddrage flest mulig andre, herunder bevægelser, for-
eninger, fagforeninger mv.

Såfremt folketingsvalget kommer efter landsmødet bør kampag-
nen indgå som det centrale valgtema.

Man kunne organisere faste månedlige fredagsdemonstrationer i 
alle de større byer i håb om lidt efter lidt at få større og større tilslut-
ning, som vi bør agitere for på skoler og arbejdspladser.

 
Nej til konkurrencesamfund
Ja til samarbejde
Nej til stress
Ja til omhu
Nej til smid væk
Ja til vedligeholdelse/reparation
Nej til forbrug
Ja til genbrug
Ja til at dele
Nej til sort energi
Ja til grøn energi
Nej til industrisvin
Ja til glade svin
Nej til staldkøer
Ja til græskøer
Nej til arbejdsræs
Ja til nedsat arbejdstid
Nej til karakterræs
Ja til fordybelse
Nej til fremdrift
Ja til læretid
Nej til regelrytteri
Ja til ordentlighed
Nej til kolde hænder
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Ja til varme hænder
Nej til arbejdsmåling
Ja til ansvarlighed
Nej til nedskæringer
Ja til solidaritet
Nej til millionærløn
Ja til millionærskat
Nej til topgrådighed
Ja til lighed
Nej til liberaløkonomer
Ja til os
Nej til privateje af naturressourcer
Ja til fælles råderet
Nej til verdensmarked
Ja til hjemmemarked
Nej til multinationale
Ja til bæredygtige iværksættere
Nej til fremtidsødelæggelse
Ja til Grøn omstilling
Ja til fremtid

Begrundelse:
Som det fremgår af IPCCs seneste rapport har vi kun få år at løbe på. 
Alle lande har de senere år sat tempoet ned og i stedet satset på ge-
nerelle vækstinitiativer. Nogen må bryde fronten og sætte sig spid-
sen for hurtig og reel GO. Danmark har stadig forudsætningerne for 
at kunne gøre det. (Og endnu en formel regeringsmålsætning!)

Det kan bruges både til at definere og promovere EL som grønt 
parti. Det vil være et potentielt populært emne, som EL vil stå ale-
ne med i kampagne-sammenhæng. Især første gangs vælgere, som 
ofte ikke kender til Els politik men er optaget af fremtiden, vil være 
en oplagt målgruppe. Grøn omstilling er et opgør med såkaldt grøn 
vækst. Et opgør med grøn vækst er et opgør med kapitalisme i en 
form som mange vil kunne forstå. Grøn omstilling og lighed er ulø-
seligt forbundet. Vi kan bruge kampagnen til at vise, at grøn politik 
nødvendigvis er rød politik.

Stillet af Enhedslistens miljøudvalg

HB anbefaler at forslaget behandles som ÆF til arbejdsplan 
(under punktet “kampagner”).

HB indstiller følgende ÆF: ordene “som sin altoverskyg-
gende hovedopgave” slettes. 

Begrundelse for ÆF: Uanset om der på tidspunktet for ÅM 
har været valg eller ej, vil der være andre opgaver - både in-
ternt i partiet og eksternt i form af diverse emner og temaer, 
som vi ikke nødvendigvis kan forudse. HB mener derfor ikke 
at vi på forhånd skal definere “den altoverkyggende hoved-
opgave”. Hvorvidt en kampagne for grøn omstilling på det 
foreslåede politiske grundlag skal være en del af Enheds-
listens prioriteringer i den kommende periode, vil HB lade 
være op til årsmødet.

4.12 Oprettelse af et kommunal/regionspolitisk og 
afdelingsorganisatorisk tidsskrift
Enhedslisten etablerer et kommunal- og regionspolitisk og afde-
lingsorganisatorisk tidsskrift.

Bladets fortsatte eksistens og berettigelse evalueres på Enheds-
listens kommunalpolitiske konference i 2016 samt i Hovedbestyrel-
sen.

Begrundelse:
Det er uomtvisteligt, at Enhedslisten fik et sandt politisk gennem-
brud ved kommunal- og regionsrådsvalget i november 2013. Vi har 

nu 118 repræsentanter i 76 kommuner og 15 regionsrådsmedlem-
mer i de 5 regioner. Det betyder naturligvis, at langt flere mennesker 
støtter vore ideer, og at endnu flere siden november 2013 har været 
nødt til at forholde sig til disse.

Men det er også en kæmpe udfordring for de medlemmer og afde-
linger, der med ét slag er blevet centrale aktører i realiseringen af og 
agitationen for socialisme. I mange afdelinger er det de tidligere or-
ganisatoriske kernemedlemmer, der nu skal forholde sig til stribevi-
se af lange dagsordener. Ud over de direkte valgte er der i mange af-
delinger baggrundsgrupper, der arbejder på at klæde vores repræ-
sentanter på, så de i videst mulig omfang ikke kun har greb om dags-
ordenen, men også kan sætte den.

Uden overdrivelse står vi som parti midt i en kæmpe omstil-
lingsfase – ikke mindst hvis vi skal undgå at afdelingerne dege-
nerer til vælgerforeninger, og at det udenomsparlamentariske ar-
bejde sygner hen. Mange steder vil vore forudsætninger for at for-
bedre valgresultatet til næste gang være rigtig gode, da ekspone-
ringen af partiet har tiltaget meget. En væsentlig forudsætning er 
dog, at vi lykkes med at være i kontakt med befolkningens interes-
ser, og at vi kan fremvise resultater uden at kompromittere parti-
ets politiske linje.

De politiske forhold er meget forskellige fra kommune til kommu-
ne og forestillingen om én universel opskrift på politisk succes vil 
hurtigt afsløre sig som værende naiv. Men vi har som parti og som 
lokalafdelinger brug for inspiration, brug for at lære af hinanden.

Konkret:
Det foreslås, at Enhedslistens årsmøde afsætter halvdelen af de 
midler, det koster at etablere og drive et fysisk tidsskrift, der skal 
udkommer seks gange årligt.

Lokalafdelinger, hvor vi er repræsenteret i byråd/kommunalbe-
styrelser, pålægges som minimum at tegne et abonnement pr. valgt 
repræsentant, men gerne også til medlemmer af bestyrelser og bag-
grundsgrupper. Heri består den anden halvdel af finansieringen.

Menige medlemmer kan tegne abonnement for et væsentligt 
mindre beløb.

Bladet vil have to overordnede formål; (1) at berette om konkrete 
politiske tiltag, forslag, kritik, der fremsættes af Enhedslisten rundt 
omkring i de ganske danske kommuner og regioner, og (2) at berette 
om organisatoriske idéer, udfordringer og løsninger, der kan hjælpe 
en bedre og bredere organisering af vores lokale partiapparat på vej.

Det er i alles interesser, at vi gør en god figur i de valgte forsam-
linger, hvor vi er repræsenteret, og at vi forbedrer vores repræsen-
tation. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi stadig er i stand til at 
løfte de organisatoriske opgaver i afdelingerne, øge medlemsind-
dragelsen, medlemsaktiviteterne og det udenomsparlamentariske 
arbejde. Tidsskriftet vil over tid komme til at udgøre en regulær vi-
densbank over de tiltag, partiet tager - på begge ben!

Med baggrund i den forsigtige opstart (6 eksemplarer på 12 mdr.), 
kan der kun blive tale om en deltidsstilling. Ansættelsen vil qua 
bladets indhold skulle trække på og supplere organisationsteamet 
samt den kommunalpolitiske sekretær.

Som kommunalt/regionalt valgt modtager man dagligt bunker af 
mails, ligesom mange også er tilmeldt mange elektroniske nyheds-
breve, og det er netop baggrunden for, at bladet er tænkt som et fy-
sisk tidsskrift. Chancen for at det bliver læst er væsentligt større, 
det kan lettere findes frem, og det kan læses i bussen, på dasset, 
som godnatlæsning, eller hvor man nu lige er.

Forslaget er åbent for modificering, og ingen af delelementerne er 
ufravigelige. Det væsentlige ved forslaget består således primært i 
at etablere et tidsskrift, for herigennem at berettet om og organise-
re såvel det politisk repræsentative som det organisatoriske arbejde 
– og i mindre grad hvordan etableringen finder sted.

Stillet af Morten Riis, Bornholm
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HB anbefaler at forslaget behandles i forbindelse med organi-
satorisk hovedforslag.

Det er vigtigt at denne type beslutninger og prioriteringer 
indgår i en samlet, langsigtet prioritering.

HB anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på HB-mødet: For 
9/imod 4/undlader 5)

Udgivelse af et tidsskrift vil være omkostningstungt, selv 
med en udgivelsesfrekvens på 6 gange om året. Hertil kom-
mer at udgivelse af et fysisk tidsskrift ikke forekommer at 
være i takt med de teknologiske muligheder - ej heller de tek-
nologiske muligheder vi har i Enhedslisten.

HB er enig i at det kommunal- og regionalpolitiske område 
bør opprioriteres, men mener det bør gøres med andre midler.

4.13 Støtte til Modkraft
Årsmødet beslutter at der afsættes økonomiske midler der kan 
styrke Modkrafts fortsatte journalistiske arbejde som talerør for 
venstrefløjen, bl.a. for at give netavisen ressourcer til at dække ny-
heder fra dag til dag. Journalister, der indgår i arbejdet med Mod-
kraft, indgår alle som en del af den kollektive redaktion, der skal sik-
re fastholdelsen af Modkraft som et partiuafhængigt og kollektivt 
projekt. Årsmødet mener at det er afgørende at Modkraft bibeholder 
sin redaktionelle frihed uden indblanding fra partiet.

Enhedslisten’s HB igangsætter straks efter årsmødet 2015 en 
forhandling med netavisen Modkraft om hvordan denne støtte 
bedst kan ydes.

Begrundelse:
Vi har i årevis efterspurgt et organ for mere kompleks udveksling af 
debat, tanker og ideer i Enhedslisten, som ikke kan dækkes af Rød-
Grøn, der hovedsagelig refererer til hvad vores parlamentariker me-
ner og gør, samt har alm. brok og kritik i debatspalterne. Som med-
lemsblad dækker det behovet for almindelig orientering, men ikke 
for væsentlige analyser eller politiske diskussioner, hvorfor der må 
kunne spares en del penge på udgivelsen af dette menighedsblad.

Hvad angår dette er vi mange medlemmer der i forvejen er bruge-
re af Modkrafts netavis, som giver spalteplads for mange væsentli-
ge diskussioner for alle på venstrefløjen.

Meget af Enhedslistens daglige politiske debat og politikudvik-
ling foregår alligevel i debatspalter på Modkraft - blandt andet var 
Modkraft centrum for principprogramdebatterne.

Modkraft opstod som resultat af nedlæggelse af Enhedslistens 
ugeavis Socialisten for over 10 år siden, som lukkede grundet mang-
lende midler. Enhedslisten skylder disse standhaftige folk, som 
fortsatte på Modkraft al mulig hjælp til deres fortsatte journalisti-
ske virke.

Modkraft har siden varetaget dennes opgave rigtig godt, på trods 
af meget vanskelige økonomiske forhold, foruden at forringelserne 
på dagpengeområdet har minimeret mulighederne for brug af støt-
tet og frivillig arbejdskraft.

For 2 år siden blev der på årsmødet nedsat et udvalg, som skulle 
vurdere Enhedslistens mediepolitik, f.eks. at oprette egen netavis. 
Der er intet sket, men det er hverken nødvendig eller hensigtsmæs-
sigt at lave en alene for Enhedslisten, idet Modkraft i forvejen som 
etableret og respekteret netavis opfylder medlemmernes behov for 
venstreorienterede vinkler på nyheder, analyser og debat.

 Det der er behov for på Modkraft nu, er en journalistisk styrkelse, 
så nyhedssiden bliver forstærket og Modkraft kan nå en endnu bre-
dere målgruppe end i dag. Det er den styrkelse, som Enhedslisten 
kan bidrage med ved at skyde økonomi ind i Modkraft til flere ansat-
te, og hermed også udløse mediestøtte.

Da det er Enhedslistens erklærede mål at støtte op om græsrod-
sinitiativer og diverse bevægelser, er det i sig selv en vægtig grund 
til at støtte op om Modkraft, som rækker ud til langt bredere kredse 

end Enhedslistens egen medlemsgruppe.  Så lad os være solidariske 
og støtte op om kammeraterne på Modkraft.

Stillet af Amager Vest generalforsamling

HB anbefaler at forslaget behandles i forbindelse med organi-
satorisk hovedforslag.

HB anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på HB-mødet: For 
11/imod 2/undlader 5)

Forslaget vil være voldsomt omkostningskrævende. Hvis 
Enhedslisten skal skyde økonomi ind i Modkraft til flere an-
satte, som det skrives i forslaget,  vil det medføre udgifter i en 
størrelsesorden på 800.000 kr til en 1.000.000 kr. 

4.14 Ændringsforslag til Principprogram
HB anbefaler at forslagene 4.14.1-4.14.9 ikke behandles på 
årsmødet. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 1/undlader 
4)

Forslagene er ÆF til Principprogrammet, der ikke er på 
dagsordenen.

4.14.1 Frihed i fælleskab, side 4 spalte 1: 
”Frihed forudsætter et solidarisk fællesskab, som sikrer hvert en-
kelt menneskes basale behov såsom mad, tøj, et sted at bo, uddan-
nelse, sundhed og mulighed for et meningsfuldt arbejde”

Ændres til:
”Frihed forudsætter et solidarisk fællesskab, som sikrer hvert en-
kelt menneskes basale behov såsom mad, tøj, et sted at bo, uddan-
nelse, sundhed og mulighed for et meningsfuldt liv”

Begrundelse:
Se forslag 4.14.9

Stillet af Gitte Christensen, Stevns, og Charlotte Nørgaard, Billund på 
vegne af handicappolitisk udvalg

4.14.2 Kapitalisme i Danmark, side 6 spalte 1:
”Arbejderbevægelse, kvindebevægelse og venstrefløj har vundet 
sejre og høstet nederlag, men forstået, at selv inden for rammerne 
af kapitalismen er det muligt at bygge sig bedre udgangspunkter for 
de næste sejre.”

Ændres til:
”Arbejderbevægelse, kvindebevægelse, handicapbevægelse og 
venstrefløj har vundet sejre og høstet nederlag, men forstået, at 
selv inden for rammerne af kapitalismen er det muligt at bygge sig 
bedre udgangspunkter for de næste sejre.”

Begrundelse:
Se forslag 4.14.9

Stillet af Gitte Christensen, Stevns, og Charlotte Nørgaard, Billund på 
vegne af handicappolitisk udvalg

4.14.3 Fremskridt er skabt i kamp, side 6 spalte 1:
”Meget er lykkedes siden da. Vi har frie og demokratiske valg, hvor 
alle voksne kan stemme.”

Ændres til:
”Meget er lykkedes siden da. Vi har frie og demokratiske valg, hvor 
næsten alle voksne kan stemme.”
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Begrundelse:
Se forslag 4.14.9

Stillet af Gitte Christensen, Stevns, og Charlotte Nørgaard, Billund på 
vegne af handicappolitisk udvalg

4.14.4 Fremskridt er skabt i kamp, side 6 spalte 1:
”Men tingene kommer ikke af sig selv – alle sejre er kommet, fordi ar-
bejderbevægelsen, kvindebevægelsen, andre folkelige bevægelser 
og socialistiske partier har demonstreret, strejket, forhandlet, gen-
nemført vellykkede kampagner, haft fremgang ved valg og vundet 
andre vigtige konflikter mod de økonomiske og politiske kræfter, 
der tjener penge på vores arbejde.”

Ændres til:
”Men tingene kommer ikke af sig selv – alle sejre er kommet, fordi 
arbejderbevægelsen, kvindebevægelsen, handicapbevægelsen, 
andre folkelige bevægelser og socialistiske partier har demon-
streret, strejket, forhandlet, gennemført vellykkede kampagner, 
haft fremgang ved valg og vundet andre vigtige konflikter mod 
de økonomiske og politiske kræfter, der tjener penge på vores ar-
bejde.”

Begrundelse:
Se forslag 4.14.9

Stillet af Gitte Christensen, Stevns, og Charlotte Nørgaard, Billund på 
vegne af handicappolitisk udvalg

4.14.5 Velfærden er under pres, side 6 spalte 2
”De arbejdsgivere og borgerlige partier, der tidligere har søgt kom-
promisser med arbejderbevægelsen og kvindebevægelsen, står 
stærkere og ønsker nu at omfordele samfundets midler til virksom-
hedsejerne gennem skattelettelser, løntilbageholdenhed og forrin-
gelser af solidariske løsninger. ”

Ændres til:
”De arbejdsgivere og borgerlige partier, der tidligere har søgt kom-
promisser med arbejderbevægelsen, handicapbevægelsen og kvin-
debevægelsen, står stærkere og ønsker nu at omfordele samfun-
dets midler til virksomhedsejerne gennem skattelettelser, løntilba-
geholdenhed og forringelser af solidariske løsninger. ”

Begrundelse:
Se forslag 4.14.9

Stillet af Gitte Christensen, Stevns, og Charlotte Nørgaard, Billund på 
vegne af handicappolitisk udvalg

4.14.6 Velfærden er under pres,  
side 6 spalte 2 – side 7 spalte 1
”En konkurrencestat, hvor uddannelser strømlines, fordybelsen 
fjernes og unge presses stadigt hurtigere igennem og hvor de ældre 
presses til at blive længere på arbejdsmarkedet, imens de arbejdslø-
se skal piskes til at acceptere dårligere forhold og lavere løn.”

Ændres til:
En konkurrencestat, hvor uddannelser strømlines, fordybelsen 
fjernes og unge presses stadigt hurtigere igennem og hvor de ældre 
presses til at blive længere på arbejdsmarkedet, imens de arbejdslø-
se og mennesker med handicap skal piskes til at acceptere dårlige-
re forhold og lavere løn.

Begrundelse:
Se forslag 4.14.9

Stillet af Gitte Christensen, Stevns, og Charlotte Nørgaard, Billund på 
vegne af handicappolitisk udvalg

4.14.7 Et socialistisk demokrati – Et samfund med 
lige muligheder 2. spalte side 8
”Derfor er lighed en forudsætning for reel frihed. Det kræver en om-
fattende omfordeling fra dem, der har mest, til dem, der har mindre. 
Og det kræver, at vi sikrer, at alle har lige adgang til sundhed, ud-
dannelse, bolig og andre fornødenheder. ”

Ændres til:
”Derfor er lighed en forudsætning for reel frihed. Det kræver en om-
fattende omfordeling fra dem, der har mest, til dem, der har mindre. 
Og det kræver, at vi sikrer, at alle har lige adgang til sundhed, trivsel, 
uddannelse, bolig og andre fornødenheder. ”

Begrundelse:
Se forslag 4.14.9

Stillet af Gitte Christensen, Stevns, og Charlotte Nørgaard, Billund på 
vegne af handicappolitisk udvalg

4.14.8 Vi arbejder for en socialistisk og demokra-
tisk revolution, side 10 spalte 1
”Det kræver, at man organiserer sig og diskuterer opgaverne. Det 
kan være i kraft af nye eller allerede demokratiske velkendte orga-
ner som for eksempel beboerråd, forældrebestyrelser, ældreråd og 
faglige klubber får langt mere indflydelse end i dag. Udviklingen af 
et socialistisk samfund vil på den måde være en radikal udvidelse af 
demokratiet, som kun kan finde sted, hvis befolkningen tager ret-
tigheder og pligter i forhold til at lede et samfund på sig.”

Ændres til:
”Det kræver, at man organiserer sig og diskuterer opgaverne. Det 
kan være i kraft af nye eller allerede demokratiske velkendte or-
ganer som for eksempel beboerråd, forældrebestyrelser, ældreråd, 
handicapråd og faglige klubber får langt mere indflydelse end i dag. 
Udviklingen af et socialistisk samfund vil på den måde være en ra-
dikal udvidelse af demokratiet, som kun kan finde sted, hvis befolk-
ningen tager rettigheder og pligter i forhold til at lede et samfund 
på sig. ”

Begrundelse:
Se forslag 4.14.9

Stillet af Gitte Christensen, Stevns, og Charlotte Nørgaard, Billund på 
vegne af handicappolitisk udvalg

4.14.9 Afslutning side 10 spalte 2
”Enhedslistens værdier har udgangspunkt i at alle mennesker er 
lige, ingen skal undertrykkes, hverken på grund af køn, seksualitet 
eller etnicitet. ”

Ændres til:
”Enhedslistens værdier har udgangspunkt i at alle mennesker er 
lige, ingen skal undertrykkes, hverken på grund af køn, race, et-
nisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder eller seksuel oriente-
ring. ”
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Begrundelse:
Sidste år vedtog vi et godt principprogram. Et principprogram som 
blev stemt sikkert igennem på årsmødet. Principprogrammet har 
dog efter vores mening en væsentlig mangel.

Der står bl.a. i indledningen af vores principprogram ” Hvis man 
kan genkende sig selv og sine grundholdninger i principprogram-
met, hører man hjemme i Enhedslisten.” Som socialist – ja, men som 
et menneske med handicap har det indtil nu været vanskeligt at 
genkende sig selv.

Vi mener, at det er vigtigt, at principprogrammet tilpasses, såle-
des at alle de i Menneskerettighedskonventionen nævnte minori-
teter huskes hver gang. Lighedsbegrebet er centralt i princippro-
grammet, som f.eks. i afslutningen, hvorfor vi ikke mener, at man 
kan udelade nogen af de 7, når andre nævnes. 

Desuden mener vi, at en del af ligestillingen også indebærer, at 
mennesker med handicap og deres bevægelse nævnes ligeværdigt 
– også i principprogrammet. Handicapbevægelsen har spillet en væ-
sentlig rolle for de levevilkår mennesker med handicap har opnået, 
hvorfor det er rimeligt at give denne anerkendelse. Som bevægel-
sernes parti er vi også handicapbevægelsens parti, hvilket der ikke 
må opstå tvivl omkring.

Samarbejdet med handicapbevægelsen er meget vigtig fremad-
rettet i en tid, hvor den stigende ulighed inden for sundhed ses mere 
og mere tydeligt, og hvor konkurrencestatspolitikken presser men-
nesker med handicap mere og mere. Mennesker med handicap har 
brug for samarbejdet med handicapbevægelsen i et samfund, hvor 
reform oftest betyder forringelser for netop gruppen af handicap-
pede (og sygdomsramte), hvor der skal kæmpes hårdt for at bevare 
de privilegier, der gennem årtier er opnået.

Vi mener, at det er vigtigt at sikre lige vilkår for trivsel – også for 
mennesker, der ikke kan deltage på arbejdsmarkedet. Retten til et 
værdigt liv gælder for alle.

Med vores ændringsforslag ønsker vi at styrke ligestillingen for 
mennesker med handicap, vi ønsker at det tydeligt fremgår af vores 
principprogram, at Enhedslisten er det parti, som mennesker med 
handicap kan finde sig selv i, kan være trygge ved.

Handikamp er også klassekamp!

Stillet af Gitte Christensen, Stevns, og Charlotte Nørgaard, Billund på 
vegne af handicappolitisk udvalg

4.15 Ændringsforslag til Rød Fonds vedtægter

3. Ledelse og organisering
Rød fond ledes af en fondsbestyrelse på 6 personer. 5 vælges på års-
mødet og en vælges af bestyrelsen (HB).

De 4 årsmødevalgte kan ikke samtidig sidde i Enhedslistens be-
styrelse (HB).

Fondsbestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsgang, men skal dog 
være i stand til at træffe afgørelse også om hastende ansøgninger.

4. Fondens indtægter
Fonden får sine indtægter dels fra årlige bevillinger fra Enhedsli-
sten, dels fra rente-indtægter ved anbringelse i statsobligationer 
eller udlån til tilsvarende forrentning.

Enhedslistens bestyrelse (HB) vedtager en langsigtet plan, hvor 
målet er at oparbejde en formue i fonden, hvorved det opnås, at de 
årlige renteindtægter kan finansiere de årlige uddelinger fuldt ud. 
Således at fonden ved planens udløb ikke er afhængig af årlige til-
skud over Enhedslistens regnskab.

Denne plan skal både Årsmødet og Fondsbestyrelsen kende.

5. Uddeling
Bevillinger af støtte sker i form af:

•	 kontante bevillinger efter ansøgning,
•	 underskudsgaranti,
•	 i særlige tilfælde i form af kortfristede lån.

Længerevarende og/eller større (udenfor rammen) lånearrange-
menter forudsætter rentebetaling svarende til renten på statsob-
ligationer.

De årlige bevillinger må ikke overstige den besluttede bevillings-
ramme, som meddeles den nyvalgte fondsbestyrelse senest en må-
ned efter årsmødet.

Der må ikke afholdes udgifter til fondens egen administration el-
ler annoncering (annoncering forudsættes at kunne klares ved di-
verse gratisannoncer (Rød+Grøn skal optage på anmodning).

Fonden har separate konti separat konto, men er en del af En-
hedslistens økonomi og revideres af Enhedslistens revisor. 

Disse konti Denne konto skal Fondsbestyrelsen have løbende ad-
gang til viden om.

Der må ikke stilles bureaukratiske formkrav til ansøgning eller 
regnskab (for modtagerne).

Som besluttet på Enhedslistens Bestyrelsesmøde den 12.4.1997 
og ændret af Enhedslistens årsmøde 1. april 2001 og nu igen på En-
hedslistens Årsmøde juni 2015.

Begrundelse
Det har været frustrerende ikke at kunne få de relevante oplysnin-
ger om fondens formue og indestående - kort sagt - hvor stort et be-
løb kan vi disponere over!

Derfor dette forslag og lidt bedre oversigt over hvilken bestyrel-
se, der er tale om.

Rødt er ændringsforslag/tilføjelser og grønt er sproglig rettelse.

Stillet af Karen Nygård, Jeanne Toxværd, Christian Juhl, Tue 
Magnussen (alle fra Fondsbestyrelsen)

HB anbefaler at forslaget behandles som indkommet for-
slag under budget. FU udarbejder sammen med Rød Fonds be-
styrelse et forslag til ændringer i Rød Fonds vedtægter, som 
udsendes med årsmødehæfte 2.
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5. Vedtægtsændringer
Følgende HB-medlemmer mener ikke at HB skal vejlede års-
mødets delegerede i hvordan de skal stemme til de enkel-
te forslag. Vi undlader derfor ved alle afstemninger om ved-
tægtsændringer: Michael Voss, Lone Degn, Jeanne Toxværd, 
Marianne Rosenkvist, Jens Otto Madsen, Helge Bo Jensen.

Jean Thierry tilslutter sig begrundelsen og har enten und-
ladt eller stemt imod alle HB-anbefalinger til vedtægtsæn-
dringsforslagene.

5.1 Afdelinger og regioner. Ændringsforslag til § 5
Tilføjelse til §5. Nyt stk 3:
I tilfælde af flere afdelinger i samme kommune, skal der etableres 
en demokratisk struktur for afdelingerne i kommunen, der kan sik-
re medlemmernes indflydelse i forbindelse med byrådspolitik mm.

Stillet af hovedbestyrelsen

5.2 Årsmødet. Ændringsforslag til § 7, stk. 2
Sætningen i linje 5: ” Alle afdelinger har ret til at vælge minimum 2 
delegerede til både  årsmøder og delegeretkonferencer.” erstattes af:

Alle afdelinger har ret til at vælge mindst én delegeret med stem-
meret. Såfremt medlemstallet kun giver ret til én delegeret har af-
delingen ret til derudover at sende en suppleant uden stemmeret – 
også ved delegeretkonferencer og årsmøder hvor suppleanter ellers 
ikke har adgang.

Begrundelse:
Eftersom partiet har fået mange flere medlemmer er vi oppe på et 
højt kvotetal, f.eks. skulle der 90 medlemmer til at udløse en delege-
ret plads til den nylige prostitutions delegeretkonference.

Det betød at en afdeling med op til 179 medlemmer fik 2 delegere-
de, mens en afdeling med hfx 10 medlemmer fik 2. Det giver en me-
get skæv repræsentation især til ugunst for hovedstadsområdet, 
hvor vi har de største afdelinger.

Stillet af Birthe Marker, Østerbro, Lis Melander, Ydre Nørrebro, Susan-
ne Langer, Nordvest, Mette Thomas Strand, Ydre Nørrebro, Trine Ras-
mussen, Nørrebro Park og Anne-Lise Ebbe, Blågård.

HB anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på HB-mødet: For 
11/imod 0/undlader 7) Alle afdelinger bør fortsat kunne sen-
de min. to delegerede, så der kan være forskellige holdnin-
ger repræsenteret. Problemet med delegeretkonferencer bør 
i stedet løses ved at bruge seminarer mv. istedet i afklarende 
processer og kun bruge delegeretkonferencer, hvis der er tale 
om et bredt emne og så afsætte ressourcer til at afholde dem, 
med flere delegerede.

5.3 Årsmødet. Ændringsforslag til § 7, stk 2
“Stk. 2 Årsmødet indkaldes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen 
fastsætter et samlet antal delegerede, der fordeles mellem afdelin-
gerne i forhold til antal medlemmer. Alle afdelinger har ret til at væl-
ge min. 2 delegerede til både årsmøder og delegeretkonferencer.”

 
Ændres til:
 “Stk. 2 Årsmødet indkaldes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrel-
sen fastsætter et samlet antal delegerede, der fordeles mellem af-
delingerne i forhold til antal medlemmer. Delegeretkvoten kan ikke 
sættes højere end 2,5 promille af Enhedslistens medlemmer. Alle af-

delinger har ret til at vælge min. 2 delegerede til både årsmøder og 
delegeretkonferencer.”

Begrundelse:
a)  det er uheldigt at vedtægerne ikke forholder sig til, hvor “dyre” HB 

må gøre en delegeret. I princippet kan HB sætte kvoten til 500!
b)  repræsentativitet og demokratiet i Enhedslisten skal ikke have 

som udgangspunkt, hvor meget det koster, og dermed afhænge 
af Enhedslistens økonomi, som vi så det med delegeretkonferen-
cen, hvor en delegeret kostede 90 medlemmer. Så må årsmødet 
være mindre spektakulært og der må spares på andre områder.

c)  samtidigt giver et rimeligt antal medlemmer pr. delegeret min-
dre skævvridning, idet næsten alle afdelinger af egen kraft kan 
skaffe sig to delegerede

Stillet af Gunna Starck, Indre By

HB anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på HB-mødet: For 11/
imod 0/undlader 7) Hvis vi har 9.000 medlemmer, så vil dele-
geretkvoten højst kunne være 1 delegeret pr. 22 medlemmer. 
Det vil med det nuværende antal afdelinger give et deleger-
etantal på mindst 465. (Mindst 455, hvis afdelingerne kun har 
ret til at vælge mindst én delegeret.)

Det vil dels betyde at vi skal bruge langt flere penge på års-
møder og evt. delegeretkonferencer, da vi så kun kan være i de 
store konferencehaller, og dels at kun få af de delegerede vil 
kunne få ordet i debatten og taletiden være meget begrænset. 

5.4 Årsmødet. Ændringsforslag til §7 Stk. 8
”Hovedbestyrelsen kan indkalde til besluttende delegeretkonfe-
rencer.”

Ændres til:
”Hovedbestyrelsen kan indkalde til politikforberedende delegeret-
konferencer.”

Begrundelse:
Delegeretkonferencer er rigtigt gode til at gennemdiskutere og for-
berede store forslag til Årsmødet, som det f.eks. skete omkring prin-
cipprogrammet. Det er godt med to omgange til først at udarbejde et 
forslag og derefter at bekræfte det, eller ændre det, hvis det har vist 
sig at være usammenhængende. Den årsmødevedtagne boligskat-
tepolitik og den delegeretkonferencevedtagne prostitutionspolitik 
havde for eksempel haft godt af en ekstra behandling. 

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

HB anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på HB-mødet: For 10/
imod 1/undlader 6) Hvis der ikke er mulighed for en beslut-
tende delegeretkonference, vil et ekstraordinært årsmøde, 
være eneste mulighed for at træffe beslutninger på dette ni-
veau. Men HB bør fremover nøje overveje om der skal afhol-
des en besluttende delegeretkonference eller et seminar som 
led i en politikafklarende proces.

5.5 Rotationsordning.  
Ændringsforslag til § 15, stk 5
§ 15 stk. 5 ændres til: ”Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af 
højst 8 års varighed.” (I stedet for som nu: 10 år)

Stillet af Jean Thierry, Nordvest, Jeanne Toxværd, Gentofte, Benny Al-
lermand, Amager-Øst, Anna Rytter, Østerbro, Marianne Rosenkvist, 
Amager-Vest og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør.
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HB anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på HB-mødet: For 11/
imod 1/undlader 6). En ansættelsesperiode på max 10 år vil 
som regel sikre, at den ansatte først efter 7-8 års ansættelse 
begynder at søge nyt job og dermed sikre den kontinuitet vi 
har behov for, samtidig med at rotation fastholdes.

5.6 Rotationsordning.  
Ændringsforslag til § 15, stk 6
§ 15 stk. 6: ”10 år indenfor en 12 års periode” udskiftes med ”8 år in-
denfor en 11 års periode”.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest, Jeanne Toxværd, Gentofte, Benny Al-
lermand, Amager-Øst, Anna Rytter, Østerbro, Marianne Rosenkvist, 
Amager-Vest og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør.

HB anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på HB-mødet: For 11/
imod 1/undlader 6). En ansættelsesperiode på max 10 år vil 
som regel sikre, at den ansatte først efter 7-8 års ansættelse 
begynder at søge nyt job og dermed sikre den kontinuitet vi 
har behov for, samtidig med at rotation fastholdes.

5.7 Rotationsordning.  
Ændringsforslag til § 15, stk 8
§ 15 Stk. 8: ”For samtlige tillidshverv gælder, at der tidligst kan søges 
opstilling/ansættelse igen til samme tillidshverv efter 2 års pause.

Personer der er faldet for rotationsordningen, fordi de har be-
stridt et tillidshverv, der er omfattet af stk. 3, 4 eller 5 kan ikke i to år 
efter rotationen er påbegyndt, bestride et andet hverv som er om-
fattet af stk. 3, 4 eller 5.”

Ændres til:
”For samtlige tillidshverv gælder, at der tidligst kan søges opstil-
ling/ansættelse igen til samme tillidshverv efter 3 års pause.

Personer der er faldet for rotationsordningen, fordi de har be-
stridt et tillidshverv, der er omfattet af stk. 3, 4 eller 5 kan ikke i tre 
år efter rotationen er påbegyndt, bestride et andet hverv som er 
omfattet af stk. 3, 4 eller 5.”

Begrundelse for forslag 5.5, 5.6 og 5.7:
Folketingsmedlemmer får vederlag i to år efter at de er gået af, der-
for er det rimeligt, at karensperioden er mere end to år. Tidligere er 
ansatte blevet roteret ud efter 7 år, i dag er det ændret til 10 år. Vi 
mener, at 8 år er mere rimeligt, bl.a. set i lyset af, at en kombinati-
on af ansættelse og valg til Folketinget samlet kan vare op til 14 år i 
træk efter de nuværende regler. Det er for meget. 

Stillet af Jean Thierry, Nordvest, Jeanne Toxværd, Gentofte, Benny Al-
lermand, Amager-Øst, Anna Rytter, Østerbro, Marianne Rosenkvist, 
Amager-Vest og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør.

HB anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på HB-mødet: For 
11/imod 1/undlader 6). Det er ikke kun Enhedslistens rotati-
onsregler der er afgørende for, hvornår man igen kan komme 
i Folketinget, men også hvornår der kommer valg. Hvis karen-
sperioden udvides til tre år, kan der risikere at gå to valgperi-
oder, fremfor én som idag, før man kan genopstille, da vores 
urafstemning ligger flere måneder før vores årsmøde og kun 
finder sted én gang om året.

5.8 Partiskat og økonomi. Ændringsforslag til § 16
Nuværende vedtægt:
Stk. 4 Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer 

betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafde-
linger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en del af 
indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del.

Den lokale/regionale organisation kan i særlige tilfælde godken-
de reduktion i partiskatten fx svarende til dokumenteret tabt ar-
bejdsfortjeneste som følge af midlertidig eller permanent nedsat 
arbejdstid.

Der betales ligeledes 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtæg-
ter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), 
hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter.

Hovedbestyrelsen kan vedtage mere præcise retningslinjer for 
partiskat, herunder om partiskat tilfalder afdeling, region eller 
landsorganisation.

 
Ændres til:
Stk. 4 Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlem-
mer betaler 5 % af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lo-
kalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modreg-
nes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af 
denne del.

Den lokale/regionale organisation kan i særlige tilfælde godken-
de, at medlemmet fritages helt eller delvis for partiskat.

Der betales ligeledes 5 % af bruttobeløbet i partiskat af indtæg-
ter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), 
hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter.

Hovedbestyrelsen kan vedtage mere præcise retningslinjer for 
partiskat, herunder om partiskat tilfalder afdeling, region eller 
landsorganisation.

Begrundelse: 
En vis form for partiskat er som hovedregel en fornuftig ide og bru-
ges da også af flere partier, men i Greve-Solrød afdeling synes vi, at 
reglerne for partiskat fra medlemmer af kommunalbestyrelserne 
trænger til en kraftig revidering.

I mange af de kommuner, hvor der blev valgt Enhedslistemedlem-
mer ind ved sidste kommunalvalg, sidder medlemmet som eneste 
repræsentant for partiet. Det betyder en enorm arbejdsbyrde, da 
der kun er den samme person til at deltage i alle møder – både i kom-
munalbestyrelsen og i diverse udvalg. Der er store mængder mate-
riale at sætte sig ind i, noget der tager tid, også selv om man har en 
baggrundsgruppe i lokalafdelingen. Arbejdsbyrden bliver så stor, at 
det i mange tilfælde ikke er muligt at arbejde på fuld tid ved siden af. 
Samtidig er det sjældent Enhedslistens repræsentant, der får for-
mandsposter eller de udvalgsposter, der kan udløse ekstra veder-
lag.

Med det forholdsvis lave vederlag man får i dag og den høje par-
tiskat, der lægges op til i den nugældende vedtægt, kan det derfor 
være svært at få økonomien til at hænge sammen med nedsat ar-
bejdstid. Andre partier, der benytter sig partiskat, betaler mellem 
2 og 10 % af bruttobeløbet. Det bør også være muligt at fritage et 
medlem helt eller delvis for partiskat, uden at vedkommende skal 
dokumentere tabt arbejdsfortjeneste. Det må være op til den enkel-
te partiafdeling at vurdere, om der er grundlag for hel eller delvis 
fritagelse for partiskat.

Vores frygt er, at hvis der ikke sker ændringer omkring partiskat-
ten, vil det være svært at finde kandidater til en så tidskrævende 
opgave som kommunalpolitik.

Stillet af Greve-Solrød afdeling

HB anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på HB-mødet: For 11/
imod 0/undlader 7). Men forslagsstillerne peger på en række 
problemstillinger, der skal løses. FU har i januar 2015 nedsat 
en arbejdsgruppe, der arbejder på reglerne vedr. partiskat og 
der vil forelægge et forslag før årsmødet 2016.
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6. Forslag til arbejdsplan  
2015-2016
Denne arbejdsplan rummer vores vigtigste prioriteringer frem til 
årsmødet i 2016. Ud over de beskrevne aktiviteter skal der være 
plads til at hovedbestyrelse, udvalg, afdelinger mv. kan reagere på 
den politiske dagsorden og tage initiativer i forhold til den aktuelle 
politiske situation både nationalt og internationalt.

Når arbejdsplanen udsendes til debat ved vi endnu ikke hvornår fol-
ketingsvalget afholdes. Hvis valget først kommer efter årsmødet vil 
valgkampen være hovedopgaven frem til valgdatoen. Der vil være 
brug for at hele Enhedslistens organisation bruger alle kræfter på at rej-
se de progressive røde og grønne mærkesager i en valgkamp, hvor an-
dre partier vil forsøge at få de mange forringelser og nedskæringer, der 
har præget de sidste mange års politik til at gå i vælgernes glemmebog.

Uanset hvornår folketingsvalget afholdes skal valgkampen ef-
terfølgende evalueres i hele organisationen. Samtidig vil Enhedsli-
sten efter et valg være i en ny situation – organisatorisk og politisk. 
Der vil derfor være behov for en grundig og fokuseret debat om øko-
nomiske, organisatoriske og politiske prioriteringer alt efter valgets 
resultat – en debat der ikke skal hastes igennem.

Organisationens udvikling
På årsmødet 2015 vedtager vi et organisatorisk arbejdsprogram for peri-
oden 2015 - 2018. Arbejdsprogrammet beskriver en lang række indsats-
områder, der efter årsmødet skal føres ud i livet. Nogle af initiativerne vil 
strække sig over flere år, mens andre skal gennemføres frem til årsmø-
det 2016. Vedtagelserne i det organisatoriske delprogram vil sætte sit 
præg på Enhedslistens arbejde og arbejdsform i de kommende år. 

Hovedbestyrelsen skal efter årsmødet udarbejde en implemen-
teringsplan for de forslag, der vedtages på årsmødet. Det er vig-
tigt, at der findes den rigtige proces hvor afdelinger og udvalg in-
volveres i udarbejdelsen af planen og i den konkrete løsning af op-
gaverne.

Der henvises til vedtagelserne vedr. det organisatoriske delpro-
gram 2015-18 i deres helhed.

Udarbejdelse af politiske delprogrammer generelt
På årsmødet i 2014 besluttede vi at hovedbestyrelsen skulle udar-
bejde en plan for delprogrammer om konkrete politikområder, der 
bør revideres eller udarbejdes.

Hovedbestyrelsen har påbegyndt dette arbejde og foreslår, at der 
frem mod årsmødet i 2017 udarbejdes et delprogram om feminisme 
og kønspolitik og at der på årsmødet i 2018 tages stilling til et mil-
jøpolitisk delprogram. Hovedbestyrelsen vil i den kommende perio-
de fortsat drøfte hvorledes vi får de bedst mulige processer i forbin-
delse med programarbejdet og hvilke programmer der er behov for 
at udarbejde eller revidere.

Drøftelse, behandling  og beslutning af nyt 
sundhedspolitisk delprogram og handleplan
Det sundhedspolitiske udvalg har med afsæt i den sundhedspoliti-
ske konference marts 2015 udarbejdet forslag til nyt Enhedslistens 
sundhedspolitiske delprogram 2015 samt forslag til Enhedslistens 
sundhedspolitiske handlingsplan.

Et delprogram og en handlingsplan som vil kunne understøtte 
det lokal- og landspolitiske arbejde.

Forslaget sendes til drøftelse og behandling i kommende hoved-
bestyrelse og hvor HB afklarer om programmet skal sende ud til 
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medlemsdebat inden endelig beslutning eller om HB kan  godkende 
de 2 foreliggende forslag.

EU-delprogram og opstilling til EU-parlamentsvalg
Hovedbestyrelsen har i samarbejde med Europapolitisk udvalg ned-
sat en gruppe, der er ansvarlig for udarbejdelsen af et EU-delpro-
gram. Efter Årsmødet 2015 vedtager Hovedbestyrelsen en detalje-
ret tidsplan for processen, således at delprogrammet kan vedtages 
på årsmødet i 2016. I forbindelse med arbejdsgruppen arbejde skal 
hele organisationen, herunder de politiske udvalg, faglige netværk, 
sekretariatet på Christiansborg og Landskontoret, de kommunale 
og regionsvalgte, afdelinger og HB inddrages.   

På Årsmødet 2016 skal Enhedslisten beslutte om vi skal stille 
selvstændigt op til EU-parlamentsvalget 2019 eller om vi som ved 
de tidligere valg bakker op om Folkebevægelsen Mod EU’s opstilling 
ved at opstille kandidater på Folkebevægelsens liste.

Der afholdes i forbindelse med urafstemning i 2016 om folke-
tingskandidater også en vejledende urafstemning om Enhedsli-
stens selvstændige opstilling. Hovedbestyrelsen skal forinden ska-
be grundlag for en grundig og velstruktureret debat i den enkelte 
afdeling og på tværs af afdelingerne.

Folketingets EU-tilhængere har aftalt, at der senest i 1. kvartal 
2016 skal afholdes en folkeafstemning om afskaffelse af Danmarks 
retsforbehold. 

Enhedslisten vil arbejde hårdt for, at der ikke bliver afgivet mere 
suverænitet til EU. I arbejdet vil Enhedslisten samarbejde med an-
dre progressive kræfter og EU modstandere. Enhedslisten er kollek-
tivt medlem af Folkebevægelsen Mod EU og samarbejder med Fol-
kebevægelsen i kampen for mindre EU og mere demokrati. 

Enhedslisten – lokalt, regionalt og nationalt
Siden kommunalvalget 2013 har Enhedslistens afdelinger og regio-
ner gjort en ihærdig indsats for at videreudvikle organisationen, så vi 
får koblet det parlamentariske arbejde sammen med Enhedslistens 
øvrige lokale og regionale aktiviteter. Det har ikke altid været en let 
proces og der er behov for, at vi i perioden frem til næste årsmøde 
fortsætter og styrker arbejdet med at sikre koblingerne mellem afde-
lingerne, folkelige bevægelser og vores valgte i kommuner og regio-
ner. Der er behov for udveksling af ideer på tværs af landet og for en 
yderligere styrkelse af forbindelsen mellem det lokale arbejde, arbej-
det på Christiansborg og arbejdet i listens centrale udvalg. 

Enhedslistens medlemmer i kommunalbestyrelser og regionsråd 
spiller en vigtig rolle i arbejdet for at fremme en rød og en grøn dags-
orden lokalt og regionalt. Lige så vigtigt er arbejdet for at fremme 
det lokale demokrati, hvor almindelige menneskers synspunkter og 
ideer får større plads i beslutningsprocesserne. Også her er der be-
hov for udvikling og udveksling af ideer.

Kampen for demokratiet
Hovedbestyrelsen har besluttet, at fejringen af 100-året for 
1915-grundloven, hvor valgretten blev udvidet til også at omfatte 
kvinder og fattige, ikke skal begrænses til festtaler d. 5. juni 2015. 
For hovedbestyrelsen og Enhedslisten som helhed bliver kampen 
for demokratiet således en ledetråd for aktiviteter i 2015/16, hvor vi 
sætter fokus på menneskers mulighed for at aktivt at præge sam-
fundets beslutninger i bred forstand.

Det faglige arbejde
Det faglige arbejde skal udvikles såvel i partiets afdelinger som i de 
faglige netværk. Det er en hovedprioritering for vores faglige kam-
merater at opbygge faglige netværk, så vi er forberedt, når der op-
står faglige kampe og således at vi kan deltage aktivt i den lokale 
fagbevægelse og i en bredere faglig venstrefløjskoordinering.

Der skal arbejdes systematisk med udvikling af Enhedslistens 
faglige arbejde for at skabe et stærkere fundament for medlemmer-

nes indsats på arbejdspladserne og i de faglige organisationer. Det 
skal ske bl.a. gennem  en fortsat fornyelse af vores  Faglige Mål  og 
Handlingsplan, gennem vores faglige grunduddannelse, og udvik-
ling af vores pilotafdelings projekter der har til formål at  styrke det 
faglige arbejde i afdelingerne. Et vigtigt fokus i arbejdet vil være at 
bidrage til udviklingen af en stærk faglig venstrefløj og modvirke 
tendenserne til splittelse mellem offentligt og privat ansatte.

Forandringer af arbejdsmarkedspolitikken og dagpengesyste-
met vil blive centrale politiske spørgsmål, og der skal arbejdes for at 
sikre en bred bevægelse for en solidarisk arbejdsmarkedspolitik og 
en ændring af dagpengereglerne.

Det faglige arbejde skal forankres mere lokalt og der skal arbej-
des med en bedre koordinering mellem det faglige arbejde og det po-
litiske arbejde i kommunerne, Eksempelvis skal der skabes mobili-
serende dagsordener på udvalgte områder, hvor vi handlingsrettet 
tager fat på spørgsmål som social dumping, privatisering og udlici-
tering, grøn erhvervspolitik(omstilling), psykisk arbejdsmiljø i den 
offentlige sektor, folkeskolen, kommunalproduktion, socialøkono-
miske virksomheder mv.

International solidaritet
I den kommende periode vil der være store EU tiltag som vil fremme 
liberalismen og kapitalens magt over samfundet, internationalt og 
i Danmark. Vores modstand mod en transatlantisk frihandelsafta-
le (TTIP) og bankunionen kræver at vi står tæt sammen med de fol-
kelige bevægelser der kæmper for et mere retfærdigt Europa.  En-
hedslisten vil indgå i et bredt samarbejde med den europæiske fag-
bevægelse, miljøorganisationer og NGO’er, for at koordinere en fæl-
les indsats for at stoppe frihandelsaftale med USA og andre angreb 
på lønmodtagerrettigheder, samfundsøkonomien og miljøet. 

Konflikter og modsætninger i verden vokser og dermed også be-
hovet for international solidaritet. Vi forstår internationalt solida-
ritet som en bro der går begge veje. Vi vil lade os inspirere af vores 
samarbejdspartnere og prioritere konkret solidaritet med politiske 
fanger og venstrefløjen i Colombia, støtte til kurdernes kamp mod 
ISIS, solidaritetsprojekter i DIPD, støtte til Syriza og grækerne, lige-
som vi vil støtte andre sociale bevægelser der arbejder for alterna-
tiver til EU’s krisepolitik. Ligeledes er mobilisering til COP21 i Paris, 
som afholdes i december 2015, en mulighed for at koble det interna-
tionale arbejde med vores indsats for en bæredygtig klima- og mil-
jøpolitik, der går udover landegrænser. 

Enhedslisten vil fortsat arbejde med at integrere det internatio-
nale arbejde i organisationen igennem i de internationale udvalg, 
solidaritetsgrupper (bl.a. den nyoprettet Kurdistan solidaritets-
gruppe), det internationale team, og netværket for internationali-
stiske byrådsmedlemmer. Vi vil prioritere den interne kommunika-
tion og mobilisering i organisationen, ved at sikre en regelmæssig 
dækning af internationalt stof i Rød+Grøn. Det er en selvstændig 
prioritet at fremme internationale aktiviteter udenfor København. 

Kampagner
Både i Danmark og ude i verden er behovet for progressive foran-
dringer voldsomt. Det gælder klima- og miljøspørgsmål, konflikt-
forebyggelse, sikringen af menneskers basale rettigheder, kampen 
for velfærd og tryghed. Enhedslisten skal også i den kommende pe-
riode prioritere udadvendte politiske aktiviteter og kampagner i ar-
bejdet for en bedre verden.

Med denne arbejdsplan sættes der fokus på en række store arbejds-
opgaver for Enhedslistens medlemmer og organisation. Der lægges 
derfor ikke op til at fastlægge en bestemt, større kampagne for det 
kommende år. I stedet pålægges Hovedbestyrelsen at vægte det udad-
vendte kampagnearbejde ud fra en konkret vurdering af alliancemu-
lighederne og de politiske brændpunkter nationalt og internationalt.

Stillet af Hovedbestyrelsen
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1. Allan Berg Mortensen, Helsingør
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11. Jakob Ruggaard, Brønshøj-Husum
12. Jakob Sølvhøj, Herlev
13. Jean Thierry, Nordvest

14. Jeanne Toxværd, Gentofte
15. Jens Otto Madsen, Thy-Mors
16. Katrine Toft Mikkelsen,  
 Brønshøj-Husum
17. Lars Dohn, Herning
18. Lars Mogensen, Esbjerg
19. Lole Møller, Brønshøj Husum
20. Maja W. Albrechtsen, Aarhus
21. Marianne Rosenkvist,  
 Amager Vest
22. Martin Kaas, Holbæk
23. Michael Voss, Frederiksberg
24. Mikael Hertoft, Østerbro
25. Mikkel Warming, Sydhavnen
26. Ole Kaup, Fredericia

27. Paw Nielsen, Middelfart
28. Per Clausen, Aalborg
29. Peter Hegner Bonfils, Aarhus
30. Peter Kjær, Skanderborg
31. Pia Boisen, Lyngby
32. Rasmus Bredde, Blågård
33. Rasmus Falck Østergaard, Aalborg
34. Rasmus Vestergaard Madsen,  
 Aarhus
35. Rosa Lund, Nørrebro Park
36. Signe Færch, Ydre Nørrebro
37. Stine Brix, Nordvest
38. Tenna Vebert Birk, Greve-Solrød
39. Thomas Bugge, Blågård
40. Tobias Clausen, Blågård

7. Opstillede til Hovedbestyrelsen
Her kan du læse om de opstillede til hovedbestyrelsen. Under hver kandidat finder du vedkommendes e-mail,  
såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybning. Hovedbestyrelsen vælges på årsmødet af de delegerede.  
Der skal vælges 25 til hovedbestyrelsen.
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allan Berg Mortensen,  
Helsingør
Allan Berg Mortensen, 54 år, medlem af 
Helsingør byråd siden 2006, formand for 
Beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kom-
mune

Enhedslisten skal være et revolutionært, 
reformistisk parti. Revolutionært fordi vi 
ønsker gennemgribende forandringer af 
samfundet, reformistisk fordi vejen til et socialistisk samfund fore-
går både som følge af reformer og i spring. Revolution og reformis-
me er ikke modsætninger men komplementerende.

Mit fokus er først og fremmest den stigende ulighed. Fattigdom 
og udstødelse øges, også under den nuværende regering. Enhedsli-
stens opgave skal være at bremse og forhindre alle beslutninger der 
fører til stigende ulighed (f.eks. kontanthjælpsreformen) og sam-
tidigt foreslå og få vedtaget beslutninger der fører til øget lighed 
(f.eks. afskaffelse af starthjælp)

Enhedslisten er blevet et meget større parti. Et drømmescenarie 
der både skyldes vores politik men især SF og S´s svigt. En hovedop-
gave er at fastholde denne tilslutning og gerne øge den, helst på be-
kostning af DF. Mange af DF´s vælgere burde stemme på os men fø-
ler sig fremmedgjort i forhold til en intellektualiserende venstrefløj. 
Vi skal være klare i mælet og formulere os uden overflødige akade-
miske vendinger, så vi bliver et troværdigt alternativ til DF

Enhedslisten skal væk fra københavneri og have en naturlig pla-
cering over alt i DK. Derfor skal reglerne om urafstemning ændres, 
så det ikke kun er medlemmer fra de største partiforeninger der har 
mulighed for at komme højt på vores interne top 20 liste.

abm11@helsingor.dk 

allan Krautwald, Svendborg
Enhedslisten er et oppositionsparti.

Vores strategi om at trække regeringen 
mod venstre har ikke virket og ligger i rui-
ner, fordi regeringen har valgt at lave mas-
sive nedskæringer sammen med højreflø-
jen. Vi er i den paradoksale situation, at vi 
har været presset i defensiven på trods af 
stor tilgang af både vælgere og medlemmer.

Vi står alene i kampen mod den liberalistiske økonomiske politik 
og skal som altid bekæmpe enhver forringelse. Men ikke nok med 
det, der skal kæmpes for markante forbedringer, der skaber et klart 
perspektiv for det socialistiske og solidariske samfund, vi ønsker os.

På baggrund af de sidste 3 års erfaringer, står det igen klart, at 
det ikke er i Folketinget de afgørende forandringer kommer til at 
ske. Store dele af befolkningen støtter vores kamp mod nedskærin-
gerne. Det betyder at vi ikke alene skal understøtte de folkelige be-
vægelser, men også i langt højere grad være med til at skabe dem. 
For kun gennem et massivt pres udefra, kan vi håbe på forandrin-
ger.

Denne strategi betyder selvfølgelig ikke, at vi skal opgive arbej-
det i Folketinget, men udnytte enhver mulighed for at skabe resul-
tater.

Jeg har været aktiv på venstrefløjen i mange år, både på en række 
tillidsposter og i folkelige bevægelser. I de senere år har jeg bl.a. væ-
ret med til at skabe den succesfulde gruppe ”Syg i Svendborg”, ”So-
lidaritet eller Frit Fald” og senest paraplyorganisationen ”Bekæmp 
Fattigdom NU”

Vi indgår ikke studehandler det indebærer forringelser, men 
kæmper hver dag forbedringer.

krautwald@oncable.dk 

annemette Leth Nielsen, 
Faaborg-Midtfyn
Jeg hedder Annemette, er 35 år.

Jeg har gennem det seneste år deltaget 
i flere arrangementer gennem mit arbej-
de som aktivt medlem i Faaborg-Midtfyn, 
og har oplevet hvordan organisationen En-
hedlisten fungerer inde i midten, og ud.

Jeg vil arbejde for at vi bliver bedre til at 
nå ud til alle medlemmer, og at vores slogan: ”Fællesskab fungerer” 
også kommer til at gælde internt i Enhedslisten, da det klart er et 
område vi falder tilbage på.

Der er stor mangel på inklusion i Enhedlisten; ikke blot geografisk, 
men også i forhold til interaktioner.

Kommer du fra en lille afdeling, er det nemmere at blive fortabt i 
et arrangement i København, da Enhedslisten, meget imod hvad der 
har været arbejdet frem imod, stadig er et ”Københavner-parti”. Dog 
ikke i ordets forstand, men som syndrom. Det kan overføres til alle 
de større byer, og afdelinger.

Jeg vil arbejde for at dette skel bliver mindre, eller hvis muligt, bli-
ver helt udvisket.   

Jeg har mange bolde og jonglere med i det politiske arbejde i En-
hedlisten, men føler at i og med jeg er en del af en lille afdeling, 
udenfor hvad jeg kalder ”københavnersyndromet”, samt er en del af 
et udvalg som vi mangler at sætte fokus på, (handicap-politisk ud-
valg), at jeg kan biddrage med andre facetter end hvad vi har kun-
net finde HB i mange år. 

Udvalg: Handicap-politisk udvalg, Palæstina-udvalget, Queer-ud-
valget.

Organizer: Faaborg-midtfyn, Fyns storkreds.

annem79@hotmail.com 

asbjørn Steimle Pedersen,  
Aarhus
Jeg er 22 år, arbejdsløs, aktiv i Århus hvor 
jeg bla. Sidder i organazergruppen der plan-
lægger valgkamp. Derudover bruger jeg 
meget tid på fagligt arbejde.

Uanset hvordan valget går, kommer vi til 
at stå overfor en udfordring, parlamenta-
risk såvel som udenomparlamentarisk.

I folketinget skal vi styrke vores position som det parti der forsø-
ger at stå vagt om velfærdsamfundet, ligesom det bliver vores op-
gave at synliggøre hvordan resten af folketinget systematisk øger 
uligheden, skubber folk ud i fattigdom og kæmper om at være mest 
racistisk. Vi skal vise der er alternativer til den førte politik.

Men hvis vi skal opnå resultater, hive samfundet til venstre og 
forhindre den højredrejning der for tiden finder sted mange steder i 
samfundet, er vi nød til også at styrke vores udenomparlamentari-
ske arbejde. Enhedslisten skal være bedre til at koordinere vores ar-
bejde i de bevægelserne, vi skal stille os i spidsen i folkelige prote-
ster, vi skal være drivkraften i at skabe et folkeligt pres for at få æn-
dret samfundet

Det er et arbejde som ikke kun kan gøres centralt fra men kræ-
ver en styrkelse af basisorganisationen, altså lokalafdelingerne og 
medlemmerne, derfor skal der flyttes ressourcer fra landskonto-
ret til understøttelse af især de mindre afdelinger og skoling. Par-
tiet er blevet landsdækkende, men det afspejler vores organisation 
ikke. Det er vigtigt hvis vi skal fastholde og udbygge vores styrke-
de position og være i stand til at agere talerør for bevægelserne og 
befolkningen.

asbjorn.steimle.pedersen@gmail.com 
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astrid Østergaard Andersen, 
Ydre Nørrebro
Enhedslisten er blevet et stort parti, hvor 
mange nye medlemmer hvert år melder sig 
under fanerne – desværre er der også man-
ge der forlader vores parti igen. Derfor har 
vi en vigtig opgave i at blive endnu bedre til 
at inddrage og inkludere nye medlemmer.

Vores udvalg og lokalafdelinger spiller en 
vigtig rolle her – både i forhold til at sikre et stærkt kammeratskab 
og sammenhold, men også for at sikre at vi har et demokratisk og 
handlekraftigt parti.

Vi skal bruge den kommende organisationsudvikling til at styr-
ke indgangene til vores parti og til at skabe nye rum for aktivitet 
og fællesskab. På årsmødet skal vi kigge partiet efter i sømmene og 
sikre at vi bliver endnu stærkere – for vores styrke indadtil er også 
vores styrke udadtil.

Jeg ønsker at være en del af den videre proces med at udvikle vo-
res parti og håber således på genvalg til hovedbestyrelsen.

Jeg er ansat som AC-fuldmægtig på Roskilde Universitet og har 
tidligere tilbragt flere år i studenterbevægelsen. Jeg er oprindeligt 
fra Århus, men er i dag tilknyttet Enhedslisten Ydre Nørrebro, hvor 
jeg sidder i afdelingens arbejdsudvalg. Udover arbejdet i hovedbe-
styrelsen, er jeg ligeledes aktiv i Internationalt Udvalg, Kvindeud-
valget og Europapolitisk Udvalg.
Med håb om valg,

asoean@gmail.com 

bruno Jerup, Næstved
Jeg har været med fra partiets start og var 
med i den første folketingsgruppe Enheds-
listen fik valgt. Jeg sidder i regionsrådet i re-
gion Sjælland. Jeg er medlem af den nuvæ-
rende hovedbestyrelse og er valgt til for-
retningsudvalget. Jeg har mange års erfa-
ring med ledelse i Enhedslisten.
Enhedslisten skal udvikle sin selvbevidst-
hed, som talerør og som organisator for venstrefløjen. Vi har i dag 
en reel mulighed for at blive et stort venstrefløjsparti. Og det skal vi 
målrettet gå efter.
Det kræver at vi udvikler vores organisation, så vi bliver bedre til at 
organisere nødvendige politiske diskussioner i partiet. Årsmøderne 
skal benyttes til at vedtag principiel politisk for partiet og til at være 
politisk ledelse for en socialistisk bevægelse og et socialistisk parti 
på en synlig måde.
Det er hovedbestyrelsens opgave at udvikle former så stadig flere 
medlemmer kan være aktive for socialismen også i hverdagen. Men 
det er ikke antallet af nok så velmenende kampagner, der bevæger 
os ud over stepperne. Derfor er jeg tilhænger af få centrale kampag-
ner, som hele organisationen skal med I. Vi skal lave flere politiske 
events, som griber ind i en konkret politisk dagsorden. 
Det udenomsparlamentariske arbejde er en vigtig nøgle både for 
kæmpe for konkrete ændringer, men også for at få befolkningen be-
vidstgjort om deres egen styrke og dermed transformere folks fru-
stration om til aktiv handling. 
Jeg underviser i fysik og matematik og bor sammen med Marie og 
vores søn Mads.

bruno.jerup@mail.dk 

Chris Bay, Aarhus
Ung aktivist søger bestyrelsesarbejde

Hej kammerat, jeg håber at du vil bruge 
lidt tid på, at læse min opstilling til hoved-
bestyrelsen.

Jeg er en ung knægt fra midtjylland, der 
kom ind i politik igennem den Aarhusianske 
BZ-bevægelse i starten af 00érne. 

I frustration over manglen på løsnin-
ger på den udenomsparlamentariske venstrefløj, søgte jeg mod en-
hedslisten og SUF da vi i min optik har fundet den gyldne middelvej, 
med et ben i bevægelserne og et ben i parlamentet.

I SUF har jeg både været aktivist, lokalkontakt, praktikant, pro-
vinssekretær, kampagneansvarlig, layouter, organizer, ledelses-
medlem, debattør, oplægsholder og generel blæksprutte. Derud-
over har jeg været valgt til bestyrelsen i Enhedslisten Aarhus, samt 
valgt til bestyrelsen og formand for HF’erne i DGS. Hvilket har givet 
mig et hav af praktiske erfaringer, jeg gerne vil tage med videre til 
Enhedslistens HB.

Mit mål med at stille op til HB kan beskrives med 3 ord: Med-
lemsinddragelse, Uddannelse og Aktivisme.

Medlemsinddragelse: Der skal være kortere fra bunden i enheds-
listen til toppen. Det betyder at vores medlemmer blandt andet skal 
inviteres til, at tage del i udarbejdelsen af kampagner igennem åbne 
kampagnegrupper.

Uddannelse: vores medlemmer skal kunne vokse og udvikle sig 
som mennesker og som aktive i vores medlemsorganisation

Aktivisme: ikke alting kan fixes fra Studiestræde, Christiansborg 
eller byrådet. Vi skal mere på gaden og turde andet end flyerudde-
linger.

Med håb for din tillid
Chris

chris@ninjamail.dk 

Christian Juhl, Silkeborg
Jeg har været medlem af Enhedslisten si-
den vi startede det store eksperiment, der 
er blevet til en stærkt og solidt parti på ven-
strefløjen.

Vi har et godt udgangspunkt. 9000 med-
lemmer, en stor folketingsgruppe, mange 
byrødder og regionsrødder. Stærke afdelin-
ger. Det giver mulighed for resultater. Det 
giver mulighed for god økonomi.

Det er nu, vi skal sikre en stærk organisation og holdbar økonomi, 
der kan holde, selv i perioder med tilbagegang.  Et underskud på 1 
mill.kr. forrige år er et tegn på svag styring af økonomien.

Vi skal udvikle vores aktivistiske ben, lokalt og på landsplan. Vi 
skal give nye medlemmer mulighed for at være aktive. Vi har brug 
for både dem og aktiviteten.

Vi skal understøtte medlemmerne, så kan blive gode tillidsfolk i 
på arbejdspladsen og i fagforeningen, og gode aktivister miljøbevæ-
gelserne, fredsgrupperne, de internationale solidaritetsorganisati-
oner og sociale bevægelser. Det er nødvendigt for bevægelserne, og 
godt for os.

Vi skal blive bedre til at reagere hurtigt med demonstrationer og 
happenings, også i København, når der er brug for det. 

Vi skal ikke skylle den aktivistiske tradition ud med badevandet, 
blot fordi vi i en periode har råd til relativt mange ansatte.

Vi er godt på vej, men vi har et stort ubrugt potentiale.
Det vil jeg arbejde for i HB. 

Vil du vide mere? Så brug www.christianjuhl@ft.dk 
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else Kayser,Aarhus
At skabe er at gøre modstand. At gøre mod-
stand er at skabe.  Stephane Hessel.- Gør 
0prør.

Efter nogen overvejelse har jeg besluttet 
mig at genopstille. På årsmødet 2014 fik vi 
nyt  princip program. Nu følger et fælles or-
ganisationspapir. Næste trin må blive, at ar-
bejde med politikudvikling  og politiske stra-
tegier, eks. sundhed- og boligpolitik, fred og demokrati Dette som 
grundlag for at rejse politiske initiativer i bevægelser og parlamenta-
risk. De politiske strategier skulle gerne styrke sammenhængskraf-
ten og partiidentitet. Det forudsætter, at vi udbreder kendskabet til 
vores politiske strategier i forhold til konkrete initiativer til gavn for 
befolkningen. Med udsigt til styrkelse af folketingsgruppen får HB en 
opgave i at styrke koblingen mellem det parlamentariske arbejde og 
partiets samlede politik og den kurs vi i fællesskab ønsker at sætte. 
At HB mestrer kunsten at involvere, navigere og agere afhængig af 
hvad den politiske situation måtte kræve. At vi fremstår som politisk 
ledelse og ikke som vedhæng til det parlamentariske arbejde, men i 
samspil med afdelinger, udvalg og arbejdet i bevægelserne formår at 
sætte en politisk dagsorden. HB får til opgave sammen med de loka-
le folkevalgte, at gøre midtvejsstatus om førte regions- og kommunal 
politik, for at overveje kursen for de kommende regions og kommu-
nalvalg. Arbejdet med hvordan vi bruger vores fælles politiske res-
sourcer og kompetencer skal videreføres. Ud over HB sidder jeg i regi-
onsbestyrelsen og sundhedspolitisk udvalg

Elsekayser@gmail.com 

Helge bo Jensen, Albertslund
Enhedslisten er kommet langt de seneste 
år. Men vi har forpasset nogle muligheder 
for at tegne en klar oppositionslinje over-
for regeringens grundlæggende borgerli-
ge økonomiske politik. Vi skal ikke stille os 
tilfredse med at regulere markedsøkonomi-
en en smule, men konsekvent sætte fælles-
skab og demokrati ind imod kapitalisme og 
markedskræfter. Den nuværende - og sikkert også den kommende - 
regering angriber vores velfærd over en bred front. Det er vores op-
gave er at udtrykke og være med til at organisere modstanden og 
vise, at der er et alternativ.

Det er afgørende, at vores ledelse fortsat afspejler den politiske 
bredde og de uenigheder, der er i partiet. Derfor skal mindretalsbe-
skyttelsen fastholdes. Vi skal undgå topstyring og i stedet udvide 
og forbedre vores medlemsdemokrati og inddragende flade struk-
tur. Og så skal vi blive bedre til at håndtere uenigheder og samarbej-
de kammeratligt. 

Enhedslisten skal være kendt som: 
•	 et socialistisk parti med en solidarisk politik og for økologisk om-

stilling. 
•	 krigsmodstandernes parti, der bekæmper krigspolitik og militarisme.
•	 bevægelsernes parti, der slås loyalt og aktivt i og med bevægel-

serne.
•	 et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vores 

EU-modstand og vores anti-imperialistiske politik. 

Jeg har deltaget i opbygningen af Enhedslisten siden starten. Jeg er 55 
år, kultursociolog. Jeg sidder i KB i Albertslund - nu som et af tre kom-
munalbestyrelsesmedlemmer for kommunens næststørste parti! 

helge.bo.jensen@albertslund.dk 

jakob Ruggaard,  
Brønshøj-Husum
Lige nu vokser Enhedslisten. Vi bliver taget 
mere seriøst af mange danskere og vi vin-
der større tilslutning i meningsmålingerne. 
Det er en god udvikling, som vi hele tiden 
skal kunne følge op på og styrke. 

Men den kan ikke stå alene. Omkring os 
udvikler Danmark sig ikke til fordel for en 
socialistisk politik. 

Vi skal kunne aktivere vores medlemmer, hvis vi skal kunne slå 
igen. I hovedbestyrelsen vil mit hovedfokus være at skabe en reel 
kampagneindsats for Enhedslisten, som rækker ud over facebook, 
og som har politisk gennemslagskraft nationalt og i lokalområder-
ne. Det kræver koordinering i vores parti og blandt vores medlem-
mer, det kræver at vi tør lære af hinanden og det kræver en Hoved-
bestyrelse der sætter diskussionen i gang. Til gengæld er det afgø-
rende for at udbrede socialistiske værdier og løsninger i Danmark.

Jeg er 25 år gammel og har været socialist, medlem af Enhedslisten 
og SUF, samt politisk aktiv i det meste af mit voksne liv. I SUF har jeg 
været aktiv i Silkeborg og Aarhus, hvor jeg blandt andet har lavet ak-
tioner mod EU og den stigende ulighed og stået for skolingsarrange-
menter og introarrangementer for SUF’ere fra Fyn og Jylland.

Som studerende har jeg været aktiv i Studenterrådet v Aarhus 
Universitet i 3 år med kampagner og stormøder med den lokale fag-
bevægelse. Derefter flyttede jeg i 2013 til København for de sidste 2 
år at være formand for Danske Studerendes Fællesråd. De erfarin-
ger vil jeg gerne tage med ind i Hovedbestyrelsen.

Med håb om valg.

j.l.ruggaard@gmail.com 

jakob Sølvhøj, Herlev
Vi står foran store udfordringer i Enhedsli-
sten. De seneste års massive fremgang skal 
fastholdes og udvikles.

Vores store kommunalpolitiske gennem-
brud har givet et kæmpe løft i vores arbej-
de. Vi har fået nye muligheder for at ud-
mønte vores generelle politik i konkrete lo-
kale initiativer tæt på borgernes hverdag. 
Mulighederne er blevet udnyttet godt og 
med en fælles prioriteret indsats kan vi blive en troværdig og stærk 
kommunalpolisk kraft.

Når vi samles til årsmøde kan vi forhåbentlig glæde os over en flot 
valgkamp og forøget repræsentation i folketinget. De deraf følgen-
de flere ressourcer vil være et godt rygstød i en utvivlsomt kompli-
ceret politisk situation.

Udviklingen af vores parlamentariske arbejde skal gå hånd med 
udviklingen af vores arbejde med og i bevægelserne. Vi skal fortsat 
prioritere vores faglige arbejde højt og udvikle vores indsats for at få 
et stærkere gennemslag på arbejdspladser og i faglige organisationer.

Internt skal vi udvikle partiets organisatorisk og politisk, så vi 
styrker afdelingerne og udvikler arbejdsmetoder, der gør det at-
traktivt for flere at være aktive i Enhedslisten.

Jeg stiller op til HB for at bidrage til sammenhæng og fælles ret-
ning i vores politiske arbejde. Aktiv på venstrefløjen siden 70’erne 
og medlem af Enhedslisten fra starten. Spidskandidat i Vestjysk 
storkreds og HB medlem siden 2012. Medlem af det faglige lands-
udvalg.

Arbejdslivet foregår i FOA, hvor jeg er formand for Pædagogisk 
sektor og medlem af forbundets daglige ledelse.

jaks@foa.dk 
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jean Thierry, Nordvest
Hvis vi skal have det optimale udbytte af 
at have en HB, så skal HB reelt være den 
politiske ledelse i Enhedslisten, som vi for-
melt set er, og så skal vi tættere på de af-
gørende beslutninger og i højere definere 
de afgørende udmeldinger fra partiet, som 
præger indtrykket af vores politik og ide-
ologi.

Årsmødet (ÅM) er Enhedslistens højeste myndighed, derfor skal 
HB ikke stemme om, hvad de delegerede på ÅM bør stemme. 

Mellem ÅM er HB til gengæld den højeste myndighed. Det vil sige, 
at HB kan træffe de afgørende beslutninger og kan vælge at formu-
lere, hvordan de fremlægges i offentligheden. Det mener jeg, at vi 
bør gøre i større omfang. Af de centrale organer står HB i høj grad 
for bredden i partiet og forbindelsen til græsrødderne ud i landet.

Jeg er overbevist om, at vores fornuftige forslag om at genindføre 
en række bilafgifter, ville være blevet endnu bedre og især sværere 
at misforstå, hvis det var blevet diskuteret i HB med den bredde og 
kvalificerede debat, der er her. 

Ligeledes tror jeg, at vores kampagne omkring politikernes pensi-
oner var blevet endnu skarpere, hvis den var blevet diskuteret i HB. 

Samtidig mener jeg, at HB skal sikre, at vores Principprogram og 
virkeliggørelsen af dets mål er grundlag for al den politik, vi fører, og 
at vi står for en organisering af samfundet bredt og lokalt, så vi kan 
skabe bæredygtige forbedringer.

Jeg er økonom, cand.polit. og HB-medlem siden ÅM 2014.

jean@fremtidsmaskinen.dk 

jeanne Toxværd, Gentofte
Enhedslisten er et dynamisk socialistisk 
parti og det skal vi blive ved med at være. 

Hvordan den nye regering ser ud ved vi 
først efter valget, men at Enhedslisten står 
til fremgang ved næste valg er der ikke me-
gen tvivl om. 

HB skal bruge den fremgang til at styr-
ke medlemsdemokratiet, afdelinger og ud-
valg. Vi havde en stor fremgang ved kommunalvalget og er repræ-
senteret i næsten alle kommuner. Vi skal sætte dagsordner i fælles-
skab på tværs af kommunegrænserne og sammen med vores Kom-
munal-, Regions- og Folketingspolitikere.

Enhedslisten har en unik mulighed for at Ø mærke Danmark og 
den skal vi bruge. 

Vi skal være et parti der organisatorisk reagerer hurtigt og klart 
– vi skal bakke op om bevægelsernes arbejde – både de lokale bevæ-
gelser og fagbevægelsen. 

Enhedslisten skal markere sin antikapitalistiske politik og gå for-
rest i kampen for demokrati og mod racisme og fascisme. 

Jeg har siddet i Hovedbestyrelsen i to år, været kontaktperson i 
en årrække, er med i Kommunalgruppen og psykiatriudvalget og så 
er jeg valgt ind i Gentoftes Kommunalbestyrelse for Enhedslisten, 
hvor vi i afdelingen arbejder kollektivt og målrettet for at sætte en 
rØd dagsorden – det er op ad bakke, men ikke umuligt!

Jeg er 55 år, mor til en voksen datter, feministisk socialist, uddan-
net cand.pæd. med en bred erfaring inden for alle pædagogiske om-
råder.

jeanne.toxvaerd@gmail.com 

jens otto Madsen, Thy-Mors
Enhedslisten er Danmarks konsekvente 
rød-grønne socialistiske parti – ”vi gør hvad 
vi siger, og siger hvad vi gør”. Og vi skal 
kæmpe for at vinde endnu bredere opbak-
ning, og inspirere vores medlemmer til ak-
tivitet. Det er den nyvalgte hovedbestyrel-
ses vigtigste opgave. 

Jeg har været aktivt siden 70’erne – både 
som aktivist og på flere tillidsposter. Jeg brænder for socialismen, 
og det har jeg tænkt mig at blive ved med. Min erfaring siger, at det 
vigtigste ikke er hvem der har regeringsmagten (selv om det er vig-
tigt!), men hvor stærkt alliancen er mellem de folkelige bevægelser 
og vores parti. 

Enhedslistens hovedopgave er at fremstå som et troværdigt og 
visionært socialistisk alternativ til de ’forenede folketingsparti-
er’ og deres varianter af nyliberalisme og systembevarelse. Vi skal 
finde klare svar på, hvor vi giver medspil for at trække i den rigtige 
retning, og hvor vi giver modspil for at vise brudflader. Kampen for 
en demokratisk, økologisk og bæredygtig produktion (= socialisme) 
mod markedskræfternes hærgen, er den vigtigste politiske kamp.

Jeg bor i Thy, har fire voksne børn, og er til daglig rektor på et HF- & 
VUC-kursus. Jeg føler mig forpligtet over for de store problemer Ud-
kantsdanmark oplever – Danmark trækkes dagligt skævt! Sammen 
med Enhedslistens stærke kommunalpolitiske tilstedeværelse vil 
jeg også gerne fortsætte arbejdet i HB på dette område.

Jeg er et loyalt og kritisk medlem af Enhedslisten, der stiller, når 
der kaldes. 

jensotto@pc.dk 

katrine Toft Mikkelsen,  
Brønshøj-Husum
Jeg har siddet i HB i 3 år i denne omgang. De 
sidste 2 år har jeg desuden siddet i Forret-
ningsudvalget, hvor jeg bl.a. har været kon-
taktperson til SUF.

HB er partiets ledelse og har derfor en 
kæmpe opgave i at inspirere, koordinere og 
støtte alle de aktiviteter, der er i et sociali-
stisk parti, som kæmper for et andet samfund. Heldigvis giver vo-
res mange aktive medlemmer i samspil med vores repræsentation 
i kommunal- og regionsråd og Folketing et godt udgangspunkt for 
at sætte en dagsorden og opbygge og styrke mobiliseringer og ak-
tiviteter.

Vi skal ikke lade os begrænse af, hvad der er ”parlamentarisk mu-
ligt”, hvad EU dikterer eller hvad f.eks. fagforeningsbosserne vil 
være med til, men i højere grad vurdere, hvad der kan skabe og styr-
ke bevægelse. Vi skal med udgangspunkt i folks hverdag være dem, 
der præsenterer alternativer til de kapitalistiske kriseløsninger. En-
hedslisten er med vores kritik af det kapitalistiske system og vo-
res bud på et alternativ så nødvendig som nogensinde. Kapitalis-
men er ikke en naturlov. Markedskræfterne er måske nok stærke, 
men det er ikke tyngdeloven vi taler om. Det er et menneskeskabt 
samfundssystem og som sådan kan det også ændres af mennesker. 
Men ord alene gør det ikke. Der skal bevægelse, mobiliseringer, ak-
tive mennesker til.

Jeg er 44 år, har været medlem af Enhedslisten siden 1994 og bor 
i Brønshøj med mand og fire børn i alderen 7-15 år.

katrine@ktmj.dk 
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lars Dohn, Herning
”Sådan er verden – og sådan behøvede den 
ikke at være.” (Brecht).

Siden valget i september 2011 har jeg sid-
det i den bedst sammentømrede gruppe i 
Folketingets, nemlig Enhedslistens.

Jeg genopstiller ikke til det kommende 
folketingsvalg, men vil gerne fortsat yde 
en indsats. Derfor var jeg ikke sen til at sige 
ja, da min afdeling forslog, at jeg skulle stille op til Hovedbestyrel-
sen for at sikre, at midt- og Vestjylland  også har en stemme der.

Enhedslisten er jo både landets største og landets mindste parti 
forstået på den måde, at en undersøgelse forleden viste, at Enheds-
listen vil blive det største parti i København. Til gengæld er det ikke 
svært at finde kommuner, hvor vi er det mindste parti.

Vi skal sætte os et klart mål om at blive reelt landsdækkende. Det 
betyder, at der skal sættes kræfter af til at få etableret afdelinger i 
alle landets kommuner.

Det stiller også krav til vores politik. Den skal udformes, så både 
folk på stenbroen og folk på landet kan se sig selv i den.

Sammensætningen af vores hovedbestyrelse og folketingsgrup-
pe skal også afspejle et landsdækkende parti. Hvis vi ikke er bevid-
ste herom vil store dele af provinsen være uden repræsentation i 
hovedbestyrelsen.

Lars.dohn@ft.dk 

lars Mogensen, Esbjerg
Jeg vil i Hovedbestyrelsen arbejde for, at 
Enhedslisten reelt bliver et landsdækken-
de parti. I øjeblikket er der store skel og for-
skelle på Enhedslisten i Hovedstadsområ-
det, og Enhedslisten i Sydjylland, hvor jeg 
bor. I det lokale arbejde i afdelingen og i dis-
kussioner med medlemmer overalt, oplever 
jeg ofte at der kan være rigtig langt til (og 
fra) København, både geografisk og forståelsesmæssigt. Jeg mener 
derfor, at der er brug for at styrke Enhedslisten organisatorisk og at 
få hovedstads- og provinsafdelinger knyttet tættere sammen.

Næste periode i HB bliver præget af et Folketingsvalg og en ny 
parlamentarisk situation. Uanset resultatet skal vores parlamen-
tariske repræsentation fortsat udnyttes til at sætte fokus på sam-
fundets virkelig store problemer og få budskaber og kampagner ud 
til bevægelser og samarbejdspartnere. Som Hovedbestyrelse er det 
vigtigt at der sættes fokus på den socialistiske politik og de over-
ordnede mål, og holde fokus på hvad det er VI vil som socialister. Det 
betyder ikke, at vi skal undlade at bekæmpe de mange forringelser 
for almindelige mennesker, som vi desværre ser fortsætte, men vi 
skal hele tiden have fokus på vores alternativer. 

Jeg er 37 år, bor i Esbjerg og har været aktiv i Enhedslisten i ca. 15 
år. Til daglig arbejder jeg som webudvikler, og er gift med Sarah. Jeg 
har tidligere siddet i Hovedbestyrelsen en enkelt periode. 

larsmog@gmail.com 

lole Møller, Brønshøj Husum
Uanset regering vil vi få brug at sætte alle 
kræfter ind et opgør med fattigdom og ulig-
hed og udhuling af den offentlige velfærd.  
Hvis mennesker skal bruge alle deres kræf-
ter i en daglig overlevelseskamp præget af 
utryghed og frygt for morgendagen, så bli-
ver der færre kræfter til at slås for forbed-
ringer og grundliggende forandringer i livs-
vilkår. Det bliver ikke lettere, når mennesker samtidig stemples som 
dovne og uønskede og mødes med urimelige krav og sanktioner.

Vi skal have et klart alternativ til den konkurrencestat, der redu-
cerer mennesker til kun at have markedsværdi. Kampen for social 
retfærdighed  skal være en central del af  Enhedslistens politik. Det 
kan give håb for fremtiden og kræfter til forandring.

Markedsorienteringen er et internationalt fænomen, der kræver 
solidaritet og samarbejde over grænser. Derfor skal vi styrke vores 
freds- og solidritetsarbejde.

Der tales for tiden meget ytringsfrihed. Men den rent politiske 
frihed ikke er nok, der må en økonomisk gennemsocialisering til, 
for at friheden skal blive effektiv og ikke blot komme en udvalgt og 
snæver kreds til gode.

Det bliver en vigtig opgave at inddrage alle nye medlemmers vi-
den og resurser. Det vil gøre Enhedslisten mere slagkraftig, samti-
dig med at forbindelserne  til de folkelige bevægelser styrkes. 

Jeg har været politisk aktiv siden min pure ungdom. Nu er jeg grå i 
toppen, men stadig ræverød. Jeg har i en lang årrække især arbejdet 
med social- og arbejdsmarkedspolitik.

lole@mail.dk 

maja W. Albrechtsen, Aarhus 
29 år, socialrådgiver og cand. pæd.

Enhedslisten har gennem de seneste år 
gennemgået en udvikling, der har budt på 
mange nye udfordringer. Afdelingerne er 
i vækst, og med det følger behov for nye 
strukturer. Vi må imødekomme disse be-
hov uden at give køb på vores grundlæg-
gende værdier. Enhedslisten er og bør fort-
sat være et særligt parti at være medlem af - et parti der værdsæt-
ter og giver taletid til hvert enkelt medlem, uanset geografisk til-
hørsforhold, køn, alder og etnicitet. Jeg er medlem af bestyrelsen i 
Aarhus, og har fulgt udviklingen på lokalplan. De udfordringer vi 
har oplevet i de større byer de seneste år vil sandsynligvis blive re-
levante i flere byer som tiden går. Organiseringen af vores parti er 
vigtigere end nogensinde før, hvis vi vil fastholde vores åbne, inklu-
derende struktur, og samtidig kunne agere effektivt som parti i en 
omskiftelig virkelighed. 

Vores fælles visioner om lighed, fællesskab og et mangfoldigt 
Danmark er stadig både nødvendige og aktuelle. Disse værdier vil 
jeg arbejde for at fremme, internt i partiet såvel som eksternt. Jeg 
har som socialrådgiver på nært hold fulgt den udvikling, regerin-
gens politik har medført. Der er ingen tvivl om, at der nu som aldrig 
før er brug for et stærkt og velorganiseret Enhedslisten. Jeg håber 
at kunne være med til at bidrage til dette som medlem af hovedbe-
styrelsen.

majawolffalbrechtsen@live.com 
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marianne Rosenkvist,  
Amager Vest
Efter et år i Hovedbestyrelsen er jeg klar 
til et år mere. Her vil jeg arbejde for et Ø der 
kan formulere socialistiske alternativer til 
regeringens politik. Knap 4 år med en ”rød” 
regering har vist at løsningerne ikke kom-
mer fra den kant. Tværtimod er uligheden 
steget. Mens nogen skubbes ud i fattigdom 
og social deroute tvinges andre til at løbe stærkere: tænk blot på 
den manglende dagpengeløsning eller den nye folkeskolereform. 
Fra de andre ”røde” partier ses heller ingen reelle forsøg på at gøre 
noget ved den stigende racisme, klimatruslen eller fredsarbejdet.

Så uanset statsministerens navn, er der brug for et Ø som i ord og 
handling kan vise, at der findes alternativer til de andre partiers ne-
oliberale svar. Det er også sådan vi sikrer Ø et godt valg.

Men selvom vi får et godt valg kommer al forandring ikke ad den 
vej. Uden aktive bevægelser, ingen forandring. Derfor har jeg i år 
bl.a. været aktiv i initiativer som Bekæmp Fattigdom Nu, Køben-
havn for Mangfoldighed og med Dagpengeløsning.nu

I HB vil jeg arbejde for et parti som kan styrke og opbygge den fol-
kelige modstand gennem bevægelser som disse. Det kræver et godt 
organiseret parti med aktive medlemmer. Det skal vores organisati-
onsudvikling have fokus på. Vi skal samtidig være den forandring vi 
ønsker at se. Derfor skal udviklingen ske med respekt for medlems-
demokratiet.

Jeg har i år også været aktiv i Queerudvalget og som kontaktper-
son på 4. år i lokalafdelingen.

Jeg er 34 år, sociolog, klatre-instruktør, mor og gift på 11. år

troldurt@gmail.com 

martin Kaas, Holbæk
Gymnasieelev på Stenhus gymnasium og 
HF. Sidder i den kommunale baggrunds-
gruppe og lokalbestyrelsen i Holbæk kom-
mune.

Lige siden jeg startede i Enhedslisten 
tilbage i 2012 vidste jeg, at dette parti vil-
le kunne skubbe bjerge og vise hvad vel-
færdsprincippet er værd i den folkelige de-
bat.

Det som har overbevist mig om, at vi kan træde ud og vise os som 
et stort folkeligt parti, som ikke er bange for at vise den knyttede 
hånd og slå i bordet for fællesskabet og solidaritet, er det kæmpe 
stykke arbejde vi har leveret ude rundt omkring i de forskellige lo-
kal- og regionsråd. Vi har sat en kæp i det blå politiske maskineri og 
har sat en ny dagsorden i hver eneste kommune og region, hvor vi 
har fået mere indflydelse.  Det er jeg stolt over at være vidne til, som 
ung Enhedsliste medlem!

Men vi har stadigvæk et godt stykke arbejde foran os, for at kun-
ne skabe større resultater på landsplan og skabe bedre vilkår for de 
ældre, de unge studerende og vores næste generation på landets 
daginstitutioner.

martin.kaas96@hotmail.com 

michael Voss, Frederiksberg
Jeg har siddet i Hovedbestyrelsen i to perio-
der og vil gerne fortsætte arbejdet.

Uanset hvordan valget falder ud, så står 
vi over nye strategiske udfordringer, som 
jeg gerne vil være med til at løse. For mig 
er ledetråden, at vi må tage ansvaret på os 
som det eneste parti, der har et alternativ 
til de forskellige varianter af nyliberalisme 
og systembevarelse.

Det betyder, at vi må udvikle og udbrede vores politiske alterna-
tiv til både Løkke og Thorning. Vi må være med til at opbygge en ny 
arbejderbevægelse. Og vi må gå i spidsen, når der skal skabes folke-
ligt pres og folkelig bevægelse.

Ud af alle de mange opgaver, vi har i partiet og i HB, vil jeg især ar-
bejde for:
•	 at vi organiserer partiets medlemmers indsats i bevægelserne
•	 at vi sætter antikapitalistiske og systemoverskridende krav og 

forslag på den politiske dagsorden
•	 at vi får fremgang ved valget ved at overbevise endnu flere om 

vores politiske løsninger
•	 at vi bliver i stand til hurtigt at sætte alle partiets kræfter ind, når 

der opstår helt særlige situationer som f.eks. DONG-sagen.

Jeg er informationskonsulent i en folkeoplysningsorganisation. Jeg 
er 61, lever sammen med Lise Lotte på 27. år, og vores to børn er flyt-
tet hjemmefra.

mv@dfs.dk 

mikael Hertoft, Østerbro
Det er et vigtigt arbejde at være med til at 
lede Enhedslisten og det er spændende. 
Derfor vil jeg gerne have en omgang mere i 
HB, som jeg har siddet i de sidste 5-6 år.

Enhedslisten er nået langt på sine godt 
tyve år. Men vi er stadig langt stærkere 
parlamentarisk end vi er som græsrodspar-
ti. Her er vi alt for svage. Vi har også set at 
den brede folkelige bevægelse og modstand mod krise politikken er 
blevet svagere i de senere år. Det skal vi lave om på. Og det skal vi 
bruge Enhedslisten til. Vi skal styrke vores evne til at sætte aktivi-
teter i gang i befolkningen – og til direkte at tale med befolkningen. 
Vi har brug for en stærkere organisation. Vi skal bruge vores styr-
ke i folketing og kommuner til at blive stærkere kraft i befolkningen.

I HB sidder jeg i Forretningsudvalget, er aktivt medlem er 
Rød+Grøns redaktion og internationalt ansvarlig. Jeg repræsente-
rer Enhedslisten i European Lefts ledelse. 

Jeg er meget glad for arbejdet med medlemsbladet – som er et red-
skab for at kommunikere mellem medlemmer og organisation. I det 
kommende år skal vi styrke og modernisere Rød+Grøn, så det bliver 
integreret i vores elektroniske platform. 

I Europæisk Venstre har vi et samarbejde med andre venstre-
fløjspartier og kan vise solidaritet med dem – som fx nu med Syriza i 
Grækenland, efter valgsejren.  Kampen for socialismen kan ikke fø-
res i Danmark alene, men er en international kamp.

58 år, 3 børn, lærer i dansk for indvandrere.

mikael_hertoft@yahoo.com 
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mikkel Warming, Sydhavnen
Thorningregeringen går på hæld – og dens 
politisk/ideologiske kollaps tydeliggør so-
cialdemokraternes langsomme forvitring 
som det dominerende parti i Danmark.

EL har kæmpet for konkrete resultater og 
for at vise alternativer til liberalistisk poli-
tik.  Det skal vi fortsætte med, men samti-
dig formulere vores eget bud på, hvordan 
samfundet konkret skal forandres og bevægelser udvikle sig. Ikke 
som alternativ eller korrektion til socialdemokraterne, men som os 
selv;  En radikal, demokratisk socialistisk bevægelse.

Jeg har siddet i HB i to perioder og vil gerne fortsætte. Bl.a. vil jeg 
gerne medvirke til at trimme vores organisation, herunder den øko-
nomiske styring, og styrke sammenhængen mellem det lokale/
kommunale og det landsdækkende niveau . Vi har nu en unik mu-
lighed for at være en del af og præge menneskers hverdag over hele 
landet, og de erfaringer vi høster skal bruges på alle niveauer. 

Efter 14.februar har vi en kæmpe opgave i at slås for sammenhold 
og mangfoldighed. Vi skal også blive meget bedre til at give kon-
krete og solidariske svar på den utryghed mange oplever i  hverda-
gens frygt for eks. social dumping, arbejdsløshed, terror, kriminali-
tet m.m., som DF pt profiterer på.

Jeg er 45 år, bor i Sydhavnen med min datter og arbejder til dagligt 
i Urbanplanens boligsociale indsats. Derudover er jeg aktiv i besty-
relsen for det almene boligselskab AKB-København, hvor jeg selv 
bor. Har været aktiv på venstrefløjen siden medlemsskabet af DKU i 
1986 – og medlem af EL siden 1996.

mikkel_warming@hotmail.com 

ole Kaup, Fredericia
Jeg vælger at opstille til hovedbestyrelse 
da jeg mener at det er vigtigt at der i hoved-
bestyrelsen sidder medlemmer som er er-
hvervsaktive.

Jeg har de sidste 3år arbejdet på Carls-
berg i Fredericia hvor jeg har set sammen-
holdet blandt kolleger smuldre fordi virk-
somheden gør massivt brug af korttids/
kontraktansatte hvilket betyder at fagligt sammenhold smuldrer 
da man ikke har et tilhørsforhold til virksomheden.

Hvis jeg bliver valgt ind i Hovedbestyrelsen vil jeg selvfølgelig ar-
bejde for en genetablering af det danske vælfærdssamfund.Jeg vil 
kæmpe for at vi får størst mulig indflydelse i kampen imod skatt-
eundragning-løntrykning-socialdumpning og andre ulighedsska-
bende tiltag.

Men samtidig skal dem af jer der overvejer at stemme på mig være 
klar over at jeg går ind for dialog dialog/forhandling forhandling,-
som gammel tillidsmand kender jeg vigtigheden af at sidde med 
ved forhandlingsbordet,samt vigtigheden af at kunne indgå et for-
lig når forhandlingen ikke når længere.Mine børn og børnebørn skal 
have samme sikkerhedsnet at vokse op under som jeg selv havde.

Fællesskab fungerede dengang og det gør det endnu.

o.chr.kaup@gmail.com 

paw Nielsen, Middelfart
Jeg hedder Paw Nielsen, bor i Nr. Åby på 
Fyn. Jeg er 38 år, postarbejder, gift og har 3 
børn i alderen fra 3 – 13 år. Sidder i byrådet i 
Middelfart Kommune.

Mine 4 hovedgrunde for at stille op er:
1. Jeg tror på at vores mål ikke blot er at 

vinde pladser i Folketinget. Vi skal også 
vedblive at opbygge et socialistisk Dan-
mark nedefra med hjælp fra græsrødderne og lokale aktivister.

2. Jeg vil arbejde for at Enhedslisten bliver styrket i hele landet. 
Dette skal blandt andet ske ved målrettet støtte og hjælp til de små 
afdelinger rundt om i Danmark.

3. Jeg vil arbejde for at Enhedslisten styrker samarbejdet med fag-
bevægelsen og gennem dette arbejde forsøge at trække Danmark i 
en rødere retning.

4. Det er vigtigere end nogen siden før at vi får sammensat en be-
styrelse som kan afspejler hele landet og vores partis mangfoldig-
hed.

En stemme på mig er en stemme på en arbejder fra det tyndt be-
folkede Danmark, som vil arbejde og kæmpe for at vi fastholder og 
udvikler vores parti. Både i storbyerne og i provinsens mindre byer, 
for uden aktivister og synlighed i hele Danmark vil vi ikke kunne 
fastholde og forøge vores partis styrke og størrelse.

Så uanset statsministerens navn, er der brug for et Ø som i ord og 
handling kan vise, at der findes alternativer til de andre partiers ne-
oliberale svar. Det er også sådan vi sikrer Ø et godt valg.

Men selvom vi får et godt valg kommer al forandring ikke ad den 
vej. Uden aktive bevægelser, ingen forandring. Derfor har jeg i år 
bl.a. været aktiv i initiativer som Bekæmp Fattigdom Nu, Køben-
havn for Mangfoldighed og med Dagpengeløsning.nu

pawfaglig@stofanet.dk 

per Clausen, Aalborg
De seneste år har vist, at Enhedslisten har 
muligheder for at få opbakning i store dele 
af befolkningen. Disse muligheder skal ud-
nyttes. Det kræver, at vi både er i stand til 
at opnå resultater og i stand til at afvise 
forslag om forringelser og udsætte dem for 
benhård kritik og modstand.

Massive angreb på velfærden, voksende 
ulighed, udhuling af demokratiet og miljøkatastrofer understreger 
nødvendigheden af revolutionære samfundsforandringer. Ikke i en 
fjern fremtid, men i de kommende år. Enhedslisten skal styrkes både 
politisk og organisatorisk. Vores parlamentariske styrke skal bruges 
til at skabe alliancer og placere os centralt i modstanden mod forrin-
gelser og miljøødelæggelse og i kampen for et andet samfund, hvor 
solidaritet, fællesskab og miljømæssig bæredygtighed er grundele-
menterne.

Jeg er 60 år, på vej ud af folketinget og medlem af Aalborg Byråd. 
Jeg har de sidste 10 arbejdet med miljø, energi og fødevarer i folke-
tinget og vil være med til at placere det grønne mere centralt i vo-
res politik.. 

Jeg har de sidste 44 år været aktiv i fagforeningsarbejde fra Fa-
briksarbejdernes Fagforening og Faglig Ungdom i Aalborg til for-
mandsposter i Dansk Magisterforening og Magistrenes A-kasse. Jeg 
har været aktiv i studenterpolitik både lokalt og på landsplan. Jeg 
har været aktiv i Enhedslistens lokale arbejde i Aalborg fra starten 
i 1989. Jeg har i lange perioder været medlem af Enhedslistens ho-
vedbestyrelse. Fra 1972 til 1989 var jeg aktiv i VS.

perclausen@ofir.dk 
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peter Hegner Bonfils, Aarhus
Som parti har vi gennemlevet en positiv ud-
vikling de seneste år og jeg er en af de man-
ge nye byrødder vi har fået valgt ind. Frem-
gangen sker i en tid præget af  en kapitalistisk 
frembragt krise for både mennesker og miljø. 

Set i lyset af socialdemokratiernes de-
route, skal vi kende vores besøgelsestid. 
Det er ikke naturgivent, at socialdemokra-
tierne spiller den ledende rolle i arbejderbevægelsen, hvad eksem-
pelvis Grækenland og Spanien vidner om. 

I vores fremgang skal vi holde fast i vores socialistiske og demo-
kratiske principper, men samtidig bevare jordforbindelsen og slå dy-
bere rødder i bevægelserne i Danmark. 

Jeg vil i HB gerne bidrage til at:
•	 udvikle vores politik, så den i endnu højere grad bliver nærværen-

de for folk
•	 styrke vores organisation i et parløb mellem øget professionalise-

ring og bedre vilkår for aktivisme. 

Jeg sidder i Aarhus byråd, men har ellers slået mine folder en del ste-
der gennem årene, både i Enhedslisten og bevægelserne. Det er min 
erfaring, at sejrene sker i et samspil mellem bevægelse og parti. Det 
gælder både fra min tid som talsperson for Antiracistisk Netværk 
Aarhus og mit nuværende byrådsarbejde. 

Det centrale er, at vi holder sigtet på at flytte styrkepositioner, så 
svage bliver stærke en dag og vi får skabt en verden, hvor det ikke er 
svinebaroner eller finansfyrster, der regerer. Det er en stor mund-
fuld, men tager vi den i bidder, så er jeg sikker på, at vi kan løfte op-
gaven i fællesskab.

phb@byr.aarhus.dk 

peter Kjær, Skanderborg
Der er dansk parlamentarisk konsensus 
om, at: -Kapitalisme er den eneste farbare 
vej. -Danskerne er verdens miljødukse.   

I 2003, da vi ville lære afghanerne or-
dentlig opførsel, var en danskers økologi-
ske fodaftryk 50 gange større end en af-
ghaners. Og danskerne er stadig ikke ver-
dens miljødukse! Vi kunne blive det – også 
uden at skulle kopiere afghanerne. Vi skal bare leve bæredygtigt. Vi 
skal genbrugte ressourcer og reparere i stedet for at kassere. 

Men en grøn omstilling strider imod kapitalismens vækstparadig-
me. Derfor kan vi ikke trække socialdemokraterne i en rødgrøn ret-
ning; det vil hæmme konkurrenceevnen. Vi bliver nødt til at overha-
le dem, før de vil lytte. Og det kan lade sig gøre. Vi kan slå Helle Thor-
ning-Schmidt! Socialdemokraternes deltagelse i ”væksthylekoret” 
vil give bagslag, når væksten udebliver, selv efter alt socialdemo-
kratisk arvegods er smidt overbord.

Jeg vil arbejde for, at Enhedslisten skal påtage sig en ledende rolle 
i den grønne omstilling, som er helt nødvendig.

Vi skulle meget gerne vokse ved kommunalvalget om 2½ år. 
Lokalafdelingerne skal styrkes, så vi kan konsolidere og udbygge 

vores lokale forankring.  Den proces skal på fuld blus, lige så snart de 
største dønninger efter folketingsvalget har lagt sig.

Jeg er 55 år, uddannet økologisk landmand og byggetekniker og 
er nu folkeskolelærer. Jeg er med i byråds-baggrundsgruppen og er 
bestyrelsesmedlem i Skanderborg-afdelingen. Derudover har jeg i 
nogle år været kontaktperson for Miljøpolitisk udvalg. 

eterkj@gmail.com 

pia Boisen, Lyngby
Jeg har været medlem af hovedbestyrelsen 
siden 2012 og tager gerne et år mere.

Hovedbestyrelsen skal skabe rammer-
ne for, at Enhedslisten er en spændende og 
nyskabende organisation, hvor der er plads 
til mange slags mennesker og aktiviteter. 
Med det organisationspolitiske oplæg er vi 
kommet godt i gang – nu skal de mange ide-
er videreudvikles og føres ud i livet.

Sammen med medlemmerne skal vi videreudvikle Enhedslistens 
politik – aldrig blot som et halehæng til Socialdemokraterne og SF, 
men som en selvstændig kraft, der forener den aktuelle kamp for 
røde og grønne forandringer med perspektivet om et helt andet 
samfund. 

Medlemmer, udvalg, folketingsgruppe og hovedbestyrelse skal i 
fællesskab udvikle visionære politiske svar på de problemer menne-
sker konfronteres med i dagligdagen.  Ingen gider i længden at høre 
på folk, der blot siger nej og der er et stort behov for kreative socia-
listiske løsninger og svar som alternativ til den ”nødvendighedens 
politik”, som præger det politiske billede.

I den afgående Hovedbestyrelse har jeg siddet i følgegruppen fi-
nanslovsforhandlingerne og arbejdet med hvorledes vi får udviklet 
vores EU-modstand – det vil jeg gerne fortsætte med.

Jeg har været medlem af listen siden 1989 og bl.a. været afde-
lingskontakt, aktiv i udvalg samt medlem af Københavns amtsråd 
i 9 år. Til daglig arbejder jeg som faglig konsulent i Gymnasieskoler-
nes Lærerforening og er folketingskandidat i Københavns omegn.

piaboisen@mail.dk 

rasmus Bredde, Blågård
Mit navn er Rasmus Bredde, jeg er 36 år, 
født og opvokset på Nørrebro. Jeg er aktiv i 
Blågård afdeling, i Fagligt Landsudvalg og 
sidder i Hovedbestyrelsen. Til dagligt arbej-
der jeg som specialarbejder i Københavns 
Kommune.

Efter 10 års hårdt slid fik vi en ny re-
gering, men glæden var kort. Corydon og 
Thorning har de seneste år haft travlt ved kopimaskinen og den po-
litik som regeringen fører overgår nok selv CEPOS’ vådeste drøm-
me. Hvis udviklingen skal vendes er er det nødvendigt at opbygge 
et pres nedefra. Det pres er nødvendigt, ligegyldigt om Løkke vinder 
valget eller det lykkes regeringen at rede sig selv på stregen.

Som medlemmer af Enhedslisten arbejder vi for at forbedre al-
mindelige danskeres vilkår mange forskellige steder men for mig er 
fagbevægelsen det vigtigste. Derfor er jeg medarrangør af Enheds-
listens faglige uddannelser og aktiv i min fagforening. 

Det går godt for Enhedslisten men hvis vi ønsker reelle samfunds-
forandringer skal vi have mange flere med. Det er godt at have gode 
argumenter, men hvis vi skal overbevise vores kolleger, venner og 
naboer om at vi sammen kan ændre samfundet, skal vi også kunne 
sikre forbedringer her og nu. 

Til det arbejde har vi brug for værktøjer. Det er blandt andet den 
faglige uddannelse men også afdelingerne skal tilbydes oplæg og 
workshops. Ligesom vi skal have politisk uddannelse for både nye 
og gamle medlemmer. Det skal skærpe vores argumenter og gøre os 
bedre til at komme ud over rampen med dem. 

rasmus@stenbroenshelte.dk 
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rasmus Falck Østergaard,  
Aalborg
Enhedslisten er i en enestående situation, 
hvor vi kan udvikle os til et parti som både 
lokalt og nationalt kan samle befolkningen 
i kampen mod den asociale borgerlig politik. 
De lokale repræsentanter giver Enheds-
listen mulighed for at skabe en lokal plat-
form, som vi skal bruge, når vi skal skabe lo-
kale bevægelser og samle modstanden imod den asociale borgerlig 
politik, som stort set føres af alle andre end Enhedslisten. Det kræ-
ver, at vi arbejder sammen lokalt, regionalt og på landsplan. At vi i 
Enhedslisten får inddraget udvalgene og de faglige netværk i poli-
tikudviklingen, som også skal ske lokalt i afdelingerne og ikke kun 
på Christiansborg. Afdelingerne er centrale i udviklingen, derfor 
skal vi videreudvikling vores organisatoriske uddannelse og sko-
ling, så det også sker lokalt og ikke kun på landsplan. En evt. økono-
misk fremgang ved det kommende Folketingsvalg, skal bruges på at 
styrke afdelingerne og udvalgene.

Jeg er 32 år, bor i Aalborg. Jeg har været kontaktperson i Aalborg i 
4 år, jeg sidder i afdelingsbestyrelsen og har ligeledes været folke-
tingskandidat og siddet i regionsbestyrelsen i flere år. Jeg har væ-
ret aktiv i Enhedslisten i 6 år, medlem i 8 år. Jeg har bl.a. været aktiv i 
studenterpolitik, været fredsvagt i Palæstina, lavet lokalt bevægel-
sesarbejde og i juni 2013 var jeg med til at lave Arbejdsløshedskara-
vanen, hvor vi rejste fra Aalborg til Kbh. med stop i 7 byer underve-
jes. Jeg er pt. ansat som regional organisationssekretrær i Enhedsli-
sten Nordjylland.

begyndt@hotmail.com 

rasmus Vestergaard Madsen, 
Aarhus
Mens SF sælger ud og Socialdemokraterne 
har overgivet sig til højrefløjens økonomi-
ske politik, har Enhedslisten potentiale til i 
de kommende år at blive opdrejningspunk-
tet på venstrefløjen.

Vi skal levere klar kommunikation, hvor 
almindelige mennesker kan finde konkre-
te svar på samfundets udfordringer og samtidig blive mødt med sy-
stemkritik. 

Det sværeste som socialist er dette samspil, og netop derfor er det 
så hamrende vigtigt, at vi i den kommende organisationsudvikling 
sikrer at alle i partiet bliver involveret mest muligt. Det gælder i så-
vel partiets arbejde som ude i bevægelserne. Som tidligere ansat i 
Enhedslisten har jeg oplevet det store potentiale vi har blandt vores 
medlemmer, og særligt uden for København, vil vi ved en målrettet 
indsats kunne styrke Enhedslisten helt enormt.

Jeg håber at kunne bidrage med min organisatoriske indsigt fra 
provinsen, kombineret med mit konstante fokus på den grønne om-
stilling. Samtidig vil jeg gerne være med til sikre den positive udvik-
ling, jeg oplever vores partier har været igennem både kommunika-
tivt og organisatorisk.

rasmusv@enhedslisten.dk 

rosa Lund, Nørrebro Park
Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, 
at den nuværende politiske situation kræ-
ver en stærk venstrefløj, og her spiller vi 
som parti en afgørende rolle. 
Vi skal have slået hul i de borgerlige myter 
om, at ansvarlig politik er nedskæringer og 
at privatiseringer skulle gavne velfærden. 

Det kan vi ikke alene gøre på Christians-
borg. Vi har som socialister en forpligtigelse til at styrke bevægel-
serne. Derfor skal tiden bruges på at lægge de overordnede politi-
ske linjer for partiarbejdet og udvikle, forstå og støtte arbejdet i be-
vægelserne. Bruger hovedbestyrelsen for meget tid på lovgivning 
og beslutningsforslag i Folketinget, går vi glip af muligheden for at 
skabe forandring.

Vores parti er heldigvis blevet større. Det betyder at vi har fået 
mere styrke, men det betyder at vi skal arbejde hårdere for at sikre 
et stærkt sammenspil mellem alle dele af vores parti. Jeg tror, det er 
nødvendigt at styrke alle Enhedslistens muskler, hvis vi skal foran-
dringer i samfundet. Det er vigtigt at hovedbestyrelsen kan facilite-
tere og understøtte en tæt koordination mellem afdelinger, udvalg 
og politikere både kommunalt, nationalt og regionalt, så vi i fælles-
skab kan udvikle politik og handle som et samlet parti.

Jeg håber, at jeg kan bidrage med mine erfaringer fra mine år i 
SUFs ledelse, og med mine erfaringer fra mit mangeårige arbejde i 
elev- og velfærdsbevægelsen.

rosa.lund@ft.dk 

signe Færch, Ydre Nørrebro
HBs vigtigste opgave det kommende år 
bliver at lægge den politiske strategi i en 
sandsynligvis meget ny parlamentarisk si-
tuation efter valget. Det bliver en svær po-
sition for EL, særligt hvis vi skal være rent 
oppositionsparti til en højrefløjsregering.  
Opgaven bliver at bevare EL som en central 
del af det politiske landskab, også selvom vi 
ikke inviteres til forhandlinger på ministerkontorerne. Vi skal træk-
ke på de seneste 3 års arbejde, hvor vi har formået at prioritere me-
get hårdere end tidligere og formidle vores budskaber på en måde, 
som flere mennesker har kunne relatere til og blive rørt af. 

Derudover er jeg optaget af, hvordan vi organisatorisk kan styr-
ke Enhedslisten . Det er ikke en kamp mellem centralisering eller de-
centralisering, for vi skal begge dele. Vi skal skabe en operationel 
organisation, hvor ledende organer kan træffe beslutninger hur-
tigt, og vi skal samtidig styrke lokalafdelingerne og forsætte arbej-
det med at uddanne og dygtiggøre de enkelte medlemmer, og ska-
be lokale ledere.

Jeg trak mig fra mit hverv i Københavns borgerrepræsentation i 
dec 2014, da jeg ikke kunne få det til at hænge sammen med mit ar-
bejde. Det betyder, at jeg nu har mulighed til at lægge kræfter i EL på 
en anden og mindre tidskrævende måde. Jeg har tidligere siddet i HB 
et enkelt år, og jeg har siden savnet det spændende arbejde.

Jeg er 33 år og bor i et lille kollektiv med søde voksne mennesker. 
Jeg er socialrådgiver, og arbejder i Greve med socialt udsatte børn 
og familier. 

signe.faerch@gmail.com 
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stine Brix, Nordvest
Enhedslisten står over for et år med man-
ge forandringer. Vi skal ud i en vigtig valg-
kamp, hvor vi i mange spørgsmål står alene 
over for alle de øvrige partier, som har gen-
nemført reformer, der har øget uligheden 
og belastet klima og miljø. 

Vi skal have flere med os, både medlem-
mer og vælgere, så vi står stærkere, når 
kampen skal tages med den kommende regering – hvad enten den 
får Helle Thorning eller Lars Løkke som statsminister. 

Vi skal også vænne os til, at vi ikke længere er det mindste parti 
i Folketinget og i den danske befolknings bevidsthed. Vi er et parti, 
som flere og flere lytter til. Det forpligter. 

Vores organisation spiller en helt afgørende rolle for, at Enhedsli-
sten kan få et større gennembrud. Enhedslisten skal være til stede 
i hverdagen og komme med svar på den utryghed, som mange bor-
gere i Danmark føler. 

Vi har allerede taget vigtige skridt ved at blive repræsenteret i så 
mange kommuner og i alle regioner. Næste fase handler om at sik-
re støtte til vores mange valgte, så de ikke brænder ud. På samme 
måde skal vi sikre bedre rammer for at udvikle partiet uden for ho-
vedstaden. 

Det er baggrunden for, at vi det seneste år har taget diskussioner 
om, hvordan vi tilpasser vores organisation til en fremtid, hvor der 
er endnu mere slagkraft i Enhedslisten. 

Jeg vil gerne være med til at følge dette arbejde til dørs. Samtidigt 
kan jeg bidrage til at sikre en tæt koordination mellem hovedbesty-
relsen og folketingsgruppen.

stine.brix@ft.dk 

tenna Vebert Birk,  
Greve-Solrød
I Danmark har vi haft et rigtig godt vel-
færdssystem. Desværre er dette velfærds-
system gennem de sidste mange år blevet 
udhulet gennem alle de ”effektiviseringer” 
vi konstant har været vidner til både un-
der den borgerlige og den socialdemokra-
tisk ledede regering. Det er et sørgeligt syn 
at være vidne til, hvordan offentlige ansatte i kommuner, på syge-
huse m.v., slider sig selv ned og at borgere og patienter lider mere og 
mere, mens der gives skattelettelser til de der i forvejen har mest.

Vi bør investere mere i den offentlige sektor for at give tryghed 
til alle. Samtidig bør vi stoppe for privatiseringer og føre opgaver-
ne tilbage til det offentlige, som kan give samme service for færre 
penge og derved give plads til at flere kan få den nødvendige hjælp 
og støtte.

Jeg blev politisk aktiv for 5 år siden efter jeg i mange år havde op-
levet på egen krop, hvordan de forskellige danske systemer ikke vir-
kede. Jeg har været kronisk fysisk syg i mange år og er clean mis-
bruger på 10 år. Jeg har gennem 10 år fået et bredt netværk blandt 
både fagpersoner og borgere, der oplever ”systemerne” på godt og 
ondt og er meget opsøgende i forhold til disse grupper. Mine erfarin-
ger er primært indenfor sundhedssektoren, psykiatri og beskæfti-
gelses området.

Jeg var tidligere medlem af SF og har været opstillet til regions-
valget. Nu er jeg bestyrelsesmedlem i min lokale EL afdeling.

Jeg er 33 år og bor sammen med min kæreste, og vores 4 fugle. 

stjernebarnet@live.dk 

thomas Bugge, Blågård
Markante politiske forandringer skabes 
ikke uden det nødvendige folkelige pres. I 
Sydeuropa er der mobiliseringer og en til-
slutning til venstrefløjen, der giver håb 
om et opgør med den europæiske nedskæ-
ringspolitik, og en folkelig tilbageerobring 
af den politiske magt.

Enhedslistens politiske opgave, er for 
mig at se, at konsolidere vores politiske projekt, samtidig med at vi 
– i erkendelsen af socialdemokraternes kollaps - gør Enhedslisten i 
stand til at vokse yderligere. Vi skal have svar og et sigte på den lan-
ge bane, samtidig med at vi kæmper konkrete forbedringer hjem. Vi 
skal hverken være et floskelparti, der alene taler paroler og princip-
per, men vi skal heller ikke blive så pragmatiske, at vi mister jordfor-
bindelsen. 

Organisatorisk er jeg tilhænger af den professionalisering af or-
ganisationen, som er sket de seneste 10 år. Vi er blevet dygtigere, 
og det har medvirket til at øge vores tilslutning. Det arbejde skal 
vi fortsætte, så vores organisation bliver endnu bedre gearet til at 
støtte medlemmernes muligheder for at lave politisk arbejde. 

Det er de pejlemærker, jeg vil arbejde for i HB. Jeg har i mere end 
20 år været en del af venstrefløjen, hvor jeg har arbejdet aktivistisk 
med antiracisme, EU og globalisering. Jeg har i 2005-2009 arbejdet 
som politisk sekretær for Enhedslisten på Christiansborg med EU-, 
rets- og udlændingepolitik. Jeg er uddannet jurist og arbejder i et mi-
nisterium. Til dagligt bor jeg på Nørrebro i København med min kæ-
reste og vores to børn. 

bugge.thomas@gmail.com 

tobias Clausen,  
Blågård
Finans- og eurokrisen har ført til massive 
nedskæringer over hele Europa. Med ven-
strefløjens markante fremgang i Græken-
land og Spanien, er der dog lys i mørket. Den 
kommende tid vil blive afgørende i kampen 
for en anden samfundsudvikling i Europa. 

Skal befolkningen mobiliseres er det vig-
tigt, at Enhedslisten kan tilbyde alternative svar. Det sikrer vi ved 
forsat at udvikle og styrke vores socialistiske svar på den økonomi-
ske krise. Det arbejde vil jeg gerne bidrage med i hovedbestyrelsen. 

De seneste år har jeg taget aktiv del i at styrke Enhedslistens 
samarbejde med resten af den europæiske venstrefløj. I en tid, hvor 
behovet for solidaritet på tværs af grænser vokser, er det vigtigt, at 
Enhedslisten forsat prioriterer det internationale arbejde højt. I HB 
vil jeg derfor især arbejde for, at Enhedslistens internationale arbej-
de og visioner udvikles og styrkes.  

Som medlem af HB kan jeg bidrage med flere års erfaring fra par-
ti- og bevægelsesarbejde i og uden for Enhedslisten. Jeg har tidlige-
re været medlem af HB, har siddet tre år i Folkebevægelsens ledelse, 
herunder et år i forretningsudvalget. Jeg har arbejdet for Søren Søn-
dergaard i EU-Parlamentet, er aktiv i Europapolitisk udvalg og sid-
der i redaktionen på Rød+Grøn. Jeg er folketingskandidat og er des-
uden aktiv i solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt.

Jeg er 28 år, født og opvokset i Rødovre på den københavnske 
Vestegn, men bor i dag i København, hvor jeg gennem en årrække 
har været aktiv i min lokalafdeling.”

kontakt@tobiasclausen.dk 
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1. Allan Berg Mortensen, Helsingør
2. Allan Krautwald, Svendborg
3. Anna Rytter, Østerbro
4. Bruno Jerup. Næstved
5. Chris Bay, Aarhus
6. Christian Juhl, Silkeborg
7. Eva Flyvholm, Holbæk
8. Eva Milsted Enoksen, Blågård
9. Finn Sørensen, Amager Vest
10. Gunna Starck, Indre By
11. Hans Jørgen Vad, Aarhus
12. Helge Bo Jensen, Albertslund
13. Henning Hyllested, Esbjerg
14. Ibrahim Benli, Herlev 
15. Jakob Sølvhøj, Herlev
16. Jean Thierry, Nordvest

17. Jeanne Toxværd, Gentofte
18. Jens Bundgaard Nielsen, Aabenraa
19. Jette Gottlieb, Christianshavn
20. Johnny Zaar, Ringkøbing - Skjern
21. Jonathan Simmel, Nordvest
22. Kent Weiss Holst, Halsnæs
23. Louis Jacobsen, Blågården
24. Margit Kjeldgaard, Helsingør
25. Maria Reumert Gjerding, Gladsaxe
26. Midia Tayyeb, Albertslund
27. Mikael Hertoft, Østerbro
28. Nicolai Arentz Larsen, Nordvest
29. Nikolaj Villumsen, Nordvest
30. Ole Kaup, Fredericia
31. Peder Hvelplund, Hjørring
32. Pelle Dragsted, Frederiksberg

33. Per Markmøller, Lolland
34. Pernille Skipper, Vesterbro
35. Pia Boisen, Lyngby
36. Rasmus Vestergaard Madsen, Aarhus
37. Rosa Lund, Nørrebro Park
38. Rune Lund, Nørrebro Park
39. Sarah Glerup, Frederiksberg
40. Sarah Nørris, Esbjerg
41. Stine Brix, Nordvest
42. Susanne Flydtkjær, Aalborg
43.  Søren Egge Rasmussen, Aarhus
44.  Søren Søndergaard, Gladsaxe
45.  Tobias Clausen, Blågård
46. Troels Juel, Kalundborg
47.  Ulf Harbo, Norddjurs
48.  Victoria Velásquez, Vesterbro

Her kan du læse om de opstillede til den vejledende urafstemning om de øverst placerede folketingskandidater. under hver kandi-
dat finder du vedkommendes e-mail, såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybning.

Den vejledende urafstemning danner baggrund for årsmødets beslutning om fordelingen af folketingskandidater. Alle medlem-
mer af Enhedslisten kan deltage i afstemningen, som foregår elektronisk fra d. 21.-27. april. Du vil modtage en mail med link til af-
stemningen d. 21. april - medlemmer uden mail får tilsendt brev. Er du i tvivl, om vi har din mailadresse, så send den til landskonto-
ret@enhedslisten.dk inden d. 21. april. 

8. Opstillede til urafstemning om folketingskandidater

allan Berg Mortensen,  
Helsingør
Allan Berg Mortensen, 53 år, medlem af Hel-
singør byråd siden 2006, formand for Be-
skæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune

Enhedslisten skal være et revolutionært, 
reformistisk parti. Revolutionært fordi vi øn-
sker gennemgribende forandringer af sam-
fundet, reformistisk fordi vejen til et sociali-
stisk samfund foregår både som følge af reformer og i spring. Revoluti-
on og reformisme er ikke modsætninger men komplementerende.

Mit fokus er først og fremmest den stigende ulighed. Fattigdom 
og udstødelse øges, også under den nuværende regering. Enhedsli-
stens opgave skal være at bremse og forhindre alle beslutninger der 
fører til stigende ulighed (f.eks. kontanthjælpsreformen) og sam-
tidigt foreslå og få vedtaget beslutninger der fører til øget lighed 
(f.eks. afskaffelse af starthjælp)

Enhedslisten er blevet et meget større parti. Et drømmescenarie 
der både skyldes vores politik men især SF og S´s svigt. En hovedop-
gave er at fastholde denne tilslutning og gerne øge den, helst på be-
kostning af DF. Mange af DF´s vælgere burde stemme på os men fø-
ler sig fremmedgjort i forhold til en intellektualiserende venstrefløj. 
Vi skal være klare i mælet og formulere os uden overflødige akade-
miske vendinger, så vi bliver et troværdigt alternativ til DF

Enhedslisten skal væk fra københavneri og have en naturlig pla-
cering over alt i DK. Derfor skal reglerne om urafstemning ændres, 
så det ikke kun er medlemmer fra de største partiforeninger der har 
mulighed for at komme højt på vores interne top 20 liste.

abm11@helsingor.dk 

allan Krautwald, Svendborg
Enhedslisten er et oppositionsparti. 

I 2011 gik vi til valg på en strategi om at 
trække regeringen til venstre. Denne stra-
tegi har spillet fallit, fordi regeringen har 
foretrukket at lave massive sociale ned-
skæringer sammen med de borgerlige og 
anvendt besparelserne til at finansiering 
af store skattelettelser for de, der i forvejen 
har rigeligt. Vi har måttet hoppe fra tue til tue og selvom vi på en-
kelte områder har opnået gode resultater, har vi generelt været i de-
fensiven. EL er derfor i opposition til begge regeringsalternativer.

Store dele af befolkningen er enige med os i vores velfærds dags-
orden. Vi skal fortsat og forstærket udnytte denne mulighed. Det 
betyder at vi ikke alene skal understøtte de folkelige bevægelser, 
men også aktivt være med til at skabe dem. Erfaringerne viser at re-
sultater lettere opnås gennem et samvirke mellem det parlamenta-
riske og det udenomsparlamentariske ben. Vi fik trods en modvil-
lig regering en aftale om en midlertidig lappeløsning for dagpenge-
modtagerne på grund af pres udefra. Desværre betød aftalen samti-
dig forringelser for seniorjobberne. Vi må stå fast på, at vi stemmer 
for mindste forbedring og imod den mindste forringelse og ikke igen 
skaffer forbedringer for en udsat gruppe og samtidig påfører en an-
den gruppe forringelser.

Vi skal endnu skarpere opstille vort eget alternativ og tydeligt 
vise, at der en anden vej end den nyliberalistiske.

Det går godt for EL, men potentialet er langt større under den 
værste krise for velfærden længe.

krautwald@oncable.dk 
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anna Rytter, Østerbro
Socialdemokraterne har de sidste knap 
fire år bevist, at de hverken er særligt de-
mokratiske eller særligt sociale. Enhedsli-
stens projekt skal ikke være at trække so-
cialdemokraterne til venstre, men at træk-
ke Danmark til venstre. Der er nemlig hårdt 
brug for et parti, der viser, at en anden ver-
den er mulig. En verden med solidaritet, lig-
hed og retfærdighed. Vi skal være dét parti, der står for anti-krig, 
anti-racisme og antikapitalistiske løsninger på de udfordringer, ver-
den står overfor. Vi skal skabe bevægelse og trække almindelige 
mennesker ind i kampen mod umeneskeligheden. Og fra Christians-
borg skal vi sætte de store og vigtige spørgsmål på dagsordenen, der 
virkelig udfordrer det kapitalistiske verdensbillede, der fylder mere 
og mere. 

Jeg arbejder til daglig med maginaliserede unge og ser hver dag, 
hvordan mennesker nedbrydes af den ulighed, der hersker i Dan-
mark og i verden. De mennesker skal samles op og styrkes. De skal 
have en stemme. Den stemme kan vi i Enhedslisten give dem. Vi skal 
være talerør for alle dem, der tabes i jagten på profit. Vi skal være 
stemmen for dem, der rammes af arbejdsløshed, ulighed, racisme 
og diskrimination. Og den stemme skal ikke blot være en hviskende 
røst, men et råb så højt, at vi kan samles om at skabe en helt ny dags-
orden, der peger frem mod et socialistisk og retfærdigt samfund.

Jeg er tidligere byrådsmedlem for Ø i Odense og var ved sidste fol-
ketingsvalg opstillet i Odense Vest.”

annarytter@hotmail.com  

bruno Jerup. Næstved
Vi skal være det visionære socialistiske 
parti samtidig med, at vi overalt kæmper 
for konkrete forbedringer for befolknin-
gen. Vi skal flytte vores politiske udtryk fra 
at være imod noget til at være for noget.

Vi skal stå for de universelle rettigheder. 
Universelle menneskerettigheder bl.a. for-
samlingsfrihed og ytringsfrihed, men også 
universelle rettigheder på det sociale område og på det sundheds-
mæssige område.

Enhedslisten skal være et parti, som ikke kun er for de 2,5 % af 
befolkningen, men for 25 % af befolkningen. Et mål om at opnå 10 % 
opbakning ved næste valg er et vigtigt skridt på den vej.

Vores politik skal være i stadig udvikling og forbedring, men vi 
skal naturligvis fastholde vores grundlæggende kapitalismekritik 
og socialistiske mål. 

Vi må evne at finde alliancer overalt for at trække politikken i en 
rødere retning. Arbejdet i folketinget, i kommunerne og regioner-
ne er ikke kun talerstole. Det er politiske kamppladser. For os bør 
der ikke være nogen modsætning mellem parlamentarisk og uden-
omsparlamentarisk arbejde.

Jeg var med til at starte Enhedslisten med ønske om, at skabe et 
nyt og vitalt socialistisk parti. De muligheder som venstrefløjen og 
revolutionære socialister havde, blev ikke udnyttet optimalt. Jeg 
sad i Enhedslisten første folketinggruppe fra 1994-1998 og jeg har 
været valgt ind i regionsrådet på Sjælland fra 2005-2009 og nu igen 
fra 2013. Hvis jeg bliver valgt til folketinget vil jeg være nødt til at 
trække mig fra regionsrådet.

bruno.jerup@mail.dk 

Chris Bay, Aarhus
Revolutionær søger valgkreds her!

Hej kammerat
Jeg er en ung knægt fra den midtjyske 
hede, der vil give den en ekstra skalle til 
næste valg.

Mit politiske arbejde, har indtil videre væ-
ret fokuseret på ungdomsarbejdet i SUF 
samt bevægelserne. Med uddannelse, dyrevelfærd og klima/miljø 
som omdrejningspunkter.  De erfaringer vil jeg gerne tage videre med 
til en folketingsvalgkamp for Enhedslisten.

Det er dog klima og miljø der ligger mit hjerte nærmest. Og jeg har 
brugt de sidste mange år som aktivist i klimabevægelsen for at ska-
be opmærksomhed om klima og miljøspørgsmålene.

Mit engagement i klimabevægelsen spænder fra flyeruddeling til 
direkte intervention imod atomkraftværker, olieselskaber og poli-
tiske partier. Det er mit håb at kunne tage de grønne græsrødders 
kompromisløshed med ind i folketinget

Man bliver ikke revolutionær af, at være dem der siger revolution 
hele tiden, eller af at citere Marx. Man bliver det ved, at skabe gro-
bunden for at udenomsparlarmentariske initiativer kan spire og ud-
vikle sig til massebevægelser.

Enhedslisten, som revolutionært parti, skal bruge sin plads i folke-
tinget som forlænget talerør for de græsrodsbevægelser og progres-
sive grupper der har løsningen på nogle af kapitalismens problemer.

Ligesom at vi skal bruge talerstolen til selv at komme med en sy-
stemkritik og vise at socialdemokratiske lappeløsninger kun rækker 
som en snebold i helvede når det kommer til at beskytte mennesker 
og miljø imod markedets usynlige hånd.

Med håb om din tillid, Chris

chris@ninjamail.dk 

Christian Juhl, Silkeborg
•	 62 år og fra Silkeborg 
•	 Tidl. formand for 3F i Silkeborg.
•	 Aktiv i 3Fs internationale arbejde og i 

Arbejdernes Internationale Forum , der 
støtter kæmpende i Mellemamerika og 
på Vestbredden.

•	 Medlem af Folketinget siden 2011, hvor 
jeg er ordfører for udviklingsbistand og 
arbejdsmarked. 

•	 Gift med Karen Marie, der er socialrådgiver – vi har 2 børn og 5 
børnebørn.

Det vigtigste er
•	En	verden	uden	fattige	og	uden	forurening	•	Solidaritet	uden	græn-
ser	•	Et	åbent	Europa	uden	EU	•	Et	rødt	flertal	i	Folketinget	•	Arbejde	
eller	uddannelse	til	alle	•	En	fagforening	uden	tøven

På 2 ben
•	 Flere kandidater i Folketinget er godt, men ikke nok. 
•	 Vi skal opbygge & styrke aktiviteten nedefra – i fagforeninger og 

blandt andre græsrødder.
•	 Vi skal omsætte folketingsgruppens styrke, medlemstilgang og 

den nye styrke til at blive et stærkere parti – især lokalt.
•	 Vi skal forbinde Folketingsarbejdet tæt til de mange nye byrød-

ders indsats.
•	 Vi skal gå på 2 ben – det parlamentariske og det udenomsparla-

mentariske – når vi vil skabe forandring. 

christian.juhl@ft.dk 
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eva Flyvholm, Holbæk
Rigtig mange mennesker er blevet ramt af 
krisen og regeringens nedskæringer. Fami-
lier har måttet gå fra hus og hjem, og især 
landområderne bliver stadig mere udsatte. 
Vi skal en helt anden vej. Hvor vi i fælles-
skab sikrer en værdig og retfærdig løsning 
til de af os, der mister arbejdet eller bliver 
syge. Og hvor vi udbygger velfærden og en 
grøn infrastruktur.

Omfordeling, fællesskab og socialisme er nøgleord for mig. Som 
folketingskandidat for Enhedslisten vil jeg være med til at sætte fo-
kus på uretfærdighed og arbejde for forandringer, der ændrer styr-
keforholdene og skaber mere lighed. I Danmark, i Europa og globalt.

Det er vigtigere end nogensinde, at vi kobler vores politiske kamp 
til verden omkring os. Det gælder både kampen mod EU’s menne-
skefjendske nedskæringer, og arbejdet med international solidari-
tet. Jeg arbejder bl.a. tæt med vores kurdiske kammerater der kæm-
per mod IS i Nordirak og Syrien. 

De seneste tre år har jeg haft glæden af at være folketingskan-
didat på Sjælland med valgkreds i Holbæk. Det vil jeg meget gerne 
fortsætte med. Vi er ved at blive et stærkt parti på hele Sjælland, og 
det er spændende, hvad vi kan opnå som mere lokalt forankret parti. 

Jeg er 33 år, bor i kollektiv i Valby, og er opvokset på Vestsjælland. 
De seneste seks år har jeg arbejdet i vores folketingssekretariat 
med EU- og det internationale område. Jeg har tidligere siddet i ho-
vedbestyrelsen og været redaktør for Rød+Grøn.

eva.flyvholm@ft.dk  

eva Milsted Enoksen, Blågård
Det er skønt med vores partis fremgang, 
men Enhedslisten skal ikke være et folke-
parti for alle. Vi skal være partiet for ham, 
der bliver chikaneret af forvaltninger og 
politikere, fordi han har den frækhed at 
være syg eller arbejdsløs. Vi skal være par-
tiet for hende, der må gå til en lorteløn, for-
di arbejdsgiverne er godt på vej til at opsi-
ge det historiske kompromis, mens politikerne snakker om større 
arbejdsudbud. Men vi skal ikke være partiet for direktørerne og fi-
nansmændene, vi skal ikke favne kapitalisterne. Politik handler om 
modsætninger og styrkeforhold.

Enhedslisten bør prioritere:
•	 6 timers arbejdsdag. Arbejdet skal deles for at undgå lange ar-

bejdsløshedskøer, der presser løn- og arbejdsvilkår. 
•	 Opdeling af banksektoren. Banker skal enten være kreditvirk-

somheder eller spekulationsvirksomheder. Skatteborgernes pen-
ge skal ikke spildes på dårlige spekulationsbanker.

•	 Nedlæggelse af heldagsskolen. Børn har ret til fritid og lærerne 
til at blive hørt.

•	 Udmeldelse af EU, der dikterer en politik, hvor social dumping er 
et grundvilkår og socialistiske løsninger umulige.

Jeg er kontaktperson for Blågårdsafdelingen på Nørrebro og med-
lem af Københavnsbestyrelsen, som er politisk ledelse for vores 
borgerrepræsentanter og sidder med til budgetforhandlinger.

Jeg bor sammen med min kæreste og vores to børn og er lige nu 
på barsel. Jeg har læst statskundskab, været lærervikar, praktikant 
hos Folkebevægelsen i Bruxelles og senest EU-medarbejder for En-
hedslisten på Christiansborg.

eenoksen@hotmail.com 

Finn Sørensen, Amager Vest
Som MF er man altid utilfreds. Vi vil gerne 
have større resultater! Men der er græn-
ser, med en regering som har været fast be-
sluttet på at føre borgerlig økonomisk poli-
tik. Det er godt for de rige, men går hårdt ud 
over velfærden, de arbejdsløse, de syge og 
andre udsatte grupper. Alligevel har vi op-
nået mange gode resultater. På mine egne 
områder vil jeg især nævne kampen mod social dumping, og afskaf-
felse af gensidig forsørgerpligt og andre forbedringer for de hårdest 
ramte kontanthjælpsmodtagere. Selvom vi ikke fik en aftale om vel-
færdsrettigheder, så lykkedes det at sætte en dagsorden på ældre-
området, som gav os en stærk profil og som også betød flere pen-
ge til området. Disse og mange andre resultater er kun opnået, for-
di vi har holdt fast i en skarp kritik af nedskæringerne, og samtidig 
opsøgt de mulige forbedringer. En anden forudsætning er samar-
bejdet med resten af partiet, og med organisationer og bevægelser. 
En stor tak til medlemmer, ansatte og udvalg for kæmpe opbakning 
til vores arbejde i Folketinget. Det er en stor gave, at få lov at være 
MF ér på de betingelser, og det håber jeg at få lov til at fortsætte 
med længe endnu. Synes selv, jeg er i fin form. 

Fakta: 68 år, MF 2011, valgt i København Storkreds. Arbejdsliv: 
Fabriks- og bryggeriarbejder, formand for bryggeriarbejderne i Kbh. 
1986-2005, næstformand i 3F Industri og Service 2005-11. Politisk 
aktiv på venstrefløjen siden 1970, med i Enhedslisten fra start. Med-
lem af HB fra 2005-2011. www.finn-sorensen.dk

finn.s@ft.dk 

gunna Starck, Indre By
Det bliver noget af en opgave at få de skuf-
fede danskere til at tro på, at der er et alter-
nativ til sofaen og Lars Løkke. Hvis protest-
stemmerne skal blive til rigtigt røde stem-
mer, så skal der klar og ærlig tale til. Hand-
linger, der kan forklares, forstås og give 
humoren plads og selvhøjtideligheden bag-
hjul.

Folk skal igen turde tænke kollektivt og solidarisk, skal igen tro 
på, at det gode liv - ja, et bedre - ligger i et samfund, hvor bæredyg-
tighed er det nye ord for vækst og socialisme det nye sort. Så Listen 
skal stå stærkt på Borgen med et bredt felt af solide kandidater - 
også skarpe og skrappe gamle damer.

Jeg ved noget om meget og meget om noget. Er god til at organise-
re, er vedholdende, men ikke kompromisløs, driftsikker, men til fest 
og farver, har sans for tilværelsens absurditeter, men ikke rod.

Mit kendskab til medlemmer og organisation skal bruges til, at 
basis, Borgen, bureaukrati og bestyrelse får styrket en troværdig, 
festlig, fantasifuld, flittig og rød Liste. 

Er sociolog, men har mest lavet politik - de senere år på de indre li-
nier i Kbh-bestyrelse, Regionsledelse, Vedtægtsnævn og introduk-
tion for nye medlemmer. Er kontaktperson for min afdeling og Kvin-
deudvalget og sidder i Indre By Lokaludvalg for Listen. 
Bor i kollektiv, spiller badminton, en god l’hombre og driver sammen 
med andre filmnørder en børnefilmklub. Har et nært forhold til ven-
ner, børn. børnebørn og min cykel. 

Motto: spring over, hvor gærdet er højest

gunna@enhedslisten.dk] 
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Hans jørgen Vad, Aarhus
Et godt folketingsarbejde kræver knofedt og 
solid faglig indsigt. Men et optimalt udbytte 
kræver mere end gode forslag og forhand-
lingsevner. Det kræver også KANT og mod 
til at gå på tværs af den pænhed på Borgen, 
som andre partier og pressen vil pådutte os.

Det har DF evnet – på en populistisk og 
uærlig måde. Vi kunne på en ærlig måde 
gøre det langt bedre – men har desværre kun formået det i glimt. 
Det kræver, at vi målrettet orienterer os mod at opbygge en klar og 
synlig opbakning udenfor Folketinget.

Vi ved godt, hvordan det skal gøres – det er primært viljen, der har 
manglet. I dagpengesagen optrådte vi ikke som et parti med 65 %´s 
opbakning. Og i Nets-sagen gjorde vi stort set intet – selvom mere 
end 70 % var enige med os.

Især udsigten til en borgerlig regering gør det helt afgørende – for 
her bliver selv de mest banale forlig en politisk umulighed. Derfor er 
det nødvendigt, at vi får udviklet det ””andet ben”” – som også bety-
der at kikke ud af boksen. Det er således en sag for folketingsgrup-
pen – og ikke kun for partiets aktivister.

Plads til forskellighed – også i folketingsgruppen
Ligeså er folketingsgruppens arbejde (undtaget trivialiteter, natur-
ligvis) en sag for alle interesserede medlemmer. For er der ikke åben-
hed om de store debatter, ender gruppen op med at lukke sig om sig 
selv. Som vi fx så med degraderingen af Chr. Juhl uden kendte politi-
ske argumenter. Enhedslisten har ikke brug for en monolit på Borgen 
– men en åben gruppe, der afspejler mangfoldigheden i partiet.

hjvad@stofanet.dk 

Helge bo Jensen, Albertslund
Vi skal konsekvent sætte fællesskab og de-
mokrati ind imod kapitalisme og markeds-
kræfter, og ikke nøjes med at regulere mar-
kedet. Vi stiller os ikke tilfredse med lidt 
mindre sprøjtegift, men kræver 100% øko-
logi. Det er ikke nok at foreslå skat på spe-
kulation. Vi må forlange en samfundsbank 
og en spekulationsfri banksektor. 

EU’s pres på Grækenland og Syriza-regeringen viser, hvor vigtigt 
EU-modstanden er for venstrefløjen. 

Vi skal give konkrete svar på almindelige menneskers problemer. 
Uanset om det drejer sig om sociale rettigheder, dagpenge, hjemme-
hjælp, et ordenligt arbejdsmiljø, tillidsmandsbeskyttelsen eller nok 
voksne til vores børn i daginstitutioner og skoler. Vi skal vise et reelt 
politisk alternativ – ikke flere finanslovsforlig uden markante æn-
dringer af den økonomiske politik. SFs historie viser, at der ikke er 
nogen farbar vej mod højre. Vi skal holde fast i vores medlemsdemo-
krati og undgå topstyring.

Jeg vil gerne være med til at styrke Enhedslisten som:
•	 Et socialistisk parti med en solidarisk politik for økologisk omstilling.
•	 Krigsmodstandernes parti, mod krigspolitik og militarisme.
•	 Bevægelsernes parti, der slås loyalt og aktivt i og med bevægelserne.
•	 Et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vores 

EU-modstand og vores antiimperialistiske politik også i modvind.

Jeg har deltaget i Enhedslisten siden starten. Jeg er 55 år, kulturso-
ciolog. KB-medlem i Albertslund, hvor jeg bor med min kæreste og de 
to yngste på 9 og 11 år.

helge.bo.jensen@albertslund.dk 

Henning Hyllested, Esbjerg
Er medlem af folketingsgruppen med an-
svar for transport, yderområderne - især 
vores mange øer - samt forbrug.

På transportområdet har jeg prioriteret 
at bekæmpe social dumping på landevejen.  
Det er lykkedes at få afsat pæne beløb til 
forøget kontrolindsats, hvilket også har gi-
vet resultater. Det grundlæggende problem 
er imidlertid EU-forordningerne på området, og dem vil EU-partier-
ne ikke rigtigt røre ved!

Vi har været med til at løfte den kollektive trafik ganske markant. 
Først og fremmest med aftalen om Togfonden, som giver jenbanen 
et historisk løft. Og gennem deltagelse i forligskredsen Bedre og Bil-
ligere kollektiv trafik, hvor vi hvert år udmønter 1 mia. kr. til støtte 
for kollektiv trafik i hele landet.

Mht. til Udkantsdanmark er vi tæt på at kunne gennemføre ””tra-
fikal ligestilling”” til vores mange øer i kongeriget. En takstnedsæt-
telse på færgefarten, der vil noget! 

Mine hovedprioriteter er kampen mod social dumping og kampen 
mod EU, som jo vil bestemme alt og hvorfra problemet med social 
dumping i høj grad kommer. Desuden er jeg optaget af den fortsatte 
højredrejning i fagbevægelsen, som er et kæmpeproblem i vores be-
stræbelser på at rejse en bevægelse til støtte for vores fælles kamp.

Jeg er 61 år. Er gift med Ina med hvem jeg har to voksne børn. Bor 
i Esbjerg, hvor jeg også er valgt (Esbjerg By-kredsen/Sydjyllands 
Storkreds). Arbejdede indtil folketingsvalget i 2011 som havnear-
bejder på Esbjerg havn.

henning.hyllested@ft.dk 

ibrahim Benli, Herlev 
Jeg er stolt af at være medlem af et værdi-
fuldt fællesskab som Enhedslisten. Og insi-
sterer på, at en anderledes verden er mulig, 
hvor retfærdighed, lighed, ytringsfrihed, 
mangfoldighed, demokrati og solidaritet ud 
fra et socialistisk livssyn gør sig gældende. 
Min tro på ovennævnte værdier bliver styr-
ket når vi ser, hvordan den borgerlige øko-
nomiske politik i Danmark og i Europa gang på gang slår fejl og der-
med forårsager forringede levevilkår for velfærdssamfundet.

Jeg er 35 år gammel og har boet 14 år i Danmark. Aktuelt er jeg 
koordinator og underviser i et beskæftigelsescenter i Københavns 
Kommune, hvor jeg arbejder med traumatiserede flygtninge. Oprin-
delig er jeg journalistuddannet fra Ankara i Tyrkiet. I 2008 færdig-
gjorde jeg min kandidatuddannelse på RUC. Og er chefredaktør for 
den dansk-kurdisk netavis nudem.dk.

Siden jeg var 15 har jeg været politisk aktiv inden for socialistiske 
bevægelser. Jeg har været aktiv i studenterbevægelsen både i Tyr-
kiet og på RUC.  Jeg er medlem af Enhedslistens Kurdistan Solida-
ritetsgruppe og har fx holdt møder i Enhedslisten´s afdelinger om 
det kurdiske spørgsmål. Sammen med Enhedslisten har jeg desuden 
i sidste to år arbejdet for at støtte og synliggøre det demokratiske og 
socialistiske folkestyre i Rojava. 

Jeg er desuden aktiv hos Dansk Kurdisk Kulturcenter, Det tværpo-
litiske initiativ, Kurdisk Forum, Foreningen for Kurdiske Studerende 
og Akademikere, Fokus-a.

Jeg bor i boligforeningen Lille Birkholm i Herlev sammen med min 
kone og tre døtre.

ibbenli@gmail.com 



53Årsmøde 2015

jakob Sølvhøj, Herlev
Folketingsvalget kan komme når som helst, 
og vi skal være klar til at føre en forrygende 
valgkamp fra dag ét. 

Vi skal offensivt fremlægge Enheds-
listens politiske visioner og dagsaktuel-
le krav. Vi skal fremstå som det indlysen-
de valg for de mange, der er skuffede over 
regeringens højredrejede politik og SF’s 
slingrekurs. Vi skal være det troværdige bud, for de der ønsker ud-
vikling af velfærden frem for afvikling og privatisering, for de der 
ønsker et retfærdigt dagpengesystem, social retfærdighed og et 
grønnere Danmark.

Jeg stiller op til urafstemning for tredje gang. De sidste to år har 
det ført til opstilling som spidskandidat i Vestjyllands storkreds. 

Jeg er interesseret i de fleste politikområder og vil bl.a. kunne bi-
drage med viden og erfaring fra mit arbejde med flere af de store of-
fentlige velfærdsområder samt med arbejdsmarkeds- og uddannel-
sespolitik. Jeg tror også, jeg kan bidrage til at fastholde og udvikle en 
tæt sammenhæng mellem arbejdet på og uden for Christiansborg.

Gennem mit politiske liv har jeg især været engageret i arbejdet i 
bevægelserne. Det er blevet til mere end 35 år med tillidshverv i fag-
bevægelsen, hvor jeg stadig arbejder, som formand for Pædagogisk 
sektor i FOA og medlem af forbundets daglige ledelse. Jeg har været 
aktiv på venstrefløjen siden 70’erne og været med i Enhedslisten 
fra starten. Har været folketingskandidat i flere perioder og er i dag 
medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og faglige landsudvalg.

jaks@foa.dk 

jean Thierry, Nordvest
I dag går vi til valg på vores egen politik og 
ikke på at flytte socialdemokratiet til ven-
stre. Det skal vi være konsekvente om-
kring.

Opstilling af folketingskandidater er et po-
litisk valg. Det har vist sig at have betydning 
for vores politiske linje, hvem vi stiller op og 
hvem, der kommer til at sidde i Folketinget.

Jeg mener, at vi skal lade os inspireret af Latinamerika og Syd-
europa og vise Enhedslisten som det reelle alternativ til alle de an-
dre partiers EU-styrede og miljøødelæggende politik, der tager fra 
de fattige og giver til de rige under dække af, at det er besparelser. 
Vi er det eneste EU-modstandere og de eneste røde og grønne i Fol-
ketinget.

Vi skal fortælle, at et flertal til Enhedslisten giver reelle foran-
dringer og forbedringer til det helt store flertal af befolkningen i 
Danmark, bæredygtighed, velfærd og meget mere international so-
lidaritet. 

Samtidig skal vi også fortælle, at det ikke er nok bare at stemme 
på Enhedslisten. Hvis vi virkelig vil skabe bæredygtige forbedrin-
ger, så skal vi alle sammen gøre noget, organisere os lokalt, og selv 
foreslå forbedringer og gå imod forringelser.  

Naturligvis skal vi også samarbejde med andre partier og stemme 
imod forringelser og for forbedringer, men håbet, som vi skal væk-
ke, må komme fra en helt grundlæggende anderledes politik og et 
grundlæggende anderledes og socialistisk samfund. Vi skal gå imod 
militarisme og ikke falde hen i tilfredshed med det ganske begræn-
sede borgerlige demokrati, der er i dag.

jean@fremtidsmaskinen.dk 

jeanne Toxværd, Gentofte
Vi har gennem de sidste par år med en ”so-
cial”demokratisk ledet regering oplevet den 
ene velfærdsafviklende reform efter den 
anden, med store sociale omkostninger 
for de mennesker der er ramt. Jeg vil gerne 
være med til, at Enhedslistens stærke pro-
fil som det eneste reelt socialistiske parti i 
Danmark, bliver styrket og tydelig i kam-
pen mod social skævvridning. 

Vi har med alle vores kommunalt valgte og baggrundsgrupperne 
en unik chance for at styrke bevægelsesarbejdet som skal følges op 
i Folketinget. Vi skal være det parti der sætter den politiske dagsor-
den i Danmark, underordnet hvordan den kommende regering bli-
ver sammensat! 

Den sociale sikkerhed og solidariteten i samfundet er desværre 
ved at forsvinde, og Enhedslisten er den sidste bastion mod det kaos 
EU’s liberalistisk-økonomiske politik, har trukket ned over Danmark 
og hele Europa. 

Vi skal have styrket venstrefløjen i Danmark og det gør vi kun ved 
at holde fast i Enhedslistens politik.

Jeg er feministisk socialist og netop feminismen bør i disse kapita-
listiske krisetider have et socialistisk partis bevågenhed. Enhedsli-
stens socialistiske og feministiske værdier har udgangspunkt i at alle 
mennesker er lige, ingen skal undertrykkes, hverken på grund af køn, 
seksualitet, religion eller etnicitet – det vil jeg målrettet arbejde for. 

Jeg er 55 år og sidder i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten 
Gentofte. Jeg er uddannet cand.pæd. og har i årevis arbejdet inden 
for alle områder i det pædagogiske felt.

jeanne.toxvaerd@gmail.com 

jens Bundgaard Nielsen, 
Aabenraa
Vil arbejde for  
1. Udvikling af livsnære og langsigtede po-

litiske strategier, der kan være med til at 
danne en   folkeligt forankret modpol til 
den stadigt mere gennemgribende mar-
kedsgørelse af vores liv.

2. Opgør med den fagfattige økonomitænk-
ning, som konstant udhuler de faglige kerneydelser, som er funda-
mentet for kommunernes, regionernes og statens egentlige legiti-
mitet i relation til borgerne. 

3. Normeringer, der svarer til vores faktiske viden om normerin-
gers betydning for den faglige kvalitet.

4.  Inddragelse af den viden, som børn, unge, gamle osv har om de-
res egen virkelighed. Det duer ganske enkelt ikke at udvikle ydel-
ser, indsatser og reformer uafhængigt af den virkelighed, som 
borgerne selv oplever, at de befinder sig i. 

5. Være med til at repræsentere de mange gode politiske kræfter i 
det syd- og sønderjydske.

6. Revitalisering af samarbejdet med de faglige organisationer. I 
Aabenraa-afdelingen inviterer vi nu sammen med socialdemokra-
terne, SF og LO foreløbigt syv faglige organisationer til et første 
møde om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle en ny og tiltrængt 
platform for et mere gensidigt befordrende samarbejde fremover.

Jeg 65 år og kontaktperson for en aktiv afdeling i Aabenraa med rig-
tig stærk opbakning til bestyrelsesmøder og øvrige aktiviteter.

Har sammen med Jens C. fra bestyrelsen lavet en ny og rigtig fed 
socialistisk rockblues. Den må I høre ved lejlighed! 

post@jensbundgaardnielsen.dk 
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jette Gottlieb, Christianshavn
Jeg har valgt at stille op til urafstemnin-
gen,fordi jeg er blevet klar til igen at tage en 
tørn i det parlamentariske arbejde. Jeg var 
medlem af folketinget fra 1994 til 2001, og 
trods store  forandringer i folketingsarbej-
det - ikke mindst efter 10 års borgerlig re-
gering - mener jeg at kunne bidrage med er-
faringer,  der kan gøre nytte i en kommende 
valgperiode, uanset hvilken regering, der bliver resultatet af valget.

Jeg kan ud fra min faglige forankring og mit professionelle arbej-
de i a-kasse byde på stor indsigt og mange ideer på erhvervs- og ar-
bejdsmarkedsområdet, som jeg opfatter som et af de vigtigste kon-
frontationsområder i den kommende periode. Derudover har jeg 
gennem mine udsendelser som nødhjælpsarbejder fået en interna-
tional vinkel, en indsigt i kriser og brændpunkter i verden. Endelig 
kan min erfaring fra 90’erne  bidrage til et løft i folketingets måde 
at arbejde på. Enhedslisten har formået at bevare kvalitet og seriøs 
politisk prioritering, mens den generelle politiske debat er reduce-
ret til enkeltsagsnedslag. Det må kunne gøres bedre. Noget af det, 
jeg byder ind med, er relevant i en stor gruppe. Bliver gruppen min-
dre, er der andre/andet, der er vigtigere for EL at få med. Jeg melder 
mig derfor på banen – hvis urafstemningen taler for det - til en pla-
cering i København 4 eller 5.

Om mig selv: Jeg er 66 år, tømrer (+ en del andet) af uddannel-
se, men nuværende ansættelse i Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes 
a-kasse.Jeg bor på 40. år i kollektiv på Christianshavn

jette@amagergade1.dk 

johnny Zaar, Ringkøbing-Skjern
Jeg er 58 år, uddannet på seminariet - DATA 
uddannelse ved erhvervsakademiet i Es-
bjerg. Bor i Vestjylland, sammen med Lis-
beth og vores datter på 17 år. I mit politiske - 
og daglige arbejde, har jeg altid arbejdet, for 
de svage i vores samfund.
•	 Har arbejdet med udflytning fra særfor-

sorgens institutioner ved Ribe Amt. Her 
fik nogle af vores svageste medborgere, en værdig tilværelse 
uden for særforsorgens tykke mure.

•	 Arbejdet med velfærdstruede børn og unge ved Vejle Amt.
•	 Leder af en selvejende institution.
•	 Arbejdet som underviser og EDB konsulent ved kommunen.
•	 Arbejdet ved Fagforeningen HK som underviser/ sagsbehandler. 

I det politiske arbejde for EL, har jeg følgende tillidsposter - Kontakt-
person i RKSK – bestyrelses medlem i Region Midtjylland og folke-
tingskandidat i Vestjylland.

Politiske	mærkesager:	•	Dagpengereformen	rulles	tilbage	•	Kontant-
hjælpsreformen/	GF	rulles	tilbage	•	Sociallovgivningen laves om til en 
SKAL	LOV,	ikke	som	nu	en	KAN	LOV	•	Flere rettigheder til pensionister/ 
ældre	medborgere	og	handicappede	•	Nej	til	udlicitering,	af	velfærds	
opgaver	•	Der	indføres	en	ny	form	for	efterløn	•	Fri	og	lige	uddannel-
ser	til	alle	•	Mere	vedvarende	energi	•	Mere	offentlig	transport.

Vigtig for mig er, at få lave skatteloven om, så det ikke er muligt, at 
unddrage sig skattebetaling. Det er umoralsk, når virksomheder/ 
banker unddrager sig skattebetaling, og derved er den direkte år-
sag til, velfærdsforringelser og den store arbejdsløshed i Danmark.

joz@bbsyd.dk 

jonathan Simmel, Nordvest
Uanset udfaldet af det kommende valg, må 
det stå klart at Enhedslisten står med en gi-
gantisk opgave.

Som parti skal vi ikke alene formulere et 
parlamentarisk alternativ, men i endnu hø-
jere grad agitere for et ideologisk alternativ 
til den førte politik. Vi skal være modsæt-
ningen til den herskende ”konkurrence-
stats”-ideologi, som alle andre partier har købt billet til. Dens eneste 
formål er at sænke lønniveau, presse lønmodtagere og skabe dårli-
gere social sikring. 

I kampen om ideer er det vigtigt at vi skruer op for retorikken om 
antikapitalistiske krav der kan vinde opbakning i befolkningen, et 
oplagt sted er at forbinde vores grønne og røde idealer.

Som pt. opstillet på Sjælland har jeg også bemærket at DF står til 
at blive største parti i området. Hvis ikke vi skal overlade arenaen til 
DF, er vi også nødt til at opprioritere vores antiracistiske arbejde, og 
i højere grad adressere hvem den virkelige fjende er i dagens Dan-
mark: Skatteunddragerne på børsen, de grådige virksomhedsejere 
og den økonomiske elite – som står i modsætning til alle lønmodta-
gere! - på tværs af hudfarver og sprog. 

Jeg mener at en ny gruppe skal afspejle en mangfoldighed, så vi bed-
re når ud til alle mennesker, dette gælder køn, alder, uddannelse mm. 

Jeg stiller mig derfor til rådighed for urafstemningen, jeg er 27 år, 
arbejder som elektriker i Ringsted, er tillidsmand for 46 kollegaer og 
har blandt andet tidligere været formand for eleverne på de tekni-
ske skoler gennem en årrække.”

jsimmel@gmail.com 

kent Weiss Holst, Halsnæs
I efterdønningerne af den kapitalisti-
ske grådighed som har lammet Danmark, 
skal vi have rettet op på en fejlslagen poli-
tik, hvor den solidariske, medmenneskeli-
ge, retfærdige og ansvarlige politik er gået 
tabt i konkurrencestatens sorte hul.

Vi har et ansvar overfor vores medmen-
nesker og efterkommere, hvor vi skal have 
vendt om på CO2-kurvernes himmelflugt. Hvis ikke vi tager ansvar 
vil der, inden for en overkommelig fremtid, ske en akkumulering af 
klimaflygtninge på små arealer, som vil medføre uoverskuelige kon-
sekvenser.

Vores dyr lider under den effektivisering der har foregået i Dan-
mark, hvor de kun bliver set som et produkt til føde og ikke som le-
vende væsener.

Mennesket bliver anset ligeså i kapitalismens jerngreb hvor der 
ikke tages hensyn til det enkelte menneske, og hvor uarbejdsdyg-
tighed er lig med udstødelse. Et godt arbejdsmiljø, medindflydelse, 
respekt og en fair løn skal være en del af et menneskes ret. De som 
falder udenfor arbejdsmarkedet skal ikke stigmatiseres, men i ste-
det skal de hjælpes til ikke at miste deres identitet og levevilkår.

Fattigdom er et stigende problem i Danmark, og med regeringens 
fejlslåede kurs er der behov for at minde dem om, hvor deres ud-
gangspunkt er og hjælpe dem på vejen dertil igen.

luksusmanden@gmail.com 
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louis Jacobsen, Blågård
30 år. Murersvend de sidste ni år.

Som faglig aktiv i både min fagforening 
3F BJMF og på byggepladserne i København 
de sidste otte år, har jeg været med til at 
drive flere kampagner mod social dumping 
og praktikpladsmangel, deltaget i opbyg-
ningen af en stærk aktivistisk ungdomsaf-
deling og båret forskellige tillidshverv.

Som folketingskandidat vil jeg arbejde for at få fokus på arbejds-
markedet, med udgangspunkt i mine egne erfaringer fra byggeri-
et. Manglende praktikpladser, social dumping og kædeansvar, den 
uambitiøse dagpenge- og beskæftigelsespolitik og det voksende 
fedtlag af rådgivende konsulenter, der gør sig kloge på hvordan os 
ude på gulvet skal udføre vores arbejde både i det offentlige og det 
private.

Mit hjerte har altid ligget i det faglige arbejde og engagementet 
rettet mod de konkrete forbedringer vi har kunnet tilkæmpe os på 
byggepladserne. Når jeg nu har valgt at stille mig til rådighed for En-
hedslisten som folketingskandidat, så er det i høj grad også på bag-
grund af opbakning fra et stærkt bagland i både fagforening og 
blandt kollegaer.

Vil du vide mere? Klik ind på louisjacobsen.dk og se nogle af de bi-
drag jeg har bragt i debatten de sidste år.

Stillere: Claus Westergreen, Formand for BJMF, Jens Kirkegård, For-
mand for Byggegruppen I BJMF, Daniel Skovhus, Formand for Sned-
ker- Tømrernes Brancheklub København, Jonas Andersen, Formand 
for Murersvendenes Brancheklub i København, Silas Klein, Sjakbajs 
og kollega på byggeriet Marmormolen

sejelouis@gmail.com 

margit Kjeldgaard, Helsingør
Jeg opstiller fordi jeg har politiske ambitio-
ner. EL bør sætte dagsordenen via et sam-
spil af forslag i folketinget og bevægelse 
uden for murene. Jeg mener, det er nødven-
digt med konkret viden og mod til at tale de 
borgerlige politikere imod, men det er ikke 
tilstrækkeligt, hvis man vil ændre på sam-
fundet. Man skal også udvikle politik, sva-
re på nye udfordringer og begejstre almindelige mennesker til at 
deltage i kampen i hverdagen. Alt det skal folketingsmedlemmer-
ne, fordi der er så stor fokus på dem – også selvom magten formelt 
ligger hos HB og de centrale udvalg bør udvikle politik og iværksæt-
te kampagner. 

Jeg er 60 år og har været partipolitisk aktiv i 39 år.  Jeg er imod per-
sondyrkelsen og jeg hylder de gamle organisatoriske principper om 
rotation, kollektiv ledelse, mindretalsbeskyttelse, respekt for vores 
åbne udvalg og kommunalt selvstyre. 

Jeg er cand. polit. og har arbejdet sammenlagt 10 år som sekretær 
på Christiansborg. Jeg interesserer mig for boligpolitik og efterlyser 
EL-udspil på dette område. Min aktivitet i partiet ligger i øvrigt i po-
litisk-økonomisk udvalg og landdistriktsudvalget, samt i afdelingen 
med at lave fødevarefællesskab. 

Jeg har lavet en virksomhed, som importerer økologisk og fair tra-
de tøj, for at præge en branche domineret af multinationale selska-
ber, miljøsvineri og sultelønninger. Derfor har jeg også politiske am-
bitioner om handelspolitik på trods af EU, røde-grønne offentlige 
indkøb, kædeansvar og etisk mærkning.

margit.kjeldgaard@gmail.com 

maria Reumert Gjerding,  
Gladsaxe
Kapitalismen er i dyb krise. Det er en øko-
nomisk krise, en politisk krise og en helt 
grundlæggende økologisk krise, hvor årti-
ers ubæredygtig vækst har bragt økonomi-
en på kollisionskurs med klodens klima.

I denne situation har Enhedslisten en 
ufattelig vigtig rolle at spille. Både i at rej-
se kritik, men i endnu højere grad i at formulere helt konkrete visio-
ner for et bæredygtigt, langtidsholdbart samfund, der kan gøres til 
politisk virkelighed.

Med konkrete politiske udspil skal vi vise, hvordan omstilling til 
et samfund uden vækst og miljøødelæggelse kan lade sig gøre. Vi 
skal vise, at grøn omstilling handler om meget mere end vindmøl-
ler og genbrug. Det handler om familiepolitik og arbejdsmarkedspo-
litik når vi skal dele arbejdet og have mere tid til vores børn og til de 
fællesskaber, der gør livet værd at leve. Det handler om uddannel-
sespolitik ikke mindst på erhvervsuddannelserne, når vi skal gen-
nemgå en ny industriel revolution, hvor håndværk og kvalitet får en 
helt central placering. Og det handler om lighed og omfordeling, når 
vi på retfærdig vis skal deles om klodens knappe ressourcer. Aldrig 
har det været mere presserende at turde udfordre politiske vane-
forestillinger. Med udgangspunkt i samfundet som det ser ud i dag, 
skal vi vise den konkrete vej til det samfund der må følge efter ka-
pitalismen.

Jeg er uddannet miljøplanlægger, bor i Gladsaxe med min mand 
Christoffer og vores børn Tristan på 7 år og Julius på 5 år.”

elmarg@ft.dk 

midia Tayyeb, Albertslund
De seneste års privatiserings- og nedskæ-
ringspolitik har øget utrygheden for almin-
delige mennesker, og skabt større økonomi-
ske skel i mellem os.

Den neoliberale politik og sprogbrug har 
også skabt en stigende opdeling af vores 
samfund i etniske og religiøse grupper. Høj-
refløjskræfter vinder desværre stadig stør-
re opbakning.  Det er Enhedslistens opgave at bekæmpe denne høj-
redrejning. Fællesnævneren skal være solidarisk medborgerskab, 
og Enhedslisten skal i spidsen for dette afspejle en bred repræsen-
tation af samfundets mangfoldighed.

Med rødder i Sydkurdistan (Nordirak) og en opvækst i et politisk 
kurdisk miljø, er jeg fast forankret i min overbevisning om sociali-
stiske løsninger, økologi, lighed – både herhjemme og i verden. De 
seneste år har jeg arbejdet med kurdere, der kæmper for demokrati 
i Syrien. De kurdiske selvstyreområder udgør med demokrati, lige-
stilling og religiøs tolerance et eksempel for resten af regionen. Som 
folketingskandidat vil jeg støtte de demokratiske kræfter i Mellem-
østen, og Enhedslistens internationale engagement for fred og de-
mokrati.

Jeg er 26 år og er vokset op i Albertslund og uddannet erhverv-
sjurist. De seneste år har jeg i Forbundet for Kurdiske Studerende og 
Akademikere været redaktør for medlemsblad, arrangeret demon-
strationer og rejser, engageret unge kurdere i politisk arbejde, sær-
ligt under ROJ-TV sagen, og lavet Copenhagen Kurdish Filmdays.

Midia.tayyeb@gmail.com 
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mikael Hertoft, Østerbro
Enhedslisten har haft succes de senere år. 
Nu skal vi høste den til Folketingsvalget. 
Det vil jeg gerne være med til. Derefter er 
det vores opgave at gå i spidsen for at skabe 
en omfattende folkelig bevægelse for sam-
fundsforandringer og socialisme. Vi kan 
ikke alene ændre verdens kurs. Men vi kan 
stille os i spidsen for at folket gør det.

Fattigdommen, arbejdsløsheden og andre problemer er desværre 
vokset de seneste år. Der er krise i samfundet – og de neoliberale er i 
offensiven og i gang med at ødelægge den offentlige sektor og ordent-
lige arbejds- og lønvilkår. De herskende klasser har en massiv plan om 
at forvandle samfundet. EU er et vigtigt redskab for de mægtige. De 
vil tage fra de fattige og give til de rige. Fagforeninger og kritisk of-
fentlighed skal ned med nakken. Der er brug for folkelig modstand.

Vi skal kæmpe for at forsvare den offentlige sektor og skabe ar-
bejdspladser. Vi skal i offensiven mod EU’s kriseløsninger og EU’s 
forsøg på at bestemme alt. Vi skal en total grøn omlægning. 

Vi skal bruge vores styrke i folketing og kommuner til også at op-
bygge en styrke udenfor folketinget. 

58 år. Underviser i dansk for indvandrere. Cand.mag. i Russisk, 3 
børn, 1 barnebarn. Bor på Østerbro. Medlem af HB og FU. 

Anbefalere: Vibeke Syppli Enrum Svendborg, Flemming Gunder-
sen Viborg, Mette Hedegaard Ballerup, Christian Holtet Østerbro, 
Birte Jacobsen Nørrebro Park, Marie Lassen Århus, Jens Otto Mad-
sen Thy-Mors, Morten Riis Bornholm, Imdat Yilmaz Halsnæs.

mikael_hertoft@yahoo.com 

nicolai Arentz Larsen,  
Nordvest
Jeg hedder Nicolai Arentz Larsen, er 21 år. 
gammel og stiller op som kandidat til folke-
tinget. Det gør jeg ikke, fordi jeg har et selv-
stændigt mål med at komme i folketinget 
men fordi, jeg har nogle erfaringer, idéer og 
visioner, som jeg mener vil kunne bidrage 
til vores partis politikudvikling.

For mig at se, har dansk politik utroligt mange problemer, som jeg 
mener, at Enhedslisten skal arbejde for at ændre. Her er nogle ek-
sempler:	•	Debatten	i	og	omkring	folketinget	er	for	akademisk	•	Min-
dre	spin	•	Politiske	løgne

Der er selvfølgelig mange flere ting, der ikke er i orden i dansk poli-
tik, men jeg har valgt at fremhæve tre eksempler, som jeg synes er 
specielt grelle. Politisk, er vi i Enhedslisten det eneste parti i folke-
tinget, der fungere som et reelt alternativ til regeringen og højreflø-
jens ”nødvendighedens politik”. For mig er det essentielt, at vi arbej-
der målrettet på at få påtalt, at det ikke er nødvendigt konstant at 
spare på sociale ydelser for at give de rige skattelettelser.

Udover det, mener jeg, at disse politiske områder er særligt vigtige 
for	Enhedslisten:	•	Fri	og	lige	adgang	til	uddannelse	•	Bedre	offent-
lig	transport	i	udkantsdanmark	•	Legalisering	af	hash	•	Stop	for	ud-
licitering af velfærd til private virksomheder

Jeg har været politisk aktiv flere steder, dog mest inden for det ud-
dannelsespolitiske og fagpolitiske. Det har jeg gjort ved bl.a. at være 
næstformand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 
og har været aktiv på flere niveauer i HK.

Nicolai.arentz@gmail.com 

nikolaj Villumsen, Nordvest
Enhedslisten har en afgørende rolle i dansk 
politik. Vores socialistiske og solidariske po-
litik går imod strømmen. Vores internationa-
lisme samler på tværs af grænser. Og vores 
knofedt sætter dagsorden på gader og stræ-
der. I byråd, regionsråd og på Christiansborg.

Jeg stiller mig til rådighed som folketings-
kandidat, for at få lov at kæmpe for vores 
parti i Aarhus og Østjylland. Jeg brænder for at tale imod krigspoli-
tikken og for international solidaritet. Jeg er stolt over at vores parti 
har været forrest i solidaritet med Kobane og kurdernes kamp mod 
fascismen. Stolt over at vi samlede ind til ofrene for Israels angreb 
på Gaza. Og stolt over, at vi nu står sammen med grækerne og Syriza 
i en solidarisk kamp mod EUs forfejlede sparepolitik. 

Mørke kræfter prøver i denne krisetid at skabe had og splittel-
se. Samtidig vokser de venstreorienterede kræfter i styrke. Ikke 
mindst i de hårdt kriseramte lande. Enhedslisten er, lige som vores 
venner i Europa, ikke længere små undseelige halehæng til Social-
demokraterne. Vores opgave er at sætte selvstændige dagsordener 
og gå imod den såkaldt nødvendige politik. Krisen har vist at fælles-
skab er langt stærkere end egoisme. Vores opgave er at styrke og 
forsvare fællesskabet.

Vores parti er vokset i styrke, men vores styrke er også mere nød-
vendig end nogensinde. Jeg stiller op for at få lov at lægge alle kræf-
ter i. Jeg er født og opvokset i Århus, og bor nu i boligforening i Nord-
vest kvarteret i København med min kæreste Diana.

nikolaj.villumsen@ft.dk 

ole Kaup, Fredericia
Hej. Jeg er den lokale folketingskandidat for 
fredericia afdelingen og jeg vil betragte det 
som en stor tillids erklæring fra medlem-
mer over hele landet hvis jeg kom i betragt-
ning som folketingskandidat.

Jeg er og har altid været specialarbejder 
hvilket har givet mig en indsigt i den almin-
delige arbejdende danskers levevilkår.I øje-
blikket arbejder jeg på 3.år ved Carlsberg i Fredericia.

Mit hjerte banker for de socialt svage familier i danmark og en af 
de ting jeg ville sætte højt på min dagsorden er hjælpen til disse fa-
milier imod det kommunale tyrani.

Jeg vil selvfølgelig kæmpe med næb og klør for at vi får genind-
ført det danske vælfærdssamfund. Jeg vil kæmpe for at vi får æn-
dret dagpengeloven. Jeg vil kæmpe for at vi får ændret nomeringer-
ne i vuggestuer/børnehaver overalt hvor det borgerlige danmark 
har maltrakteret serviceniveauet. Jeg vil kæmpe for at vi får gen-
indføre det sikkerhedsnet der var i samfundet da jeg var ung.

Den lille mands rettigheder ligger mig meget på sinde da jeg selv 
har haft det man kalder en alternativ opvækst.

Samtidig skal i vide at jeg som gammel tillidsmand altid er parat 
til at finde en løsning i en forhandling.Men jeg ved også hvornår for-
handlingen er slut,hvornår jeg skal gå og hvornår det bedste resul-
tat er at blive og skrive under.

Jeg har desuden i store dele af mit liv boet i odense bydelen volls-
mose og har derigennem en yderst nuanceret tilgang til fremmede 
og integration

FÆLLESKAB FUNGERER
DET GJORDE DET I MIN UNGDOM

o.chr.kaup@gmail.com 
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peder Hvelplund, Hjørring
Jeg er 47, bor sammen med Louise og har 5 
børn, Oskar på 20, Anna på 17, Jasmin på 16, 
Karl på 11 og Malthe på 6. Startede som po-
litisk aktiv i fagbevægelsen og VS i Århus 
og har været med i Enhedslisten siden star-
ten. Lider stadig af den opfattelse at det 
vigtigste ikke er hvem der har regerings-
magten, men hvor stærk alliancen er, mel-
lem de folkelige bevægelser og deres parlamentariske talerør. Fin-
der stor glæde i at deltage politisk på mange niveauer. Mange års 
politisk arbejde i Hjørring har lært mig at se det revolutionære per-
spektiv i selv den mindste detalje, lige fra kampen mod firbenede 
svin og deres gylle til forsvaret for forbrugerejede forsyningssel-
skaber. Har især beskæftiget mig med social-, miljø- og trafikpolitik. 
Er anti-militarist og international orienteret EU-modstander.

Enhedslistens parlamentariske opgave er simpel. Vi skal beva-
re det langsigtede revolutionære perspektiv og samtidig udmønte 
det i konkrete reformistiske forslag der kan kaste grus i den konsen-
sus-kapitalistiske tankegang der præger resten af folketinget. Et 
godt eksempel er ophævelsen af den gensidige forsørgerpligt. Den 
røde og grønne dagsorden er hinandens forudsætninger. Vejen ud 
af dansk landbrugs dødsspiral går gennem fælleseje og en omlæg-
ning til 100 % økologisk og langt mere ekstensiv produktion. Vi skal 
kræve et brud med vækstfilosofien, fordele det nødvendige arbejde 
og gøre det til en borgerret med en indkomst der kan sikre brød på 
bordet og tag over hovedet.

Socialisme eller barbari!

hvelplund@mail.dk 

pelle Dragsted, Frederiksberg
Når jeg hører Joachim B. Olsen sige, at det 
skal være mere skamfuldt at være arbejds-
løs i Danmark. Når en Danfoss-direktør tru-
er med at flytte ud, hvis ikke samfundet 
makker ret og sænker skat og lønninger. 
Og når en socialdemokratisk finansmini-
ster taler dunder imod højere mindsteløn til 
lavtlønnede offentligt ansatte. Så ved jeg, 
at der er brug for Enhedslisten. 

Liberalisterne og deres sørgelige menneskesyn er i offensiven. 
Hver dag hører vi myter om, at det ikke kan betale sig at arbejde, at 
løn og skat må sættes ned, og at vi ikke har råd til velfærden. Vi står 
midt i et benhårdt opgør om samfundets udvikling.

Hvis vi også i fremtiden skal have gratis uddannelse og sundhed. 
Hvis vores børn skal vokse op i et samfund, hvor dem, der falder, bli-
ver rejst op igen. Så skal liberalisterne presses i defensiven. Det kræ-
ver en venstrefløj, der ikke fører blå kopipolitik eller bøjer nakken 
for det internationale finansmarked. Det kræver en venstrefløj, der 
skaber håb og tro på en grundlæggende anden grøn og socialistisk 
politik.

Med tusinder af medlemmer i hele landet, med hundredetusinder 
af sympatisører og vælgere, og med en folketingsgruppe, der slår 
igennem med partiets solidariske og socialistiske budskaber, har vi 
muligheden for at spille en hovedrolle i kampen om fremtiden. Det 
vil jeg gerne bidrage til som en del af en stærk, alsidig folketings-
gruppe, forankret i et aktivt, demokratisk parti.  

Læs evt. mere på mine blogs på Politiken.dk og Modkraft.dk

elpedr@ft.dk 

per Markmøller, Lolland
De kystnære områder’ er kommet på den 
politiske dagsorden. Det er sket med folke-
lig bevægelse og dannelse af græsrodsini-
tiativer. Vandkanten rejser sig! Jeg vil ka-
ste mig ind i EL’s udvikling af en politik, der 
skaber rammerne for nye fællesskaber i ’De 
kystnære områder’ områder. Det er vigtigt 
at EL har plads hertil i folketingsgruppen. 
Det statslige kreditselskab, EL har foreslået, er en god begyndelse. 
En vifte af initiativer kan sættes op indenfor kommunal produktion, 
energirenovering, grønne jobs, øko frugthaver, events samt bære-
dygtig turisme.

Ellers ligger min styrke indenfor det internationale solidaritets-
arbejde. Har i 11 år arbejdet i ulandsorganisationer. Kampen mod 
fattigdom skal vindes og økologisk bæredygtighed skal på den glo-
bale dagsorden. Der er brug for et socialistisk funderet indsats i den 
internationale solidaritet.

Jeg har også været aktiv i fredsarbejde og udvikling af sikker-
hedspolitik. Senest har jeg været optaget af det Østersø initiativ 
vi har sat i søen her på sydhavsøerne. Det har også et sikkerheds-
politisk perspektiv i forhold til hvad der sker i kølvandet på Ukra-
ine konflikten. Østersøen risikerer igen at blive et spændingsområ-
de. Enhedslisten må arbejde på at samle fredskræfterne i regionen 
til modvægt mod denne udvikling. ’Østersøen som Fredens Hav’ bør 
være et vigtigt punkt i EL’s fredspolitik.

Jeg er historiker og har bachelor i filosofi. Er 58 år. Arbejder som 
rejseleder. Min fritid bruges på familie, venner, natur, volleyball og 
bordtennis.

agniper@gmail.com 

pernille Skipper, Vesterbro
Valgkampen er i gang, siges det. Og det er en 
kæmpe mulighed for Enhedslisten. Den op-
givende stemning, der har spredt sig på ven-
strefløjen efter tre år med Corydon og co. ved 
magten, skal vendes til kampgejst og håb. 

Enhedslistens udfordring er at vise, at 
der findes et alternativ til den politiske kon-
sensus. Efter skattelettelser til de øver-
ste lag i samfundet og de storindtjenende virksomheder, kontant-
hjælpsreform og nedskæringer på velfærden er der stor risiko for, 
ikke bare at Løkke vinder valget, men at desillusionen spreder sig. 

Vi skal bruge valgkampen ikke kun til at kapre stemmer og sik-
re et stærkere Enhedslisten, men også som mobiliserende kraft for 
politisk engagement og krav om en mere retfærdig fordeling af go-
derne i vores samfund. Valgkampen er en mulighed for at engage-
re mennesker, debattere og diskutere vores samfund, fællesskab og 
fremtid. Det er en mulighed for politisk mobilisering. 

Enhedslisten står overfor store udfordringer, og vi har et stort 
ansvar. Skal der også fremover være en stemme for et stærkt vel-
færdssamfund, fællesskab, lighed og et styrket demokrati, skal En-
hedslisten stå stærkere efter valget. Og vinder højrefløjen bliver der 
virkelig brug for det eneste parti, der stadig kan kalde sig venstre-
orienteret. 

Jeg håber meget på chancen for at fortsætte med min del af opga-
verne i Folketinget. Og at jeg derfra også kan gøre mit til at styrke 
vores arbejde i bevægelserne og lokalt i partiet.

elpesk@ft.dk 
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pia Boisen, Lyngby
Det er Enhedslistens opgave at udforme 
det visionære røde og grønne alternativ 
til den ”nødvendighedens politik” som Hel-
le Thornings regering og højre side i folke-
tingssalen er så enige om. 

Det vil jeg gerne være med til. 

Enhedslisten skal i folketinget:
•	 sætte fokus på almindelige menneskers problemer i et sprog der 

er til at forstå
•	 afsløre myter, magtmisbrug og politisk hykleri 
•	 stille de frække spørgsmål
•	 udvikle og formidle konkrete ideer, der på en gang er realistiske 

og samtidig peger frem mod et andet samfund
•	 arbejde for politisk indflydelse, hvor det er muligt uden at sætte 

vores principper til salg

Generelt opfatter jeg mig selv som en velformuleret, arbejdsom og 
vedholdende holdspiller. Jeg har været Lyngby-afdelingens folke-
tingskandidat siden 2001 og holder af at arbejde politisk ud fra En-
hedslistens gamle slogan ”Siger hvad vi mener - gør hvad vi siger”. 

9 år som Enhedslistens medlem af Københavns amtsråd har gi-
vet mig en grundig viden om sundheds-, social- og planlægnings-
området. Og mit daglige arbejde som faglig konsulent i Gymnasie-
skolernes Lærerforening giver input om uddannelses- og arbejds-
markedspolitik, organisationsforhold samt forhandlingserfaring. 

I Enhedslisten har jeg været aktiv i afdelingen, udvalgsarbejde og 
hovedbestyrelsen.

Jeg er 58 år, bor i Lyngby og har været medlem af Enhedslisten si-
den 1989. Jeg blev i 2013 og 2014 opstillet som nr. 2 i Københavns 
omegns storkreds. 

piaboisen@mail.dk 

rasmus Vestergaard Madsen, 
Aarhus
Jeg er af den helt klare holdning at det at 
være socialist og miljøaktivist hænger ulø-
seligt sammen. Vækstideologien er i lyn-
tempo ved at smadre det naturgrundlag, 
som er helt afgørende for at vi i fremtiden 
har de samme muligheder som i dag. Hvis vi 
ikke konstant stiller krav om at al produk-
tion skal være bæredygtig, forringer vi i høj grad mulighederne for 
at skabe en verden der bygger på frihed og lige muligheder for alle 
mennesker. Vækstideologien er vores generations største udfor-
dring.

Vores arbejde i fagbevægelsen skal følge kravet om bæredygtige 
løsninger, men samtidig også sikre at styrkeforholdet overfor den 
rå markedskapitalisme fastholdes og forberedres. Markedet har al-
drig, og vil aldrig have en interesse i bæredygtige løsninger og or-
dentlige løn- og arbejdsforhold. Det er tiltag vi selv må stå for, og 
som jeg gerne vil være med til at trække ind i Folketinget, med et 
særligt fokus på unges vilkår og rettigheder.

rasmusv@enhedslisten.dk 

rosa Lund, Nørrebro Park
Nuværende folketingsmedlem, inden val-
get læste jeg statskundskabsstuderende 
og arbejde som  pædagogmedhjælper

Det sidste års reformer, har vist at vi 
langt fra har vundet kampen mod nylibera-
lismen og højrefløjen. Både Socialdemokra-
terne og SF har givet de blå medspil i stedet 
for modspil, det betyder at bolden i værdi-
kampen ligger hos Enhedslisten. 

I de reformer den siddende regering og højrefløjen har lavet på 
uddannelsesområdet, lige fra folkeskole til erhvervsuddannelser-
ne, er det lærere og undervisere der har betalt prisen, fordi refor-
merne har været ufinansierede, her har vi som parti stået på de an-
sattes side og peget på løsninger – det skal vi blive med, når resten 
af velfærden står for tur. Vi skal være klar til at slås for at udvikle 
vores velfærd. Vi skal vise at konkurrence, privatisering og udlicite-
ring ikke giver bedre velfærd - tværtimod.

Det kan vi ikke gøre alene, på Christiansborg. Vi har som sociali-
ster en forpligtigelse til at styrke bevægelserne. 

Vi skal som parti bakke bevægelsernes krav op, og samtidig pege 
på løsninger.

Vi skal arbejde for konkrete forbedringer, som kan vende skuffel-
sen over regeringens politik, til en gejst hos danskerne, så de får lyst 
til at kæmpe for en solidarisk politik. Det vil jeg gerne være en del af.

Tidligere har jeg bl.a. været formand for DGS, talsperson for ”vel-
færd til alle”, samt siddet i SUFs ledelse. Jeg er medlem af FOA

rosa.lund@ft.dk 

rune Lund, Nørrebro Park
Jeg er 38 år, gift med Marianne, og vi er for-
ældre til Asbjørn, Magne og Nanna. Jeg er 
mangeårigt medlem af Enhedslisten, har 
tidligere siddet i HB i flere perioder - og fra 
februar 2005 til november 2007 var jeg MF 
for Enhedslisten. Siden da har jeg arbej-
det som ”regnedreng” i Gladsaxe kommu-
ne, hvor jeg har fået indgående kendskab til 
det kommunale maskinrum - og boet to år i New York, hvor jeg har 
arbejdet for FN som økonomisk konsulent. Jeg er i dag Folketings-
kandidat på Fyn.

Som MF arbejdede jeg meget med EU, Europa og det internationa-
le område, herunder med krigsmodstand i forhold til Irak og Afgha-
nistan samt CIA-flyenes ulovlige kidnapninger. Det er fortsat vig-
tigt, at Enhedslisten markerer en klar international profil, hvor den 
hjemlige kamp for et mere retfærdigt og lige samfund hører sam-
men med arbejdet for fred og international retfærdighed.

Jeg vil gerne bidrage til, at Enhedslisten får en endnu skarpere 
profil i forsvaret for og udbygningen af velfærdsstaten. Vi skal dræ-
be myten om, at der ikke er råd til velfærd – og vise, at der er penge 
nok, og at det handler om et politisk valg. Vi skal blive endnu bed-
re til at tage de ideologiske kampe og debatter med højrefløjen, ikke 
mindst i forhold til behovet for en større og stærkere offentlig sek-
tor.

Uanset hvem der bliver statsminister efter næste valg, skal En-
hedslisten fortsat have sin egen skarpe profil og sætte politiske 
dagsordener - samtidig med at vi går efter indflydelse og konkre-
te resultater. 

post@runelund.dk 



59Årsmøde 2015

sarah Glerup, Frederiksberg
Jeg joker af og til med, at jeg burde være 
sort, så jeg kunne sætte kryds ved alle mi-
noriteter på én gang. Pt. nøjes jeg med at 
bruge kørestol, være lesbisk og engageret 
i Enhedslisten. Sidste minoritet er jeg stol-
test af, for den har jeg selv valgt.

Mine minoriteter har givet mig kontakter 
og erfaringer, som jeg gerne bidrager med 
i Ehl. Jeg er levende bevis på, at fællesskab fungerer og ikke står i 
modsætning til frihed: Min frihed udspringer netop af et fælles-
skab, nemlig den velfærdsstat, der har givet mig kørestol og hjæl-
perordning. Det er ikke perfekt, og S-SF-R har ikke formået at ryd-
de op efter ti år med VKO, men tværtimod gennemtromlet reformer, 
der øger uligheden og gør det sværere at tilhøre en såkaldt ”udsat” 
gruppe. Ehl. har (som nærmest de eneste!) råbt op om konsekven-
serne, og det skal vi blive ved med, så vi forhåbentlig på sigt kan rul-
le nogle af reformerne tilbage og genoprette tillid til og respekt for 
borgerne – både dem med og uden handicap, med og uden arbejde, 
med og uden dansk statsborgerskab.

Kort om mig selv: Jeg er 29 år, cand.mag. i medievidenskab og til 
hverdag i fleksjob som kommunikationsmedarbejder hos Ehl. Oprin-
delig fra Lolland, nu bosat på Frederiksberg, hvor jeg er Ø-suppleant 
til byrådet. Medlem siden 2008. Har i årevis været aktiv inden for 
homo- og handicappolitik, men blev træt af kun at gøre det på parti-
politisk neutral grund. Det er jo åbenlyst, at det samfund, der sikrer 
lige muligheder for alle kræver et rødt perspektiv. 

elsark@ft.dk 

sarah Nørris, Esbjerg
I efteråret 2014 var jeg tre uger i Folketin-
get som suppleant for Henning Hyllested. 
Det var en fantastisk oplevelse på godt og 
ondt. Jeg var så heldig at havne lige midt i 
forhandlingerne om Finansloven, så der 
var virkelig knald på. Dette betød også, at 
jeg ud over at overtage Hylles

områder, fik lov at snuse til flere andre 
områder, så vores forhandlere fik lidt luft i kalenderen. På tre uger 
når ingenting at blive hverken vane eller hverdag, men jeg fik det 
indblik, jeg manglede i forhold til at kunne sige endeligt ja, til at stil-
le mig til rådighed for partiet. Selvom der er angt fra Esbjerg til Kø-
benhavn!

Som radiograf på Sydvestjysk Sygehus møder jeg hver dag mange 
mennesker i mange forskellige faser af livet. Og som tidligere med-
lem af regionsrådet og nuværende medlem af byrådet i Esbjerg, ved 
jeg noget om rigtig mange forskellige emner. Og jeg ved en masse 
om hvordan de forskellige demokratiske led fungerer. 

Jeg ønsker mig et samfund, hvor der er mere frihed til at fælles-
skaberne kan udvikle sig både sammen og hver for sig. Hvem siger 
at hvad der virker rigtig godt på Frederiksberg også er den rigtige 
løsning i Hvide Sande?

Jeg er kvinde, født i 1979 og bor i Esbjerg sammen med Lars og kat-
ten Kirsten. Jeg har boet i mange dele af Danmark og har arbejdet 
med alt fra for-malkning af køer til at være telefonsælger. Jeg siger 
som regel tingene lige ud, for det er det nemmeste.  

sarah@rafus.dk 

stine Brix, Nordvest
Uanset hvilke regering, Danmark får efter 
valget, er der brug for en stærk social stem-
me i Folketinget. Derfor vil jeg gerne stille 
op for Enhedslisten. Krisen har især ramt 
de danskere, som i forvejen har mindst 
at leve for og mindst uddannelse. Samti-
digt er banker og spekulanter blevet strø-
get med hårene med bankpakker og billi-
ge DONG-aktier. Det er sket med bred tilslutning i Folketinget fra SF 
til og med hele højrefløjen. Det nedslående resultat er, at uligheden 
vokser og nødvendig grøn omstilling bliver nedprioriteret til fordel 
for kortsigtet vækstjagt.  

Skillelinjen i dansk politik går ikke længere mellem rød og blå blok. 
Skillelinjen går i mange politiske spørgsmål mellem Enhedslisten og 
alle de andre. Vi har derfor en særlig forpligtelse til at udfordre den 
politiske konsensus og højrefløjens myter. Vi skal bruge den kom-
mende valgkamp til at komme med vores egne svar på, hvordan vi 
sikrer mere lighed, tryghed og frihed.

Jeg har siddet i Folketinget siden 2011, arbejder idag som gruppe-
formand og håber derfor også, at jeg kan være med til at sikre konti-
nuitet og en god start for en ny og forhåbentlig endnu stærkere fol-
ketingsgruppe. 

Jeg er 32 år og bor i København Nordvest med min kæreste. 

stine.brix@ft.dk 

susanne Flydtkjær, Aalborg
52 år gammel. Jeg nærer  ingen - og har al-
drig næret nogen - illusioner hvad angår 
Socialdemokraternes vilje og evne til at 
gennemføre forringelser for arbejdsløse og 
andre udsatte grupper og står fast på vo-
res grundlæggende principper om at stem-
me imod enhver forringelse og for enhver 
forbedring.

Jeg ser Enhedslistens parlamentariske repræsentationer som en 
mulighed for at rykke styrkeforholdene  i  den ideologiske klasse-
kamp, kaste grus i maskineriet og være med til at få forbedringer 
igennem - om muligt. 

Jeg bor i Aalborg og arbejder i Brønderslev Kommune med syge-
dagpengesager. Jeg er pt. valgt til Regionsrådet i Nordjylland.  Jeg 
har i været fagligt aktiv og haft tillidsposter i Dansk Magisterfor-
ening, LVU og HK. Jeg har i mange år siddet i bestyrelsen for Enheds-
listen i Aalborg, Regionsbestyrelsen og ind imellem i HB. 

flydtkjaer@gmail.com 



60 Årsmøde 2015

søren Egge Rasmussen, 
Aarhus Øst
Enhedslisten skal opprioritere sin klima-, 
energi- og miljøpolitik.

Omstillingen til et bæredygtigt samfund 
kan skabe de arbejdspladser, som samfun-
det har så hårdt brug for. Der skal investe-
res i bedre kollektiv trafik, uddannelse til 
alle og et stærkt offentligt sundhedsvæ-
sen.

Enhedslisten har en klar miljøpolitik, og vi skal stille krav om hur-
tigere omstilling til vedvarende energi, reduktioner i materielt for-
brug og flere økologiske løsninger. Vi skal skabe lokale kollektive re-
sultater og prioritere globalt samarbejde.

Som bestyrelsesmedlem i forbrugerejede energiselskaber har jeg 
i 15 år været med til at fremme vedvarende energi og mindre ener-
giforbrug. Jeg er bestyrelsesformand i NRGi og Havvind Århus Bugt. 
Sådan skal klimakampen også føres.

Mine første politiske erfaringer fik jeg gennem fredsbevægelsen, 
solidaritetsarbejdet og fagbevægelsen. Fra 1994-2002 sad jeg i År-
hus Byråd for Enhedslisten 

Jeg bor i boligforening i Andelssamfundet i Hjortshøj. Og har brugt 
mine uddannelser som tømrer og økologisk landmand i opbyg-
ningen af vores lokale økosamfund.

Jeg har arbejdet som miljøsekretær og stedfortræder i Folketinget 
og har stillet op i Århus ved de sidste fire folketingsvalg. 

Jeg brænder for en plads i folketingsgruppen, hvor jeg vil arbejde 
for at fremme klimaindsats, miljøhensyn, lighed og solidaritet.

Enhedslisten skal fortætte sit seriøse arbejde og medvirke og in-
spirere til at opbygge bevægelser der skaber forandring.

s.egge@fiber.dk 

søren Søndergaard, Gladsaxe
Erfaringen med regeringens blå politik har 
svækket forhåbningen om et solidarisk al-
ternativ til den eksisterende uorden. Det 
er en farlig situation. Bl.a. fordi det giver en 
kommende uLøkke-regering friere hænder 
til en endnu mere hårdhændet forringel-
sespolitik. 

Enhedslisten er i dag den eneste politisk 
kraft i Danmark, som kan ændre den situation. Men det kræver, at vi 
formår at løse flere opgaver samtidig. Dels at udvikle et overordnet 
ideologisk alternativ til kapitalismens økonomiske og miljømæssige 
krise. Dels at fremlægge konkrete politiske forslag, som peger frem 
mod dette alternativ. Og dels at vi er i stand til at skabe bevægelse 
og aktionsenhed om ethvert skridt i den rigtige retning. Det er kun 
muligt, hvis vi bliver bedre til at forbinde vores arbejde i folketing, i 
byråd, i bevægelser, på arbejdspladser og i afdelingerne. 

Det vil jeg godt bidrage til med udgangspunkt i de erfaringer, som 
jeg har indhøstet siden jeg som SAP’er var med til at tage initiativ 
til Enhedslisten i tidernes morgen. Erfaringer, som både har omfat-
tet parlamentarisk arbejde, bredt bevægelsesarbejde, centralt le-
delsesarbejde og lokalt opbygningsarbejde af afdelingen her i Glad-
saxe.

Ud over at være folketingskandidat, så ligger min aktuelle ind-
sats bl.a. i Folkebevægelsen, hvor jeg sidder i Landsledelsen, og i det 
internationale solidaritetsarbejde, hvor jeg er kontaktperson for 
Enhedslistens Kurdistan-solidaritetsgruppe. Mine politiske udmel-
dinger kan du løbende følge på min facebook-side.

sorenbosondergaard@gmail.com 

tobias Clausen, Blågård
Da jeg for to år siden mødte den karisma-
tiske formand for det græske venstre-
fløjsparti Syriza, Alexis Tsipras i et nedslidt 
partikontor i Athen, havde hverken jeg el-
ler han forestillet os, at han få år senere vil-
le være leder af den første egentlige socia-
list-ledede regering i Europa i årtier. 

Venstrefløjens markante fremgang i 
Grækenland og Spanien viser, at det kan lade sig gøre at gå op imod 
”nødvendighedens politik”. Vi kan opstille klare alternativer, der 
kan vinde bred opbakning i befolkningen.

Mange danskere er med rette skuffede over den siddende rege-
ring. De savner et klart alternativ til sparepolitikken. Enhedslisten 
skal være det klare alternativ. Vores politik skal være i opposition til 
den førte politik, men samtidig skal vi hver eneste dag arbejde for 
maksimal indflydelse både indenfor og udenfor murene af Christi-
ansborg.

Som folketingskandidat kan jeg bidrage med flere års erfaring fra 
parti- og bevægelsesarbejde. Jeg har især arbejdet med EU og det in-
ternationale område, to politikområder, hvor jeg mener det forsat er 
vigtigt, at Enhedslisten har en markant profil.

Jeg er i dag folketingskandidat i Brøndby og var i 2014 opstillet til 
EU-valget som en af Enhedslistens kandidater på Folkebevægel-
sens liste. Jeg har desuden siddet i Enhedslistens hovedbestyrelse. 

Jeg er 28 år, født og opvokset på Vestegnen, men bor i dag i Kø-
benhavn, hvor jeg gennem en årrække har været aktiv i min lokal-
afdeling. Til dagligt arbejder jeg i solidaritetsorganisationen Afrika 
Kontakt.

kontakt@tobiasclausen.dk 

troels Juel, Kalundborg
Vores vigtigste opgave i folketingsarbejdet 
er, at have konkrete sociale løsninger – dag-
pengekampen og en stærk velfærdsprofil 
er eksempler på, at vi har svar som er poli-
tisk realistiske og socialt bæredygtige. Jeg 
mener, at det er vigtigt, at vi
•	 Fortsætter Enhedslistens udvikling fra 

”byparti” til at blive et parti, som i stadig 
højere grad favner mennesker fra både fra by og land.

•	 Har et stærkt fagligt fokus - med bekæmpelse af social dumping 
og stærke erhvervsuddannelser som topprioriteter. 

•	 Er skarpe kritikere af EUs sparepolitik, der især rammer Græken-
land og øvrige sydeuropa. Vi skal kæmpe imod EUs økonomiske sty-
ring (finanspagten mm.) og frihandelsaftalen mellem EU og USA. 

•	 Fremfører, at vi har et venstreorienteret, økonomisk alternativ - 
herunder jobskabelse gennem statslige investeringer. 

Når vores folketingsgruppe samarbejder med lokale kræfter og be-
vægelser, får vi stadigt stærkere rødder -  også selvom vi ikke vinder 
et flertal for vores politik på Christiansborg. Men med stærke rød-
der er ændringer mulige på lang sigt! Vi kan ikke stå op imod neoli-
beralismen alene, men har brug for venner og allierede i sociale be-
vægelser.

Jeg har i mange år været aktiv lokalt i Enhedslisten og har siden 
2012 været folketingskandidat i Kalundborgkredsen. Til EU-parla-
mentsvalget var jeg en af Enhedslistens kandidater på Folkebevæ-
gelsens liste.

Til daglig er jeg ansat i FOA og har en baggrund med mange års ak-
tivt virke i bevægelserne, primært elev- og studenterbevægelsen. 

troelsjuel@troelsjuel.dk 
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9. Forslag til budget 2015-16
Forslaget er stillet af forretningsudvalget. Godkendt årsregnskab 2014 vil fremgå i årsmødehæfte 2 og vil kunne findes på enheds-
listen.dk under Årsmøde 2015 fra d. 1. april 2015.

  Budget 2015  Budget 2015  
  - vedtaget af  - revideret af HB    
  årsmødet 2014 6. dec. 2014 Budget 2015 Budget 2016
 indtægter     
 Kontingent 6.150.000 6.450.000 6.350.000 6.350.000 
 Indsamlet støtte til valgkamp (1,- kr. om dagen)  1.500.000 1.600.000 1.200.000 
 Indsamling til kampagner og aktiviteter 1.000.000     
 Partiskat folketingsgruppen 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000  
 Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre  200.000 200.000 500.000  
 Statsstøtte 7.105.800 7.224.230 7.224.230 7.224.230  
 Statsstøtte til EU-oplysning 500.000 456.100 456.100 456.100  
 Salg af Merchendise m.v. 10.000 60.000 80.000 60.000  
 Overført fra hensættelser til kommunevalg      
 Overført fra hensættelser folketingsvalg 65.000     
 Overførte EU-midler 140.000     
 Indtægter på Rød+Grøn 20.000 20.000 12.000 10.000  
 Indtægter på salg af kopier 25.000 25.000 10.000 10.000  
 Indtægter fra valgtilforordnede 0 250.000 250.000 215.000  
 Renteindtægter 20.000 15.000 5.000 5.000  
  16.135.800 17.300.330 17.287.330 17.130.330 

ulf Harbo, Norddjurs
Jeg sidder i byrådet i Norddjurs, er folketings-
kandidat for Enhedslisten på Djursland.

I øjeblikket arbejder jeg sammen med 
borgere i klemme i sygedagpenge- og kon-
tanthjælpssystemet. Min erfaring er at det 
styrker demokratiet og skaber resultater 
når de folkevalgte er aktive sammen med 
de svageste grupper.

Frihed, lighed og solidaritet er hjørnesten i demokratiet. Ingen 
syge skal i kontanthjælpssystemet fastholdes i fattigdom og ufri-
hed.  Dagbøder til kommunerne og erstatning til de ramte vil være 
nødvendigt for at sikre at loven overholdes.

Vi skal vise at de blå reformer pålægger hårdtarbejdende danske-
re ekstraskat, når de rammes af sygdom, arbejdsløshed og alderdom. 

Vi skal kæmpe for at multinationale koncerner ikke får lov at ud-
nytte arbejdsløse og syge som gratis arbejdskraft med grønt lys fra 
Beskæftigelsesministeriet. 

Vi skal vise at vi er det eneste parti der vil sikre flere frie valg for 
de grupper der er skubbet ud af arbejdsmarkedet. 

Vi skal gøre det let for medarbejdere og brugere i kommunerne at 
gå sammen med private grønne iværksættere så kommuner med 
køkkener og haver skaber et lokalt marked for økologi.  

Når ansatte i stat og kommune opretter private konsulentvirk-
somheder og sælger modeller og analyser til stat og kommune trues 
demokratiet. Det foregår bl.a. gennem KL der bør lukkes.

Vi skal vise at fællesskab fungerer frem for topstyret forvaltning 
overalt fra vuggestuer til universiteter. Det er frihed, lighed og soli-
daritet i øjenhøjde med det danske folk.

ulfbaldrian@hotmail.com 

victoria Ninosca Risbjerg 
Velásquez, Vesterbro
Et bæredygtigt, demokratisk og solidarisk 
samfund er muligt: Et socialistisk samfund. 
Enhedslisten har en vigtig rolle i at fasthol-
de håbet om det samfund og udviklingen 
dertil. I kampen mod at børn skilles fra de-
res forældre pga. kyniske asyl-regler. I ar-
bejdet for at den arbejdsløse ikke skal stig-
matiseres. I et opgør med den uretfærdige magtfordeling; der un-
dertrykker os på baggrund af klasser og køn som etnicitet og sek-
sualitet. 

Jeg vil arbejde loyalt i forhold til årsmødebeslutninger og HB-ved-
tagelser og lægger vægt på at medlemmer bliver en integreret del af 
det parlamentariske arbejde. I det små, som i det store. Gennem mit 
engagement i bl.a. fag- og studenterpolitisk arbejde har jeg erfaret 
hvordan det er muligt at sikre bæredygtige, demokratiske og solida-
riske tiltag gennem aktivitet fra neden. 

Vi skal sikre forandring gennem udenomsparlamentarisk arbej-
de, i samspil med indsatsen fra medlemmer, byrødder og folketings-
gruppen. Her vil jeg bl.a. bidrage til en mangfoldig folketingsgrup-
pe og kæmpe for at Enhedslisten lever op til denne rolle. Vores sam-
fund er skabt af mennesker, og vi kan mobilisere mennesker til at 
forandre det med os.

Jeg er 23, været aktiv i fag- og studenterpolitik i 8 år, og 7 år i En-
hedslisten og SUF. Jeg har rødder i Latinamerika og har trådt mine 
barnesko i Sydhavnen. Er ungdoms- og kampagnekonsulent i fag-
forbundet af it-professionelle og bliver bachelor i Arbejdslivsstudier 
og Socialvidenskab til sommer.

victoria.r.velasquez@gmail.com 

Forslag til Årsmøde 2015
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  Budget 2015  Budget 2015  
  - vedtaget af  - revideret af HB   
  årsmødet 2014 6. dec. 2014 Budget 2015 Budget 2016
 udgifter      
 politisk system     
 årsmøder 1.400.000 800.000 800.000 830.000 
 Delegeretmøde 75.000 50.000 50.000 50.000 
 Hovedbestyrelsen     
	•	HB	Møder	 209.000	 135.000	 150.000	 150.000	
 Lokaleleje     
  Transport     
  Forplejning     
  HB-arbejdsgrupper  0 0 0 
  Diverse     
	•	HB	nedsatte	udvalg	 4.470	 32.000	 50.000	 50.000	
  Arbejdsmiljø udvalg     
  Boligpolitisk udvalg     
  Ect.     
	•	HB	godkendte	faglige	Netværk	 9.607	 32.000	 32.000	 40.000
 Lærernetværket     
  Socialrådgivernetværket     
 Journalist netværket    
 Ect.     
	•	 Forretningsudvalget	 4.609	 45.000	 25.000	 45.000	
 FU Seminar      
  Forplejning     
  Diverse     
 politisk system i alt 1.684.000 1.094.000 1.107.000 1.165.000 
 organisation, administration, it mm.m.     
 Løn og Pension 6.556.905 6.450.000 6.450.000 6.600.000 
 Efteruddannelse 80.000 80.000 75.000 75.000 
 Arbejdsmiljø og Sikkerhed 35.000 35.000 35.000 35.000 
 Personalepleje 35.000 35.000 35.000 40.000 
 Forsikringer 75.000 75.000 70.000 70.000 
 Husleje Studiestræde inkl EL, varme 735.000 675.000 675.000 675.000 
 Husleje Provinskontor 30.000 30.000 30.000 30.000 
 IT drift 50.000 50.000 50.000 50.000 
 IT / AV udstyr indkøb, incl software 80.000 85.000 80.000 80.000 
 Personalekørsel 75.000 75.000 75.000 100.000 
 Porto 200.000 225.000 135.000 125.000 
 Papir, kuverter m.v. 100.000 75.000 40.000 40.000 
 Telekommunnikation 115.000 125.000 115.000 115.000 
 Kontorartikler 50.000 35.000 30.000 35.000 
 Kopiudgifter 50.000 35.000 30.000 30.000 
 Småanskaffelser 25.000 25.000 20.000 20.000 
 Vedligehold lokaler,møbler m.v. 80.000 120.000 120.000 90.000 
 Aktivistpleje 0 20.000 35.000 40.000 
 Revision 70.000 100.000 100.000 110.000 
 Renter og gebyrer, dataløn m.v 10.000 20.000 20.000 20.000 
 Betaling til PBS 300.000 350.000 300.000 310.000 
 administration i alt 8.751.905 8.720.000 8.520.000 8.690.000 
 intern kommunikation     
 Rød+Grøn 1.000.000 1.100.000 800.000 850.000 
 Hjemmeside, Afdelingsnyt, Netforum 50.000 50.000 60.000 60.000 
 Kartotek + SMS m.v. 50.000 60.000 60.000 60.000
 intern kommunikation i alt 1.100.000 1.210.000 920.000 970.000 
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  Budget 2015  Budget 2015  
  - vedtaget af  - revideret af HB   
 Udgifter fortsat årsmødet 2014 6. dec. 2014 Budget 2015 Budget 2016
 aktiviteter     
 kampagner, indsatser m.v.     
 Kommunale aktiviteter 75.000 35.000 35.000 35.000 
 Folketingsvalg (herunder løn)  1.500.000 2.600.000  
 Medlemskampagner (virale m.m.) 40.000 50.000 75.000 50.000 
 Faglige aktiviteter - løbende 50.000 60.000 60.000 60.000 
 Anden rejserefusion 40.000 60.000 60.000 100.000 
 træf,  konferencer og kurser  425.000    
 Byg Op (netto)  60.000 60.000 75.000 
 Ideologisk Grundkursus  47.500 47.500 50.000 
 Kontaktperson træf m.m.  44.000 44.000 50.000 
 Træf for valgte og ansatte i fagbevægelsen  17.500 17.500 25.000 
 Fagligt grundkursus  69.750 30.000 75.000 
 Faglig landskonference  41.500 41.500 50.000 
 Udvalgstræf  40.000 40.000 60.000 
 Træf for medlemer i elev og studenterbevægelsen  14.500 14.500 14.500 
 Rejsehold, Politisk Grundkursus m.v.     
 ROKOKO (Regions- og kommunalpolitisk konference)  30.000 30.000 40.000 
 Sommertræf for aktive i byråd  35.000 35.000 45.000 
 Træf for byrådsaktive om et aktuelt emne  5.000 5.000 10.000 
 Underviser  10.000 10.000 10.000 
 Kursuskatalog  16.000 16.000 20.000 
 Lokaleleje m.m. (herunde aktivistfabrik)  60.000 60.000 60.000 
 andre  aktiviteter     
 Tilskud til afdelinger og SUF  100.000 100.000 110.000 
 Grundmaterialer 20.000 20.000 20.000 20.000 
 Konfliktvejledning  50.000 50.000 50.000
 Andre materialer, merchandise  50.000 50.000 50.000 
 Folkemøde på Bornholm 100.000 110.000 110.000 125.000 
 EU-Aktiviteter 275.000 225.000 456.100 456.100 
 Internationale aktiviteter, uden for EU 40.000 60.000 60.000 80.000 
 Kampagne aktiviteter, andre 195.000 240.000 25.000 240.000 
 aktiviteter i alt 1.400.000 3.050.750 4.152.100 1.960.600 
 andet     
 Dobbelt medlemskab af SUF 120.000 125.000 115.000 125.000 
 Kontingent andel til lokalafdelinger 2.000.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 
 European Left 45.000 45.000 45.000 45.000 
 Andre medlemsskaber (Folkebev., Afrika-kontakt mfl.) 15.000 18.000 18.000 18.000 
 andet i alt 2.180.000 2.038.000 2.028.000 2.038.000 
 Hensættelser     
	•	Administrative	hensættelser
 Hensættelser i hht.  ferielov m.v. 65.000 70.000 70.000 75.000 
	•	 Politiske	hensættelser	 	 	 	 	
  Overførsel af uforbrugte EU midler 225.000 225.000   
 Hensættelser til vikarfond  150.000 150.000 150.000 
 Hensættelser til valgfond 500.000   1.250.000 
 Hensættelser i alt 790.000 445.000 220.000 1.475.000 
 Afskrivninger 90.000 115.000 115.000 125.000 
 udgifter i alt 15.905.905 16.672.750 17.062.100 16.423.600
 resultat 139.895 627.580 225.230 706.730 
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Deadlines for årsmødet 2015

1.-19. april 2015
•	 Delegeretmøder i afdelingerne

20. april 2015, kl. 12.00
•	 Deadline for tilmelding af delegerede

21. april 2015, kl. 08.00
•	 Elektronisk urafstemning åbner.

23. april 2015, kl. 12.00
•	 Deadline for ændringsforslag til hoved- og indkomne forslag, samt for ændringsforslag til vedtægter.
•	 Deadline for indsending af årsberetninger fra udvalg og faglige netværk. (Højst 3.000 tegn, indsendes 

til landskontoret@enhedslisten.dk)
•	 Deadline for opstilling til kritisk revisor, Rød Fonds bestyrelse og Vedtægtsnævnet (Højst 500 tegn, 

indsendes til landskontoret@enhedslisten.dk)

27. april 2015, kl. 08.00
•	 Elektronisk urafstemning lukker.

28. maj 2015, kl. 12.00
•	 Deadline for ændringsforslag til dagsordenen og forretningsorden.  

(Indsendes til landskontoret@enhedslisten.dk)

5.-7. juni 2015
•	 Enhedslistens årsmøde

Husk at stemme til den elektroniske urafstemning 2015.

Diskutér de opstillede kandidater og forslagene til årsmødet  
på delegeretmødet i din afdeling.
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